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ABSTRACT

FARMERS’ RESPONSE ON SERVICE OF GENERAL CREDIT (KUPRA)
AS REPLACEMENT OF BUSINESS CREDIT (KUR) ON BANK RAKYAT

INDONESIA (BRI) PUTRA RUMBIA DISTRICT
CENTRAL LAMPUNG REGENCY

By

Aprilia Rahmawati

This research aims to analyze: (1) the farmers’ response to service of General
Credit (KUPRA) as replacement of Business Credit (KUR) on BRI Putra Rumbia
Subdistrict (2) the relationship between service quality of BRI  and farmers’
response , (3) the cause of high non performing loan which is one of  the reason
KUR abolished, (4)  the best solution for farmers in taking business credit in
Putra Rumbia District. This research was conducted on July to August in the
Putra Rumbia District, Central Lampung Regency. The samples was taken by
proportionalstratified random sampling which amounted to 65 peoples consisting
six farmers of KUPRA member, 47 farmers of KUR member and 12 farmers of
KUR-KUPRA member which taken randomly. Data were analyzed using Rank
Spearman and the Analytical Hierarchy Process (AHP). The results showed that
(1) the response of farmers to service of BRI Putra Rumbia District was in the
enough category, (2) quality of service associated with the farmers’ response, (3)
there were two factors which cause the high of non performing loan , they were
internal factors and external factors. Internal factor related with human resources
in BRI, while external factor related with debitur condition and natural disaster,
(4) the best credit alternative for farmers was by using a credit in BRI Putra
Rumbia District.

Keywords: BRI, Farmers’ response, KUPRA, KUR, Quality of service



ABSTRAK

RESPON PETANI TERHADAP PELAYANAN KREDIT UMUM
PEDESAAN RAKYAT (KUPRA) SEBAGAI PENGGANTI

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT
INDONESIA (BRI) UNIT PUTRA RUMBIA

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

Aprilia Rahmawati

Penelitian ini menganalisis : (1) respon petani terhadap pelayanan Kredit Umum
Pedesaan Rakyat (KUPRA) sebagai pengganti Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada
BRI Unit Putra Rumbia, (2) hubungan antara kualitas pelayanan kredit KUPRA
dengan respon petani nasabah KUPRA, (3) penyebab tingginya non performing
loan yang merupakan salah satu alasan dihapuskannya program KUR, (4) solusi
alternatif terbaik bagi petani sebagai nasabah kredit mikro untuk pembiayaan
modal usaha tani di Putra Rumbia.  Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Putra
Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian ini menggunakan metode proportional stratified random sampling..
Responden dalam penelitian ini berjumlah 65 orang yang terdiri dari enam petani
nasabah KUPRA, 47 petani nasabah KUR, dan 12 petani nasabah KUR-KUPRA.
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriftif kualitatif, tabulasi,
Rank Spearman, dan analytical hierarchy process (AHP).  Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (1) respon petani terhadap  pelayanan kredit BRI Unit Putra
Rumbia termasuk dalam kategori cukup, (2) kualitas pelayanan KUPRA
berhubungan dengan respon petani terhadap pelayanan KUPRA, semakin baik
pelayanan yang diberikan oleh BRI maka respon petani akan semakin baik, dan
semakin buruk pelayanan yang diberikan oleh BRI maka respon petani akan
semakin buruk (3) terdapat dua faktor penyebab tingginya Non Performing Loan
(NPL) yaitu faktor internal perbankan dan faktor eksternal, faktor internal
berhubungan dengan SDM yang ada di dalam bank dan fakor eksternal
berhubungan dengan debitur dan kondisi lainnya (4) alternatif pilihan kredit
terbaik bagi petani sebagai pembiayaan modal usaha taninya yaitu dengan
menggunakan kredit mikro BRI Putra Rumbia.

Kata Kunci : BRI, Kualitas pelayanan, KUPRA, KUR, Respon Petani
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Pertanian merupakan salah satu sektor terbesar yang menjadi tiang penyangga

perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2014,

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari sektor pertanian pada triwulan

II 2014 sebesar 368.277,10 miliar rupiah atau sebesar 14,85% dari total PDB

Indonesia. Kondisi tersebut berhasil menempatkan sektor pertanian ada di

peringkat ke dua sebagai sektor penghasil PDB terbesar Indonesia di bawah

industri manufaktur. Sektor pertanian menyediakan pangan bagi penduduk,

menjadi penyumbang lapangan kerja terbesar, menghasilkan bahan baku

mentah bagi kegiatan industri dalam negeri maupun luar negeri, serta menjadi

sumber devisa bagi negara.

Indonesia merupakan negara berkembang yang telah lama dikenal sebagai

negara agraris. Pertanian menjadi sektor vital dalam kegiatan perekonomian di

Indonesia. Lebih dari 30% penduduk  Indonesia hidup dari kegiatan yang

berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan sektor pertanian.

Hal ini sesuai dengan Data BPS (2014) yang ditunjukkan oleh Tabel 1 bahwa

hingga Agustus 2014 sebesar 38.973.033 jiwa dari total 114.628.026 tenaga

kerja, atau sebesar 34% dari total tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor
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pertanian. Lahan yang luas, tingkat kesuburan yang tinggi serta jumlah tenaga

kerja yang melimpah diharapkan sektor pertanian menjadi salah satu tumpuan

pertumbuhan ekonomi nasional kita.

Tabel 1. Data penduduk Indonesia menurut lapangan pekerjaan utama

No.
Lapangan Pekerjaan

Utama

2014

Februari % Agustus %

1
Pertanian, Perkebunan,
Kehutanan, Perburuan
dan Perikanan

40.833.052 34,55 38.973.033 34

2
Pertambangan dan
Penggalian

1.623.109 1,374 1.436.370 1,25

3 Industri 15.390.188 13,024 15.254.674 13,308
4 Listrik, Gas dan Air 308.588 0,261 289.193 0,252
5 Konstruksi 7.211.967 6,103 7.280.086 6,351

6
Perdagangan, Rumah
Makan dan Jasa
Akomodasi

25.809.269 21,841 24.829.734 21,661

7
Transportasi,
Pergudangan dan
Komunikasi

5.324.105 4,505 5.113.188 4,461

8
Lembaga Keuangan, Real
Estate, Usaha Persewaan
dan Jasa Perusahaan

3.193.357 2,702 3.031.038 2,644

9
Jasa Kemasyarakatan,
Sosial dan Perorangan

18.476.287 15,635 18.420.710 16,07

10 Lainnya - -
Total 118.169.922 100% 114.628.026 100%

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2014

Pada kenyatannya, gambaran kekayaan alam dan tenaga kerja yang melimpah

tersebut, tidak serta-merta menjadikan pertanian Indonesia berkembang pesat.

Pembangunan pertanian sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup

dan kesejahteraan petani yang masih tergolong rendah.  Hal tersebut dapat

dilihat dari data kemiskinan website BPS (2014) bahwa dari total penduduk

miskin 28,28 juta orang, sebanyak 17,7 juta orang berada di daerah pedesaan
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yang mayoritas adalah petani. Keadaan ekonomi Indonesia yang masih dalam

tahap pertumbuhan menjadikan kesejahteraan petani  sangat perlu untuk

ditingkatkan. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan petani dapat

dilakukan melalui peningkatan produktivitas usaha tani mereka.

