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Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai yang 
strategis dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Bank memiliki peran 
dalam penyediaan modal bagi usaha kecil dan menegah yaitu dengan jasa 
peminjaman modal atau kredit. Salah satu bank yang memberikan pelayanan 
kredit bagi usaha kecil adalah PT. Bank Lampung Cabang Metro. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana syarat dan prosedur dalam 
pemberian kredit usaha kecil, analisis kelayakan usaha dalam pengambilan 
keputusan pemberian kredit usaha kecil serta hambatan-hambatan yang terjadi 
dalam pemberian kredit usaha kecil 
 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan dengan tipe penelitian 
deskriptif dan pendekatan masalah adalah yuridis terapan. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data 
dilakukan dengan studi pustaka, wawancara, dan studi dokumen. Pengolahan data 
melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, sistematika data dan kemudian 
dianalisis secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. 
 
Hasil penelitian mengenai kredit usaha kecil yang ada pada PT. Bank Lampung 
Cabang Metro, kriteria usaha kecil yang ada pada PT. Bank Lampung Cabang 
Metro sama dengan kriteria usaha kecil menurut UU UMKM, yaitu memiliki 
kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), milik 
warga negara Indonesia, berdiri sendiri, berbentuk usaha perorangan dan memiliki 
hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta 
maksimum plafon pemberian kredit usaha kecil adalah Rp. 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) hal ini  berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor 
36/DIR/KRD/IV/2008 tentang batas kewenangan pemberian kredit oleh kantor 
cabang.  Persyaratan  dalam  pengajuan  kredit meliputi: surat permohonan  kredit,  



lampiran identitas calon debitur, jaminan kredit, surat izin usaha. Prosedur 
pemberian kredit usaha kecil pada PT. Bank Lampung Cabang Metro meliputi 
tahap permohonan kredit, analisis kredit, rekomendasi persetujuan kredit, 
persetujuan kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit. Analisis yang dilakukan 
oleh Bank Lampung Cabang Metro mencakup  6(enam) aspek, diantaranya 
manajemen dan organisasi, teknis, hukum, pemasaran, keuangan, sosial dan 
ekonomi. Hambatan yang terjadi bagi calon debitur dalam mengajukan 
persyaratan kredit usaha kecil pada PT. Bank Lampung Cabang Metro adalah 
lamanya waktu dari pengajuan kredit hingga realisasi pencairan kredit. Pihak bank 
tidak mengalami hambatan karena mereka sudah memiliki standar analisis 
kelayakan bagi usaha kecil. 
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