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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) memegang peranan yang 

sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah 

satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong 

laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat 

perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan 

usahanya. Saat ini, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah 

maupun pendapatan Negara Indonesia.  

UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang 

pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat 

beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. 

Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat 

pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga 

kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu UMKM telah berkontribusi 

besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.  

UMKM juga memanfatkan berbagai Sumber Daya Alam yang 

berpotensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. UMKM 

dapat membantu mengolah Sumber Daya Alam yang ada di setiap daerah. Hal 

ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan 

negara Indonesia.  
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Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang 

strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada saat krisis ekonomi 

yang terjadi tahun 1997, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami 

stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor UMKM terbukti lebih tangguh 

dalam menghadapi krisis tersebut. Peranan UMKM, terutama sejak krisis 

ekonomi dapat dipandang sebagai katup pengaman dalam proses pemulihan 

ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional 

maupun penyerapan tenaga kerja. Suryadharma Ali (2008) menyatakan bahwa 

UMKM merupakan benteng pertahanan ekonomi nasional sehingga bila sektor 

tersebut diabaikan sama artinya tidak menjaga benteng pertahanan Indonesia. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peranan serta 

kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan 

tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia 

Usaha, dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan. 

Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah mengesahkan UU No 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Undang-undang ini 

disusun dengan maksud untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan 

menengah.  

Walaupun usaha mikro kecil menengah telah menunjukkan peranannya 

dalam perekonomian nasional namun masih menghadapi berbagai hambatan. 

Pada dasarnya hambatan dan kendala yang dihadapi para pelaku UMKM 

dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi 

berbagai aspek yang mana satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara 
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lain: kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya 

kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk 

formal dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. 

Disamping itu terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan 

ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas. 

Beragamnya hambatan dan kendala yang dihadapi UMKM, tampaknya 

masalah permodalan masih merupakan salah satu faktor kritis bagi UMKM, 

baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun modal investasi dalam 

pengembangan usaha. 

Dalam mengatasi persoalan yang dihadapi UMKM, ada beberapa hal 

yang harus dilakukan pemerintah untuk dapat mengatasi dan memberikan 

solusi-solusi terbaik untuk kemajuan dan perkembangan Usaha Kecil 

Menengah. Presiden Republik Indonesia keenam yaitu Bapak Susilo Bambang 

Yudhoyono meluncurkan kredit bunga rendah untuk memudahkan permodalan 

usaha bagi UMKM dan Koperasi dengan pola penjaminan pada tanggal 5 

November 2007 di lantai 21 gedung kantor pusat BRI dengan nama Kredit 

Usaha Rakyat (KUR). KUR dapat diakses oleh UMKM dan koperasi yang 

memiliki usaha yang layak namun belum bankable atau berkembang pesat. 

Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan 

memiliki kemampuan untuk mengembalikan.  

KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun 

sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan 

penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% 



 4 

ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan untuk 

meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan. Dengan adanya KUR, 

para pelaku UMKM dapat meminjam modal hanya dengan jaminan kelayakan 

usaha dan diharapkan kepada pelaku UMKM tersebut dapat mengembangkan 

usahanya. Tahap awal program, KUR ini disediakan hanya terbatas oleh bank-

bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu : Bank Rakyat Indonesia 

(BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, 

Bank Tabungan Negara dan Bank Bukopin. Penyaluran pola penjaminan 

difokuskan pada lima sektor usaha, yaitu pertanian, perikanan dan kelautan, 

koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. KUR ini ditujukan 

untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman 

untuk usaha yang didirikannya. Atas diajukannya permohonan peminjaman 

kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan 

oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan 

kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan 

kreditur dengan adanya perjanjian KUR, mengingat segala sesuatu dapat saja 

timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup 

tentang KUR.  

Kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui program KUR ini, 

diharapkan sesuai dengan kemampuan UMKM khususnya bagi usaha mikro 

dan kecil (UMK). Pelaksanaan dari KUR ini diharapkan dapat menjadi solusi 

dari permasalahan yang dihadapi oleh UMK dalam mendapatkan tambahan 

modal usaha yang mereka butuhkan dengan kredit yang terjangkau dan 
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prosedur yang sederhana. Dengan tambahan modal yang didapatkan oleh 

UMK, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta mengembangkan 

usaha yang dimiliknya. 