Peningkatan produktivitas usaha tani erat kaitannya dengan modal.  Petani

membutuhkan modal untuk mengoptimalkan usaha taninya mulai dari

pembelian benih yang baik, penggunaan pupuk yang sesuai, penggunaan

tenaga kerja yang sesuai, perawatan, pengendalian hama penyakit dan lain-

lain. Permodalan bagi petani  saat ini umumnya menjadi permasalahan klasik

yang tidak pernah selesai.  Modal seolah-olah menjadi faktor pembatas

optimasi pertanian yang dilakukan oleh petani.  Masalah tersebut tidak

menjadi masalah yang sederhana mengingat pertanian Indonesia didominasi

oleh pertanian rakyat. Kondisi pertanian yang terbatas membuat petani

kesulitan dalam memperoleh pinjaman modal untuk meningkatkan usahanya.

Persoalan modal untuk pembiayaan pertanian skala kecil menjadi kompleks

karena akses ke lembaga pembiayaan formal sulit untuk dapat dipenuhi oleh

para petani. Secara umum, untuk lembaga pembiayaan formal, syarat dan

usaha pertanian tersebut sulit memenuhi kriteria Character, Condition of

Economy, Capacity to Repay, Capital, dan Collatera (5C). Oleh karena itu,

dibutuhkan suatu pendekatan yang berbeda bagi pemerintah dan lembaga

keuangan untuk meminimalisir permasalahan akibat keterbatasan 5C tersebut

(Gandapraja, 2004).
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Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan upaya khusus dalam menangani

permasalahan modal tersebut. Selama ini kebijakan pemerintah di bidang

permodalan masih bersifat sangat umum, padahal permasalahan modal

sebenarnya memerlukan suatu kebijakan yang lebih bersifat spesifik untuk

pengembangan agribisnis yang kompetitif. Penyelesaian permasalahan modal

dapat diatasi antara lain dengan menyediakan pinjaman modal dan fasilitas

pelayanan pertanian yang memadai untuk diakses oleh petani.  Pemerintah

dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan dalam penjaminan

kredit usaha pertanian sehingga petani lebih mudah memperoleh akses

pelayanan kredit.

Fungsi pokok dari kredit adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap

kebutuhan masyarakat (to Service the Society) dalam rangka mendorong dan

melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa yang kesemuanya ditujukan

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.   Lembaga kredit jelas sangat

dibutuhkan oleh masyarakat termasuk petani yang membutuhkan modal dalam

melakukan usaha taninya. Menurut Mosher dalam Arifin (2005) kredit

merupakan salah satu syarat pelancar yang dapat mempercepat pembangunan

pertanian.  Adanya kredit dapat membantu petani untuk lebih leluasa dalam

melakukan produksi pertanian dan dapat membuka peluang untuk meningkatkan

kualitas pertanian mereka.  Apabila produksi dan kualitas meningkat, bukan hal

yang tidak mungkin kualitas hidup petani akan semakin baik dan misi

pembangunan pertanian dapat terwujud.
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Pada pelaksanaannya, banyak jenis-jenis kredit yang menawarkan bantuan modal

bagi masyarakat petani mulai dari bank, lembaga non bank maupun dari lembaga-

lembaga lainnya. Salah satu lembaga keuangan yang berperan dalam

memberikan kredit adalah bank. Bank merupakan lembaga perantara

keuangan atau Financial Intermeditary. Sebagai lembaga perantara keuangan,

artinya bank menjembatani kebutuhan dua nasabah yang berbeda, satu pihak

merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan

nasabah yang membutuhkan dana.  Bank menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Fungsi

lainnya adalah penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau

dalam bentuk penempatan dana lainnya (Hasibuan, 2005).

Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia

modern.  Peranan bank tersebut untuk membantu segala aktivitas yang

berkaitan dengan keuangan.  Aktivitas tersebut baik berupa penyimpanan

uang, pembayaran, pengiriman uang, investasi dan aktivitas-aktivitas lain

yang berkaitan dengan keuangan. Bank juga merupakan lembaga yang

memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Hal

ini karena perkembangan bank berbanding lurus dengan pembangunan

ekonomi suatu negara.  Semakin besar perkembangan bank, maka menjadi

suatu tanda bahwa perkembangan ekonomi di suatu negara tersebut juga

berkembang. Bank menjadi lembaga keuangan yang mampu memberikan

dukungan dana bagi perkembangan dunia usaha, termasuk sektor pertanian.

Berkembangnya pertanian tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi,

mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
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Peranan bank yang begitu penting dalam sektor pertanian menyebabkan

banyaknya bank yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat pertanian untuk

membantu mereka dalam mengembangkan usahanya. Hal tersebut tentunya

akan menimbulkan suatu persaingan, baik antar satu bank dengan bank lain

maupun antara bank dengan lembaga keuangan lain yang sejenis seperti

koperasi. Kondisi ini menyebabkan seluruh lembaga ini bersaing dalam

meningkatkan standar kualitasnya, salah satunya yaitu pelayanan terhadap

masyarakat.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mengutamakan pelayanan

prima. Pelayanan prima secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik

atau pelayanan terbaik. Pelayanan prima terdiri dari 6 unsur pokok yaitu

kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab

(Barata, 2004).  Pelayanan prima ini merupakan salah satu kunci sukses

perusahaan termasuk perbankan untuk mendapatkan tempat di hati

masyarakat.  Hal ini akan berdampak ke perkembangan suatu bank

dibandingkan bank lain atau lembaga keuangan lainnya.

Salah satu bank yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu Bank

Rakyat Indonesia (BRI).  BRI merupakan bank di Indonesia yang  ikut

berperan serta dalam mengembangkan masyarakat, khususnya masyarakat

pedesaan. Berdasarkan data internal BRI Sebanyak 9.801 Unit BRI tersebar

diseluruh wilayah Indonesia.  Unit yang tersebar diberbagai wilayah

kecamatan membuat BRI dijuluki sebagai bank masyarakat pedesaan. Hal

tersebut tentunya berbanding lurus dengan jumlah nasabah dari BRI.
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Banyaknya unit dan jaringan BRI yang dapat dijangkau oleh seluruh

masyarakat menjadikan BRI sebagai bank dengan jumlah nasabah terbesar di

Indonesia yang ditunjukkan pada tabel 2. Jumlah nasabah yang sangat besar,

menuntut BRI untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para

nasabah.  Hal tersebut bertujuan agar nasabah tetap setia menggunakan

pelayanan dan produk BRI.

Tabel 2. Urutan bank di Indonesia berdasarkan jumlah nasabah

Bank Jumlah Nasabah

Bank Rakyat Indonesia (BRI) 33.000.000
Bank Negara Indonesia (BNI) 11.772.000
Bank Mandiri 11.300.000
Bank Central Asia (BCA) 9.700.000
Bank Tabungan Negara (BTN) 5.000.000
Bank Danamon 4.700.000
Bank Internasional Indonesia (BII) 2.8.00.000
Bank CIMB Niaga 2.600.000
Permata Bank 2.000.000

Sumber : Biro riset Infobank, 2011

Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 5 November 2007,

dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT. Askrindo dan

Perum Sarana Pengembangan Usaha.  Salah satu Bank yang menyalurkan

KUR ini adalah BRI. KUR merupakan kredit bagi usaha mikro dan kecil dan

koperasi dengan pola penjaminan ini disalurkan untuk sektor ekonomi produktif,

dengan suku bunga kredit 12.3 % per tahun, dan jumlah plafon kredit maksimum

Rp. 20.000.000,00/ debitur. Awalnya, KUR merupakan program pemerintah

untuk pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang sumber

dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan

penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30%
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ditanggung oleh bank pelaksana.  Penjaminan KUR diberikan untuk

meningkatkan akses UKM pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong

pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui program KUR, BRI memberikan kemudahan syarat bagi pelaku usaha

untuk mengajukan pinjaman modal usaha.  Hal ini dikarenakan program KUR

yang diberikan BRI tidak hanya melihat dari jaminan peminjam saja, namun

dinilai juga dari perkiraan kondisi usaha di masa yang akan datang.

Harapannya, pelaku usaha termasuk petani dapat mengembangkan usahanya

ke arah yang lebih baik lagi meskipun dengan keterbatasan yang mereka

miliki.

Pada akhir 2014 pemerintah menghentikan program KUR dan tidak menjalankan

kembali program tersebut.  Pihak BRI menyadari bahwa program KUR sangat

bermanfaat bagi masyarakat, namun karena total Non Performing Loan (NPL)

atau kredit bermasalah yang cukup tinggi, pihak BRI memutuskan untuk

mengganti program KUR. Pihak BRI mengganti Program KUR dengan program

kredit mikro sejenis yaitu Kredit Umum Pedesaan Rakyat (KUPRA). KUPRA

pada dasarnya memiliki kesamaan syarat dan ketentuan dengan program KUR

BRI, namun bunga pinjaman yang diberikan lebih tinggi yaitu 15% pertahun atau

1,25% perbulannya.

Salah satu unit BRI yang memberikan pelayanan KUPRA kepada petani yaitu

BRI Unit Putra Rumbia.  BRI Unit Putra Rumbia terletak di desa Binakarya

Utama Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.  Luas wilayah

Kecamatan Putra Rumbia sebesar 95,02 km2 dan jumlah penduduk 17.741
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jiwa dengan kepadatan 187 jiwa/km2. Di bawah naungan BRI Cabang Bandar

Jaya BRI Unit Putra Rumbia berusaha memberikan pelayanan jasa perbankan

kepada masyarakat.  Pelayanan jasa perbankan yang diberikan diantaranya

simpan pinjam termasuk KUPRA BRI.

BRI dalam menyalurkan KUPRA memiliki aturan dan tahapan dalam

pelaksanaannya.  Tahapan pelayanan tersebut dimulai dari pengajuan nasabah,

survei kelayakan, hingga proses pencairan. Baik atau buruknya pelayanan

yang diberikan oleh pihak BRI selama tahapan tersebut tentunya merupakan

stimulus yang dapat menimbulkan suatu respon dari masyarakat terhadap

pelayanan BRI.

Respon masyarakat terhadap pelayanan bank menjadi suatu aspek penilaian

penting yang akan mempengaruhi perkembangan bank itu sendiri. Respon

yang baik terhadap suatu bank akan meciptakan suatu kesan positif di tengah-

tengah masyarakat dan akan mendorong perkembangan bank tersebut.

Sementara itu, respon yang tidak baik akan menimbulkan kesan negatif yang

menyebabkan penurunan minat masyarakat untuk kembali menggunakan

pelayanan suatu Bank. Pemberian pelayanan yang buruk kepada nasabah

akan memberikan citra yang buruk pada bank. Apabila hal ini terjadi akan

menyebabkan nasabah beralih meninggalkan bank dengan mencari bank lain

yang memiliki pelayanan lebih baik.

Hal tersebut tentunya juga berlaku untuk petani di Kecamatan Putra Rumbia.

Perubahan pelayanan program KUR menjadi KUPRA dengan bunga yang

lebih tinggi tentunya akan menimbulkan suatu respon dari petani. Respon
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petani terhadap pelayanan KUPRA dapat mempengaruhi keputusan petani

untuk memanfaatkan kembali kredit yang ditawarkan oleh bank atau tidak.

Hal tersebut mendorong petani untuk lebih rasional mengambil kredit untuk

usahatani mereka.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian

ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana respon petani terhadap pelayanan KUPRA yang diberikan oleh

BRI Unit Putra Rumbia ?

2. Apakah terdapat hubungan antara kualitas pelayanan KUPRA BRI dengan

respon petani terhadap KUPRA?

3. Apakah penyebab tingginya non performing loan yang merupakan salah

satu alasan dihapuskannya program KUR?

4. Apa solusi terbaik bagi petani dalam memilih kredit mikro untuk modal

usahataninya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui respon petani terhadap pelayanan KUPRA yang diberikan oleh

BRI Unit Putra Rumbia sebagai pengganti program KUR.

2. Mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas pelayanan KUPRA

BRI dengan respon petani nasabah BRI terhadap KUPRA.
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3. Mengetahui penyebab tingginya non performing loan yang merupakan

salah satu alasan dihapuskannya program KUR.

4. Mengetahui solusi terbaik bagi petani dalam memilih kredit yang sesuai

untuk modal usahataninya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat antara lain :

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat mengetahui bagaimana respon petani

terhadap pelayanan KUPRA di BRI Unit Putra Rumbia dan merupakan

salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Jurusan Agribisnis Fakultas

Pertanian Universitas Lampung.

2. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat menjadi salah satu

bahan acuan yang digunakan dalam pembangunan pertanian secara umum

dan pengelolaan usahatani padi pada khususnya sehingga pertanian di

Indonesia dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik.

3. Bagi petani, sebagai pertimbangan dan bahan informasi terhadap

pelayanan kredit yang diberikan Bank BRI.

4. Bagi peneliti lain, dapat menjadi bahan referensi dan tambahan wawasan

mengenai respon petani terutama terhadap pelayanan bank.
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II.  TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Modal Pertanian

Modal adalah syarat mutlak berlangsungnya suatu usaha, demikian pula

dengan usahatani. Tanah serta alam sekitarnya dan tenaga kerja adalah

faktor produksi asli, sedangkan modal dan peralatan merupakan subtitusi

faktor produksi tanah dan tenaga kerja. Dengan modal dan peralatan, faktor

produksi tanah dan tenaga kerja dapat memberikan manfaat yang jauh lebih

baik bagi manusia. Adanya modal dan peralatan maka penggunaan tanah

dan tenaga kerja juga dapat dihemat.

Menurut Kadarsan (1995), modal pertanian dalam arti makro adalah faktor

produksi modal yang disalurkan, dikelola dan dikontrol di dalam kegiatan

ekonomi di sektor pertanian dalam arti luas dan merupakan salah satu sektor

ekonomi nasional. Modal usahatani dalam arti mikro adalah faktor produksi

modal yang disediakan, diolah dan dikontrol di dalam suatu usahatani

perusahaan agribisnis maupun suatu usahatani yang masih sederhana.

Setelah tanah, modal adalah faktor nomor dua paling penting dalam

produksi pertanian dalam arti sumbangannya pada nilai produksi. Pada

pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang bersama-sama
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faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru

dalam hal ini hasil pertanian.

Soekartawi (2002) mengelompokkan modal menjadi 2 golongan, yaitu :

a. Barang yang tidak habis dalam sekali produksi. Misalnya, peralatan yang

digunakan dalam berproduksi, yang dihitung biaya perawatannya dan

penyusutan selam 1 tahun.

b. Barang yang langsung habis dalam proses produksi.

Menurut sumbernya modal dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik modal itu sendiri

dan dari hasil usahanya (cadangan, laba yang ditahan)

b. Modal asing (modal kreditur atau pinjaman) modal yang berasal dari

kreditur (pemberi pinjaman) yang dapat berasal dari rentenir, koperasi,

bank ataupun lembaga keuangan lainnya.