Juga agar kita dapat mengetahui berapa besar keuntungan yang 

diperoleh apabila kita membuka sebuah usaha kecil dan menengah, dan kita 

dapat mengetahui cara mengelola usaha kecil dan menengah dengan baik, 

sehingga memperoleh laba yang cukup besar untuk membangun sebuah usaha 

awal. 

Pedagang kecil merupakan salah satu bagian dari masyarakat golongan 

ekonomi lemah yang perlu mendapatkan bantuan dan perhatian dari 

pemerintah untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup para pedagang. Sebagaimana telah diakui setiap usaha atau 

kegiatan akan membutuhkan modal untuk membiayai usaha yang dijalankan. 

Namun, masalah modal menjadi problem bagi para pedagang kecil 

Salah satu usaha pemerintah dalam mengembangkan usaha pengusaha 

kecil yaitu memberikan bantuan kredit. Oleh sebab itu, sangat diperlukan 

suatu lembaga keuangan yaitu Bank. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Perbankan Indonesia 1992/1998 menetapkan pengertian bank sebagai 

berikut. “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Bahsan, 2007: 75). Untuk 

memperlancar operasinya, bank mendirikan cabang di daerah-daerah dengan 

tujuan memberikan pelayanan jasa bank kepada masyarakat terutama pada 



 6 

golongan ekonomi lemah. Dengan adanya pemberian kredit tersebut dapat 

menguntungkan semua pihak diantaranya pemerintah yaitu tercapainya salah 

satu tujuan pembangunan nasional dalam bentuk kesejahteraan umum. Bagi 

bank, dengan adanya cabang tersebut akan memperbesar dan memperluas 

pemberian kredit khususnya kepada pedagang kecil. Bagi masyarakat, dengan 

adanya cabang bank tersebut akan lebih mudah mendapatkan pelayanan 

kredit.  

Selain kredit pinjaman untuk usaha kecil dan menengah, di era modern 

ini bank BRI juga menggalakkan transaksi perbankan berbasis elektronik atau 

yang sering disebut dengan layanan e-banking. Layanan e-banking menjadi 

perhatian yang sangat besar bagi pihak perbankan mengikuti perkembangan 

teknologi informasi yang semakin pesat ini. Bank BRI menyediakan banyak 

sekali layanan e-banking untuk mempermudah pelayanan perbankan bagi 

masyarakat luas. Salah satu contohnya yaitu ATM yaitu mesin elektronik yang 

memberikan kemudahan bagi nasabah BRI dalam melakukan transaksi 

keuangan, misalnya tarik tunai, transfer sesama BRI maupun transfer antar 

bank, melakukan pengisian ulang pulsa, pembayaran PLN dan PDAM, 

pembayaran cicilan kendaraan bermotor dan masih banyak lagi. Selain ATM 

masih banyak lagi layanan e-banking yang lebih canggih dan lebih 

memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, antara lain m-banking, i-

banking, dan brilink. M-banking atau mobile-banking ini adalah layanan 

perbankan yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan 

melalui handphone, sehingga memudahkan nasabah dalam bertransaksi. I-
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banking atau internet banking adalah layanan BRI yang memungkinkan 

nasabah melakukan transaksi melalui jaringan internet, i-banking memiliki 

jangkauan transaksi yang lebih luas dan limit transaksi yang lebih besar 

dibanding m-banking. Brilink adalah layanan perbankan yang memungkinkan 

nasabah melakukan transaksi perbankan di tempat nasabah yang ditunjuk 

sebagai agen brilink. Transaksi perbankan tersebut dilakukan di rumah agen 

menggunakan mini ATM atau EDC (Electronic Data Capture). Layanan e-

banking ini diharapkan bank BRI dapat mempermudah dan memperluas 

transaksi perbankan yang menguntungkan bagi pihak bank maupun pihak 

nasabah. 

Berdirinya BRI di seluruh Kecamatan di Kabupaten Wonogiri 

diharapkan dapat membantu usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan 

taraf hidup warganya yang bekerja sebagai pedagang kecil. BRI memberikan 

kredit untuk modal usaha dengan syarat yang mudah dan dengan prosedur 

yang sederhana, bunga yang diberikan relatif sangat rendah. Sehingga 

nantinya akan memberikan peluang dan kesempatan yang lebih luas kepada 

para pedagang kecil untuk mengembangkan dan memperlancar usahanya. 