Sumber daya modal terdiri dari dua jenis yaitu modal fisik dan modal

finansial.  Modal fisik adalah suatu barang yang dapat menghasilkan barang

lain dalam suatu proses produksi.  Modal finansial yaitu sumber-sumber dari

mana dana diperoleh. Modal finansial mengacu pada dana yang diberikan

oleh pemberi pinjaman (investor) atau dana yang disetor oleh pemilik untuk

membeli peralatan modal riil untuk memproduksi barang atau jasa

(Munawir, 2002).
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2. Teori Respon

Respon berasal dari kata response yang berarti balasan atau tanggapan

(reaction). Respon adalah istilah psikologi yang digunakan untuk

menamakan reaksi terhadap rangsang yang di terima oleh panca indra.  Hal

yang menunjang dan melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap,

persepsi, dan partisipasi. Respon pada prosesnya didahului sikap seorang,

karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk

bertingkah laku kalau ia menghadapi suatu rangsang tertentu.  Jadi berbicara

mengenai respon atau tidak respon, tidak terlepas dari pembahasan tentang

sikap.  Hal ini karena dengan melihat sikap seseorang atau sekelompok

orang terhadap sesuatu maka akan diketahui bagaimana respon mereka

terhadap kondisi tersebut (Sobur, 2003).

Respon pada hakekatnya merupakan tingkah laku balas atau juga sikap yang

menjadi tingkah laku balik, yang juga merupakan proses pengorganisasian

rangsang dimana rangsangan-rangsangan proksimal diorganisasikan

sedemikian rupa sehingga terjadi representasi fenomenal dari rangsangan-

rangsangan proksimal. Selain itu respon juga dapat diartikan bahwa

merupakan tingkah laku atau sikap yang berwujud baik itu pra pemahaman

yang mendetail, penialain, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka

serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu (Daryl Beun dalam

Sarwono, 2002).

Seseorang dalam menanggapi suatu respon akan muncul respon positif

yakni menyenangi, mendekati dan mengharapkan suatu objek, dan respon
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negative yakni apabila informasi yang didengarkan atau perubahan suatu

objek tidak mempengaruhi tindakan atau menjadi menghindar dan

membenci objek tertentu (Walgito, 2000).

Menurut Sumadi (2000), terdapat  beberapa gejala terjadinya respon, mulai

dari yang paling berperaga dengan berpangkal pada pengamatan, sampai ke

yang paling tidak berperaga yaitu berfikir. Pengamatan, yakni kesan-kesan

yang diterima sewaktu perangsang mengenai indera dan perangsangnya

masih ada. Pengamatan ini adalah produk dari kesadaran dan pikiran yang

merupakan abstraksi yang dikeluarkan dari arus kesadaran. Bayangan

pengiring, yaitu bayangan yang timbul setelah kita melihat sesuatu warna.

Bayangan pengiring itu terbagi menjadi dua macam, yaitu bayangan

pengiring positif yakni bayangan pengiring yang sama dengan warna

objeknya, serta bayangan pengiring negatif adalah bayangan pengiring yang

tidak sama dengan warna objeknya, melainkan seperti warna komplemen

dari warna objek. Bayangan eiditik, yaitu bayangan yang sangat jelas dan

hidup sehingga menyerupai pengamatan. Respon, yakni bayangan yang

menjadi kesan yang dihasilkan dari pengamatan. Respon diperoleh dari

penginderaan dan pengamatan.

Menurut Mar’at (1982), terbentuknya sikap individu terhadap obyek sikap,

yang berarti pula telah adanya kecenderungan untuk bertindak, merupakan

landasan utama terbentuknya respon.  Respon yang terbentuk dapat berupa

tingkahlaku nyata atau yang selanjutnya disebut respon terbuka (over

response) atau hanya sekedar reaksi afektif saja yang selanjutnya disebut
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respon tertutup (cover response).  Namun demikian, motif merupakan suatu

faktor yang tidak dapat terpisah dari konsep terbentuknya respon dan

perilaku indvidu.  Hal ini dikarenakan motif merupakan dorongan,

keinginan, hasrat, dan tenaga penggerak untuk melakukan sesuatu yang

memberikan tujuan dan arahan terhadap tingkah laku individu.  Hubungan

antara obyek respon, persepsi, sikap, motif, dan respon dapat dilihat pada

Gambar 1.

Gambar 1. Hubungan antara obyek respon, persepsi, sikap, motif, dan
respon (Mar’at, 1982)

Menurut Cruthcfield dalam Sarwono (1991), respon atau tanggapan akan

timbul setelah seseorang atau kelompok orang terlebih dahulu merasakan

kehadiran suatu objek dan dilaksanakan maka akan menginterpretasikan

objek yang dirasakan tadi.   Respon pada dasarnya merupakan proses

pemahaman terhadap apa yang terjadi di lingkungan.  Orang yang sedang

menanggapi atau memberikan respon antara lingkungan dengan manusia

dan tingkah lakunya adalah hubungan timbal balik, saling terkait dan saling

mempengaruhi.

Terdapat dua jenis variabel yang mempengaruhi respon yaitu:

a. Variabel Struktural yakni faktor-faktor yang terkandung dalam

rangsangan fisik.

Stimulus
(Obyek
Respon)

SikapPersepsi Motif Respon
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b. Variabel Fungsional yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri si

pengamat misalnya kebutuhan suasana hati, pengalaman masa lalu

Respon dalam penelitian diukur dari tiga aspek, yaitu persepsi, sikap dan

partisipasi.  Persepsi adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap

orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat

penglihatan, pendengaran, perasaan dan penciuman.  Kunci untuk

memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu

merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu

pencatatan yang benar terhadap situasi (Walgito, 2000).

Sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah

laku tertentu jika ia menghadapi suatu rangsangan tertentu. Rangsangan

yang dimaksud dapat berupa rangsangan yang berbentuk batiniah seperti

aktualisasi diri, dan dapat pula berbentuk fisik seperti halnya hasil-hasil dan

usaha-usaha pembangunan (Sarwono, 1991).

Selain persepsi dan sikap, partisipasi juga menjadi hal yang sangat penting

bahkan mutlak diperlukan dalam mengukur respon. Pendekatan partisipasi

bertumpu pada kekuatan masyarakat untuk secara aktif berperan serta dalam

proses pembangunan secara menyeluruh.

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu participation, yang artinya

mengambil bagian. Partisipasi adalah suatu proses sikap mental, orang-

orang atau anggota masyarakat secara aktif menyumbang kreatifitas dan

inisiatifnya dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya. Partisipasi atau
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keikutsertaan para pelaku dalam masyarakat untuk terlibat dalam proses

pembangunan ini akan membawa manfaat dan menciptakan pertumbuhan

ekonomi di daerah (Walgito, 2000).

Menurut Huntington dalam Walgito (2000) Partisipasi tidak hanya sebagai

strategi dalam program masyarakat, tetapi juga menjadi hasil yang

diharapkan dari program pengembangan masyarakat.  Di dalam proses

pembangunan secara keseluruhan, perluasan partisipasi dapat dipahami

sebagai berikut:

a. sebagai satu tujuan utama, masyarakat, kekuatan sosial, dan perorangan

yang terlibat didalam proses itu.

b. sebagai sarana kaum elit, kelompok-kelompok dan perorangan untuk

mencapai tujuan lain yang mereka nilai tinggi.

c. sebagai hasil sampingan atau konsekuensi tercapainya tujuan-tujuan lain,

baik oleh masyarakat secara keseluruhan oleh kaum elit, kelompok-

kelompok dan perorangan di dalam masyarakat

3. Konsep Pelayanan

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong

menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan

melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan

secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan

dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010).
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Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain

yang langsung. Membicarakan pelayanan berarti membicarakan suatu

proses kegiatan yang konotasinya lebih kepada hal yang abstrak

(Intangible). Pelayanan adalah merupakan suatu proses, proses tersebut

menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan, yang kemudian

diberikan kepada pelanggan (Moenir, 2006).

Menurut Lovelock, Petterson & Walker dalam Tjiptono (2005)

mengemukakan perspektif pelayanan sebagai sebuah sistem, dimana setiap

bisnis jasa dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua

komponen utama: (1) operasi jasa; dan (2) penyampaian jasa.

Pelayanan menurut Fitzsimmons (1994 dalam Suherlan 2013) merupakan

kumpulan dari barang dan jasa yang terdiri dari beberapa bentukan, yaitu:

a. Supporting Facility, merupakan sarana fisik yang harus tersedia guna

kepentingan penyampaian pelayanan atau yang sering disebut

prasarana.

b. Facilitating goods, merupakan fasilitas pendukung yang dapat

dikonsumsi maupun digunakan oleh konsumen atau yang sering disebut

sarana pendukung.

c. Explicit service, merupakan bentukan pelayanan tidak langsung yang

bentuknya lebih bersifat tidak nyata namun dapat dirasakan oleh

konsumen.
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Zeithaml dan Bitner (1996 dalam Suherlan 2013) menyatakan bahwa suatu

produk pelayanan memiliki karakter yang berbeda dengan produk lainnya.

Karakter tersebut ialah:

a. Tidak nyata (intangible), artinya suatu pelayanan tidak berwujud dan

tidak dapat disentuh.  Pelayanan hanya dapat dirasakan melalui proses

yang diberikan oleh penyedia pelayanan (provider).

b. Heterogen (Heterogeneous), pelayanan dihasilkan oleh manusia maka

hasil dari suatu pelayanan yang dilakukan akan berbeda hasilnya

tergantung dari persepsi yang menerima.  Persepsi tersebut akan

dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan masing-masing

penerima pelayanan.

c. Diproduksi pada saat dikonsumsi atau tidak terpisahkan (Simultaneous

Production and Consumption), produk pelayanan merupakan prodes

pelayanan itu sendiri.  Hal tersebut berarti pada saat provider

memproduksi produk pelayanan, pada waktu yang sama produk

pelayanan dijual.

d. Rentan (Perishability), suatu pelayanan tidak dapat disimpan, dijual

kembali atau dikembalikan.  Hal ini karena sifatnya yang tidak dapat

dipisahkan antara produksi dan konsumsi.

Proses pelayanan merupakan seperangkat tugas-tugas yang berkaitan atau

kegiatan yang dibutuhkan untuk menyampaikan suatu jasa atau produk

secara bersamaan dalam tahapan semestinya.  Terdapat suatu sistem agar
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proses pelayanan dalam suatu perusahaan/organisasi dapat berjalan dengan

efektif.  Sistem tersebut yaitu sebagai berikut:

Gambar 2. Proses Pelayanan (Suherlan, 2013)

Parasuraman (1988) dalam bukunya Conceptual Model Of Sevices Quality

mengemukakan lima karakteristik yang digunakan dalam mengevaluasi

kualitas pelayanan jasa.  Karakteristik tersebut yaitu:

a. Responsivness (daya tanggap) adalah suatu respon / kesigapan karyawan

dalam membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat dan

tanggap.

b. Reliability (kehandalan) adalah suatu kemampuan untuk memberikan

jasa yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya.

c. Assurance (jaminan) adalah kemampuan karyawan atas pengetahuan

terhadap produk secara tepat, kualitas, keramah-tamahan, perkataan atau

kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dalam

memberikan informasi dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan

konsumen terhadap perusahaan.

d. Emphaty (perhatian) adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan

perhatian yang bersifat individual atau pribadi kepada para konsumen.
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e. Tangibles (kemampuan fisik) adalah suatu bentuk penampilan fisik,

peralatan personal, media komunikasi dan hal-hal yang lainnya yang

bersifat fisik.

Pelayanan prima secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau

pelayanan terbaik. Pelayanan prima adalah faktor kunci dalam keberhasilan

suatu perusahaan, jika bisnis tumbuh berkembang dan tetap bisa bertahan

dalam persaingan maka keuntungan serta pendapatan juga harus dapat

meningkat. Dalam memberikan pelayanan yang prima sebagai usaha untuk

mencapai kepuasan dan loyalitas pelanggan pihak produsen dan jasa dapat

berpedoman pada variabel pelayanan prima (service excellent). Pelayanan

prima terdiri dari 6 unsur pokok yaitu kemampuan, sikap, penampilan,

perhatian, tindakan, dan tanggung jawab (Barata, 2004).

4. Loyalitas Konsumen

Loyalitas yaitu derajat sejauh mana seorang konsumen  menunjukkan

perilaku pembelian berulang dari suatu penyedia jasa, memiliki suatu

desposisi atau kecenderungan sikap positif terhadap penyedia jasa, dan

hanya  mempertimbangkan untuk menggunakan penyedia jasa ini pada saat

muncul kebutuhan untuk memakai jasa ini. Konsumen yang loyal tidak

hanya seorang pembeli yang melakukan pembelian berulang, tetapi juga

mempertahankan sikap positif terhadap penyedia jasa (Utomo, 2006).

Loyalitas konsumen didefinisikan sebagai suatu ukuran kesetiaan dari

pelanggan dalam menggunakan suatu merek produk atau merek jasa pada
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kurun waktu tertentu pada situasi banyak pilihan produk ataupun jasa yang

dapat memenuhi kebutuhannya dan pelanggan memiliki kemampuan

mendapatkannya (Hurriyati, 2005).

Menurut Aaker (1996) faktor-faktor yang mempengaruhi kesetiaan atau

loyalitas konsumen sebagai berikut :

1. Kepuasan (Satisfaction), konsumen akan loyal terhadap suatu produk

bila ia mendapatkan kepuasan dari produk tersebut.  Konsumen apabila

setelah mencoba dan responnya baik, maka berarti konsumen tersebut

puas sehingga akan memutuskan membeli produk tersebut secara

konsisten sepanjang waktu. Hal Ini berarti telah tercipta kesetiaan

konsumen terhadap produk tersebut.

2. Perilaku Kebiasaan (Habitual Behavior), kesetiaan konsumen dapat

dibentuk karena kebiasaan konsumen.  Pembeli tidak lagi melalui

pengambilan keputusan yang panjang pabila yang dilakukan sudah

merupakan kebiasaan, maka. Pada kondisi ini, dapat dikatakan bahwa

konsumen akan tetap membeli produk tersebut.

3. Komitmen (Commitment), suatu produk yang kuat terdapat konsumen

yang memiliki komitmen dalam jumlah yang banyak. Kesetiaan

konsumen akan timbul bila ada kepercayaan dari konsumen terhadap

produk-produk sehingga ada komunikasi dan interaksi diantara

konsumennya, yaitu dengan membicarakan produk tersebut.

4. Kesukaan produk (Linking of the Brand), kesetiaan yang terbentuk dan

dipengaruhi oleh tingkat kesetiaan konsumen secara umum.  Tingkat
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kesetiaan tersebut dapat diukur dari mulai timbulnya kesukaan terhadap

produk sampai ada kepercayaan dari produk tersebut  berkenaan dari

kinerja dari produk-produk tersebut.  Konsumen yang dikatakan loyal

adalah konsumen yang berulang kali membeli produk tersebut bukan

karena adanya penawaran khusus, tetapi karena konsumen percaya

terhadap produk tersebut memiliki kualitas yang sama sehingga

memberi tingkatan yang sama pada produknya.

5. Biaya Pengalihan (Switching Cost ), adanya perbedaan pengorbanan

dan atau resiko kegagalan, biaya, energi, dan fisik yang dikeluarkan

konsumen karena dia memilih salah satu alternatif. Konsumen akan

berhati-hati untuk berpindah ke produk yang lain apabila biaya

pengalihan besar sehingga konsumen cenderung loyal.

5. Pengertian, Fungsi, dan Jenis Bank

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran

uang.  Secara umum pengertian Bank adalah sebuah lembaga intermediasi

keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima

simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang

dikenal sebagai banknote (Isawardono, 1997).