Sehingga dengan berkembangnya usaha para pedagang, maka keuntungan 

yang diperoleh meningkat pula sehingga dapat menambah penghasilan 

ataupun pendapatan bagi para pedagang kecil.  

Dari beberapa penjelasan di atas penulis sangat tertarik untuk meneliti 

mengapa sebagian besar masyarakat pelaku UMKM sangat percaya dan begitu 

mengandalkan kredit pinjaman di Bank BRI untuk mengembangkan usahanya 
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dan untuk menunjang pendapatan dan laba yang lebih besar. Dari hal tersebut 

kita dapat melihat bahwa mayoritas masyarakat sangat mengandalkan kredit 

pinjaman dari bank BRI baik kredit skala mikro yaitu kredit usaha rakyat 

(KUR) maupun kredit umum pedesaan (Kupedes) dengan skala batas pokok 

pinjaman yang lebih besar. Selain itu masyarakat pelaku UMKM juga banyak 

yang menggunakan layanan e-banking atau elektronik banking BRI yang 

diharapkan BRI dapat memberikan pelayanan yang lebih canggih dan dapat 

mempermudah segala macam transaksi perbankan. Penulis sangat tertarik 

untuk meneliti hal tersebut. Untuk itu penulis dalam laporan ini mengambil 

judul: ANALISIS PENGARUH PEMBERIAN KREDIT BRI UNIT 

EROMOKO DAN LAYANAN e-banking TERHADAP PENINGKATAN 

PENDAPATAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI 

KECAMATAN EROMOKO (Studi Empiris Pengusaha Usaha Makro 

Kecil dan Menengah (UMKM) Nasabah BRI Unit Eromoko Tahun 2017) 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang sering dihadapi pada dunia usaha adalah masalah modal 

yang sangat terbatas. Kurangnya modal akan mengakibatkan kegiatan usaha 

terhambat, begitu juga yang dialami olehpara pedagang kecil terutama daerah 

pedesaan. Di dalam memenuhi kebutuhan modal untuk berusaha, para 

pedagang memperoleh kredit ataupun pinjaman dari BANK BRI yang ada di 

Kabupaten Wonogiri. Namun, hasil akhir yang berupa keuntungan tidak hanya 
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tergantung dari pemberian kredit itu saja, dengan demikian yang menjadi 

masalah pada pembahasan adalah:  

1. Apakah kredit yang diberikan oleh Bank BRI tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap peningkatan pendapatan para pengusaha UMKM?  

2. Apakah pemberian layanan e-banking berpengaruh secara signifikan 

terhadap pendapatan para pengusaha UMKM? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk memperjelas arah pembahasan dalam penelitian ini, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui Apakah kredit yang diberikan oleh Bank BRI tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan para 

pengusaha UMKM?  

2. Untuk mengetahui apakah pemberian layanan e-banking berpengaruh 

secara signifikan terhadap pendapatan para pengusaha UMKM? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai 

akuntansi yang berkaitan dengan Pengaruh pemberian kredit kepada 

nasabah usaha kecil dan menengah. 
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2. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu referensi atau bahan pertimbangan 

dalam penelitian selanjutnya di masa yang akan datang dan juga ingin 

menganalisi mengenai pengaruh pemberian kredit kepada pelaku usaha 

kecil menengah. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pengembangan literatur akuntansi dan sebagai acuan penelitian terutama 

untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

pengaruh pemberian kredit kepada pelaku usaha mikro dan menengah. 

4. Bagi Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

mewujudkan pemerintah yang lebih baik dan dapat menjadi acuan atau 

referensi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang lebih jelas dan sistematis sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mendefinisikan tentang teori pertukaran sosial, variabel independen 

yaitu pengaruh pemberian kredit bersubsidi, pengaruh pemberian kredit asli 

BRI, dan pemberian fasailitas e-banking. Selain itu juga terdapat penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik 

pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional, dan pengukuran variabel serta metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengujian data, pengujian hipotesis, dan pembahasan 

hasil. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, saran penulisan mengenai 

penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 