Bank merupakan lembaga perantara keuangan atau Financial Intermeditary.

Sebagai lembaga perantara keuangan, artinya bank menjembatani kebutuhan

dua nasabah yang berbeda, satu pihak merupakan nasabah yang memiliki

dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana.  Bank
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menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya dalam bentuk kredit (Hasibuan, 2005).

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapat dua jenis

bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank

Umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam

lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.

Kasmir (2008) mengatakan jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam

menentukan harga baik harga jual maupun harga beli dapat dibagi ke dalam dua

kelompok yaitu :

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang

berorientasi pada prinsip-prinsip konvensional. Bank Konvensional adalah

bank yang menerapkan sistem insentif berupa tingkat bunga kepada

nasabahnya.

b. Bank berdasarkan prinsip Syari’ah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia.

Namun, di luar negeri terutama di Negara-negara timur tengah bank yang

berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Perbankan

syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang



26

pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem

ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan

atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta

larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram).

Syofwan (2012) mengemukakan bahwa kegiatan bank umum secara lengkap

meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Menghimpun Dana (Funding)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari

masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan

membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis

simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account.

b. Menyalurkan Dana (Lending)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil

dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan

Lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui

pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama

kredit.

Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari

kemampuan bank yang menyalurkannya. Sebelum kredit dikucurkan bank

terlebih dulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah.

Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian.  Penerima kredit akan

dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang

menyalurkannya.  Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi
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keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih

bunga kredit dengan bunga simpanan.

c. Memberikan jasa- jasa Bank Lainnya (Services)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung

kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Semakin lengkap

jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik.

Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam

menyediakan SDM yang handal juga kecanggihan teknologi yang dimiliki.

6. Konsep Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi utangnya setelahjangka waktu tertentu dengan jumlah bunga,

imbalan atau pembagian hasil keuntungan (UU No. 10 Pasal 1 Ayat 12

Tahun 1998).

Kellerman dalam Muljono (2000) mengungkapkan bahwa pengertian kredit

mempunyai dimensi yang beraneka ragam.  Kredit berasal dari bahasa

Yunani Credere yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin Creditum

yang berarti kepercayaan akan kebenaran.

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau

mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji yang pembayarannya

dilakukan dan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang telah disepakati.
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Kredit dalam ekonomi berarti suatu penundaan pembayaran.  Hal ini artinya

uang atau barang diterima saat ini dan dikembalikan pada masa yang akan

datang (Kohler 1964 dalam Muljono 2000).

Menurut Kashmir (2008) terdapat lima unsur dalam pemberian fasilitas

kredit, yaitu :

a. Kepercayaan, maksudnya ialah keyakinan pemberi kredit bahwa kredit

yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu pada

masa mendatang.

b. Kesepakatan, yang dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

c. Jangka waktu, maksudnya mencakup masa pengembalian kredit yang

telah disepakati.

d. Risiko, maksudnya akan muncul suatu risiko tidak tertagihnya/

macetnya pengembalian kredit yang telah disepakati sebagai akibat

adanya suatu tenggang waktu pengembalian.

e. Balas jasa yang merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau

jasa tersebut lebih dikenal dengan sebutan bunga

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (2012) kredit dapat dikelompokkan

menjadi 5 yaitu :

a. Kredit Mikro

Kredit mikro adalah kredit yang diberikan kepada nasabah mikro, baik

langsung maupun tidak langsung, yang dimiliki dan dijalankan oleh

penduduk miskin atau mendekati miskin dengan kriteria penduduk
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miskin menurut Badan Pusat Statistik dengan plafond kredit maksimal

sebesar Rp. 50.000.000,-

b. Kredit Ritel

Kredit ritel terdiri dari kredit ritel komersial untuk usaha kecil dan ritel

konsumtif untuk kebutuhan konsumtif individual dan ritel consumer

(kredit profesi, kartu kredit, dan sebagainya). Jumlah plafond pinjaman

untuk setiap jenis kredit ritel ini sangat bervariasi tergantung kebijakan

masing-masing bank. Kredit usaha kecil didefinisikan sebagai kredit

yang diberikan kepada nasabah usaha kecil yang memiliki kekayaan

bersih maksimal Rp. 200.000.000,- di luar tanah dan bangunan tempat

usaha atau yang memiliki hasil penjualan maksimal Rp. 1.000.0000.000,-

per tahun, dengan plafond kredit sebesar Rp. 500 .000.000,-

c. Kredit Program

Kredit program didefinisikan sebagai kredit yang diberikan oleh bank

kepada usaha kecil dan koperasi dalam rangka membantu program

pemerintah, yang dananya baik sebagian maupun seluruhnya berasal dari

pemerintah, termasuk bantuan luar negeri, dan kredit likuiditas Bank

Indonesia yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dana

bank sendiri yang disubsidi dan atau dijamin oleh pemerintah atau pihak

lain berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

d. Kredit Menengah

Kredit usaha menengah didefinisikan sebagai kredit yang diberikan

kepada pengusaha di luar usaha mikro dan usaha kecil atau kepada
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pengusaha yang kriterianya akan ditetapkan kemudian, dengan plafond di

atas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-

e. Kredit Korporasi

Kredit korporasi adalah kredit kepada perusahaan besar dengan plafond

di atas Rp. 5.000.000.000,-

7. Kredit pada sektor pertanian

Masalah seputar penyediaan modal dan sulitnya akses ke perbankan umum

adalah kendala yang sering dilontarkan oleh para petani, baik petani

tradisionil, pedagang maupun pengumpul hingga industri rumah tangga

yang berbasis pertanian. Kredit sektor pertanian termasuk kredit produktif

yang menghasilkan barang berupa bahan makanan utama rakyat Indonesia,

membicarakan kredit sektor pertanian dengan sendirinya tidak akan

terlepas dari pola tata hidup pertanian yang selalu terkait dengan keadaan

alam, luas tanah garapan, pola tanam, dan musim (Soentoro, 1992).

Kebijakan perbankan yang ekspansif namun tetap mengacu kepada asas

kehati-hatian, menjadi pendukung utama dalam memacu pengembangan

sektor pertanian, tanpa adanya dukungan dari lembaga perbankan maka

sangat sulit diperoleh atau dicapainya pertumbuhan yang signifikan pada

sektor riil khususnya sektor pertanian. Lembaga perbankan harus dipacu

untuk selalu mengembangkan kebijakan yang selalu searah dan sejalan

dengan pengembangan sektor pertanian, untuk itu lembaga perbankan

diupayakan tetap eksis membiayai kredit pada sektor pertanian dengan
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mengupayakan kredit bersubsidi maupun kredit dengan bunga dibawah

kredit komersiil (Darmawanto, 2008). Adapun jenis – jenis kredit pada

program sektor pertanian antara lain:

1. Kredit Usaha Tani (KUT), merupakan kredit yang diberikan kepada

para petani guna mendukung peningkatan produksi pangan melalui

pembiyaan usaha tani dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan

hortikultura. Kredit ini disalurkan melalui Kelompok Tani, KUD

maupun LSM yang telah direkomendasikan oleh dinas-dinas terkait

diluar perbankan.

2. Kredit Kepada Koperasi (KKOP), Kredit KKOP ini bertujuan untuk

mengembangkan koperasi di bidang agribisnis terutama untuk

pengadaan distribusi pangan serta pembiayaan pasca panen kepada

koperasi.  Kredit Kepada Koperasi (KKOP) adalah kredit investasi dan

atau modal dalam rangka pembiayaan usaha agribisnis, yaitu semua

kegiatan yang terkait dengan pengadaan dan penyaluran (distribusi)

sarana produksi pertanian, budidaya pertanian, pengolahan hasil

pertanian dan pemasaran hasil pertanian.

3. Program Kredit Usaha Kecil Daerah Aliran Sungai (PKUK-DAS),

Kredit Usaha Kecil Daerah Aliran Sungai selanjutnya disebut PKUK-

DAS adalah kredit investasi yang digunakan untuk biaya

pensertifikatan tanah dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank

pelaksana kepada petani dan peternak di daerah aliran sungai. Kredit ini

merupakan program pemerintah melalui Departemen Kehutanan

bekerja sama dengan bank pelaksana dan instansi terkait lainnya.
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4. Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Kredit ketahanan pangan (KKP)

adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank

pelaksana kepada petani, peternak, nelayan dan petani ikan, kelompok

(tani, ternak,nelayan dan petani ikan) dalam rangka pembiayaan

intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar,

pengembangan budidaya tanaman tebu, peternak sapi potong, ayam

buras dan itik, usaha penangkapan dan budidaya ikan, serta kepada

koperasi dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah, jagung dan

kedelai.

8. Kredit Umum Pedesaan Rakyat (KUPRA) Bank Rakyat Indonesia

Kredit Umum Pedesaan Rakyat (KUPRA) merupakan kredit dengan bunga

bersaing yang bersifat umum untuk semua sektor ekonomi, ditujukan untuk

individual (badan usaha maupun perorangan) yang memenuhi persyaratan

dan dilayani di seluruh BRI Unit dan Teras BRI. KUPRA merupakan salah

satu program kredit yang diberikan BRI untuk usaha mikro sebagai

pengganti Program KUR. Plafond kredit maksimal untuk KUPRA yaitu

sebesar Rp. 25.000.000,- dengan bunga kredit 15% per tahun atau sebesar

1.25% per bulannya (BRI, 2015).

Menurut data BRI (2015) KUPRA memiliki kelebihan apabila dibandingkan

dengan kredit mikro seperti KUR.  Kelebihan tersebut diantaranya yaitu

syaratnya yang mudah, agunan tidak harus bersertifikat, bonus bagi debitur

yang mampu membayar secara tepat waktu selama periode pengambilan
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kredit, dan memperoleh fasilitas Asuransi Mikro Kecelakaan Kesehatan dan

Meninggal Dunia (AMKKM).  Fasilitas AMKKM tersebut diberikan kepada

debitur selama satu tahun pertama setelah melakukan realisasi pinjaman

Kupedes Rakyat.  Tujuan fasilitas asuransi tersebut untuk membantu

stabilitas cashflow apabila nasabah mengalami sakit, kecelakaan, atau

bahkan meninggal dunia.

9. Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia (KUR BRI)

Menurut data BRI (2014) Kredit Usaha Rakyat (KUR BRI) adalah Kredit

Modal Kerja dan atau Kredit Investasi dengan plafon kredit sampai dengan

Rp 500.000.000,- yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi

yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari

Perusahaan Penjamin.

Tujuan Program KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor

primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas

terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat

kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja.  Pada dasarnya, KUR

merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus

untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit.  Perseorangan,

kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum

Rp 500. 000.000,- (BRI, 2014).

Berdasarkan data BRI (2014) pada www.Bri.co.id, KUR BRI terbagi

menjadi beberapa jenis yaitu KUR Mikro, KUR Ritel, KUR Linkage
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Program (Executing), KUR Linkage Program (Channelling).  Penjelasan

untuk jenis KUR yaitu sebagai berikut:

KUR Mikro merupakan salah satu jenis KUR BRI yang calon debiturnya

adalah individu yang melakukan usaha produktif yang layak, memiliki

legalitas yang lengkap seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Izin

Mengemudi (SIM) dan Kartu Keluarga (KK). Lama usaha yang telah

dijalankan oleh calon debitur adalah minimal 6 bulan. Plafond kredit yang

diberikan maksimal Rp. 20.000.000,- dengan suku bunga efektif maks 22%

per tahun.

KUR Ritel merupakan KUR BRI dengan calon debitur adalah individu

(perorangan / badan hukum), Kelompok, Koperasi yang melakukan usaha

produktif yang layak. Memiliki legalitas yang lengkap untuk Individu

adalah KTP / SIM, & KK, sementara untuk kelompok adalah Surat

Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat Keterangan dari Kepala Desa /

Kelurahan atau Akte Notaris. Lama usaha yang dijalankan minimal 6 bulan

dengan Plafond kredit yang diberikan sampai dengan Rp. 500.000.000,- dan

suku bunga efektif 14% pertahun.

KUR Linkage Program (Executing) adalah program KUR BRI dengan calon

debitur adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Koperasi Sekunder,

Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok

Usaha, dan Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM). LKM diperbolehkan

mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan apabila tidak sedang

menikmati Kredit Program Pemerintah. Syarat pengajuan KUR Linkage
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Program nya yaitu memiliki legalitas yang lengkap seperti AD/ART,

memiliki ijin usaha dari pihak yang berwenang, merupakan pengurus aktif,

dan lama usaha minimal 6 bulan. Plafond  kredit yang diberikan hingga dua

Milyar dengan suku bunga efektif 14% pertahun.

KUR Linkage Program (Channelling) merupakan program KUR yang

Calon debiturnya adalah End user, yang tidak sedang menikmati Kredit

Modal Kerja (KMK) atau Kredit Investasi (KI), dan atau Kredit Pemerintah,

namun Kredit Konsumtif diperbolehkan. Lembaga Linkage, diperbolehkan

sedang mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun kredit program

pemerintah. Persyaratannya yaitu end user, sesuai dengan ketentuan KUR

Mikro dan KUR Ritel BRI.

10. Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian

No Nama Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian

1. Sriati,
Nukma
l,
Masria
ydi
(2004)

Respon Petani
Terhadap Kredit
Usaha Tani dan
Hubungannya
dengan
Produktivitas serta
Pendapatan Usaha
Tani di Desa
Banpres Kabupaten
Musi Rawas

Pengambilan
sampel dilakukan
dengan Metode
Sensus. Analisis
data dengan
menentukan
interval kelas,
penghitungan
produktivitas, dan
korelasi peringkat
Spearman.

Respon petani terhadap
KUT tergolong dalam
kategori tinggi yang dapat
dikatakan baik.
Terdapat hubungan atau
korelasi positif
antara respon petani
terhadap KUT dengan
produktivicas usahatan inya.
Semakin
tinggi respon petani
terhadap KUT maka
semakin tinggi produktivitas
usahatani nya dan semakin
rendah respon petani maka
semakin rendah
produktivitas usahataninya.
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No Nama Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian
2. Sari

(2014)
Keputusan Petani
Mengambil Kredit
Usaha Rakyat Bank
Rakyat Indonesia
Di Kecamatan
Adiluwih
Kabupaten
Pringsewu

Penentuan sampel
dilakukan secara
acak dengan
proportionate
stratified random
sampling. Nasabah
dibagi ke dalam dua
strata yaitu nasabah
KUR dan nasabah
non KUR. Metode
analisis data yang
digunakan adalah
Analisis deskriptif
kuantitatif yaitu
dengan logistik
regression.

Faktor- faktor yang
mempengaruhi keputusan
petani mengambil KUR
Bank Rakyat Indonesia
secara signifikan
adalah bunga kredit, jangka
waktu pengembalian kredit
dan lamanya realisasi kredit
yang berpengaruh secara
negatif.
Kredit yang sesuai dengan
keinginan
petani adalah kredit yang
dapat
diakses dengan prosedur
dan persyaratan yang
mudah, jumlah yang
dicairkan sesuai dengan
kebutuhan usahatani petani,
tanpa
agunan, bunga
relatif rendah, pengembalian
kredit setelah panen, serta
pencairan kredit yang cepat.

3. Walidi
(2014)

Analisis Tingkat
Kepuasan Nasabah
Tabungan Terhadap
Pelayanan Bank :
Studi Kasus Dua
Bank Di Bandar
Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar
Kabupaten
Lampung Tengah

Teknik
pengambilan
sampel yang
dipakai adalah
simple random
sampling. Metode
analisis data yang
digunakan dalam
penelitian adalah
metode analisis
deskriptif kualitatif
dengan
menggunakan
metode Importence
Performance
Analysis
(IPA).

Kinerja bank
yang dianggap belum
memenuhi harapan
nasabah pada Bank A
adalah kecepatan pelayanan,
tanggap terhadap nasabah
baru dan tanggap dalam
berkomunikasi melalui
telepon sedangkan pada
Bank B adalah kecepatan
pelayanan dan tanggap
terhadap nasabah baru.
Kinerja bank yang dinilai
memuaskan yaitu
kelengkapan brosur dan
formulir transaksi,
keamanan simpanan,
keamanan ATM, Keamanan
data nasabah, kepercayaan
terhadap bank (citra baik
bank), karyawan bank tidak
ketelitian pelayanan front
office, keandalan ATM 24
jam, kenyamanan ruang
tunggu, dan ketersediaan
fasilitas tempat parkir.
Kesesuaian kinerja
bank terhadap harapan
nasabah secara
keseluruhan dianggap
memuaskan, dengan
rata-rata kesesuaian diatas

89%
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B. Kerangka Pemikiran

Pembangunan pertanian merupakan program yang terus diwacanakan oleh

pemerintah dari satu era pemerintahan ke era pemerintahan yang lain.  Akan

tetapi pada kenyataanya hal tersebut tetap menjadi wacana semata dan kian

sulit untuk dapat diwujudkan.  Salah satu masalah utama yang menjadi

penyebab yaitu kurangnya modal bagi petani untuk mengembangkan usaha.

Selain kurangnya modal, minimnya akses petani ke sumber permodalan baik

lembaga formal maupun informal menjadi masalah yang semakin kompleks.

Masalah modal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan

program pembangunan pertanian. Kondisi tersebut merupakan peluang bagi

lembaga keuangan untuk menawarkan fasilitas kredit permodalan bagi petani.

Pemerintah dan lembaga keuangan bekerja sama menyediakan modal dalam

bentuk kredit kepada petani. Tahun 2004, pemerintah bekerja sama dengan

lembaga perbankan menyediakan kredit permodalan bagi petani. Program

pinjaman modal tersebut dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus

diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di

bidang usaha produktif dan layak (feasible).  Salah satu bank yang bekerja

sama dengan pemerintah melaksanakan program KUR tersebut yaitu Bank

Rakyat Indonesia (BRI).  BRI merupakan bank pemerintah yang tersebar

hampir di seluruh kecamatan di Indonesia.  Kondisi tersebut menjadi

keunggulan BRI untuk mampu menyediakan kredit permodalan bagi petani di

seluruh wilayah pedesaan.
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Program pemerintah yang bekerja sama dengan lembaga perbankan tersebut

harus kandas di akhir 2014 seiring dengan bergantinya pemerintahan.  BRI

sebagai salah satu lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah turut

menghentikan program tersebut.  Sebagai gantinya, BRI menyediakan suatu

program kredit mikro lain bagi petani dan usaha kecil yaitu Kredit Umum

Pedesaan Rakyat (KUPRA).  KUPRA pada dasarnya tidak jauh berbeda

dengan KUR.  Perbedaannya yaitu plafond kredit dan bunga yang lebih tinggi

serta adanya jaminan bagi kreditur berupa asuransi jiwa.

BRI dalam menyalurkan KUPRA kepada petani melalui suatu sistem atau

proses pelayanan terlebih dahulu.  Proses pelayanan dimulai dari petani yang

mengajukan kredit hingga proses realisasi/pencairan selesai.  Petani sebagai

penerima layanan memiliki penilaian tersendiri terhadap pelayanan yang

diberikan oleh BRI. Penilaian ini menimbulkan suatu respon dari petani.

Pelayanan yang baik tentu akan menimbulkan suatu respon yang baik pula

sementara penilaian yang buruk akan berdampak kepada respon petani yang

buruk pula.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon petani terhadap

pelayanan KUPRA sebagai pengganti KUR di BRI unit Putra Rumbia

Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Cruthcfield dalam

Sarwono (1991) mengungkapkan respon atau tanggapan akan timbul setelah

seseorang atau kelompok orang terlebih dahulu merasakan kehadiran suatu

objek dan dilaksanakan maka akan menginterpretasikan objek yang dirasakan

tadi.  Berdasarkan teori tersebut, akan diteliti interpretasi atau tanggapan petani
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terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh BRI.  Penilaian respon petani

dapat dilihat dari loyalitas petani atau nasabah dalam menggunakan layanan

BRI, jumlah kredit yang dipinjam petani serta frekuensi petani dalam

mengambil Kredit BRI.

Hubungan antara kualitas pelayanan dengan respon petani juga akan dilihat

dalam penelitian.  Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas

pelayanan yang diberikan oleh pihak BRI berhubungan dengan respon petani

dalam mengambil kredit. Indikator penilaian kualitas pelayanan yaitu

responsivness (daya tanggap), reliability (kehandalan), assurance (jaminan),

emphaty (perhatian), tangibles (penampilan fisik), prosedur , tingkat suku

bunga, realisasi kredit, dan pilihan waktu pengembalian kredit. Berikut alur

kerangka pemikiran tersaji pada gambar 3.
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Gambar 3. Kerangka pemikiran respon petani terhadap pelayanan KUPRA
sebagai pengganti program KUR

Kredit Komersil

Indikator respon:
1. Loyalitas nasabah
2. Frekuensi pengambilan kredit
3. Waktu pengembalian kredit
4. Jumlah kredit yg diajukan

Indikator kualitas
pelayanan (X)

1.Kondisi fisik
bank

2.Daya tanggap
terhadap nasabah

3.Jaminan/asuransi
4.Perhatian kepada

nasabah
5.Kehandalan

karyawan
6.Suku bunga
7.Realisasi kredit
8.Prosedur

pengambilan
kredit

9.Pilihan waktu
pengembalian

Petani
KUR

Petani
KUPRA

Petani KUR-
KUPRA

Respon
(respon positif/respon negative)

(Y)

KUPRA
(2015)

Kredit Mikro

KUR
(2004-2014)

BRI

Sumber Modal

Sendiri Asing

Perbankan Lainnya

Proses Pelayanan
INPUT SERVICES PROCESS OUTPUT
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C. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat hubungan antara kualitas

pelayanan dengan respon petani sebagai nasabah dalam mengambil KUPRA di

Bri Unit Putra Rumbia.
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III.  METODOLOGI PENELITIAN

A. Konsep Dasar dan Batasan Operasional

Konsep dasar dan batasan operasional merupakan semua pengertian yang

digunakan untuk memperoleh data yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan

penelitian. Konsep dasar dari penelitian ini yaitu:

 Respon adalah reaksi yang diberikan oleh seseorang dalam kondisi tertentu.

Respon yang diberikan dapat berupa respon baik (positif) maupun respon

buruk (negatif).  Respon yang dimaksud dalam penelitian ini adalah respon

petani yang terhadap pelayanan kredit yang diberikan oleh BRI Unit Putra

Rumbia

 Pelayanan KUPRA adalah pelayanan yang diberikan oleh pihak BRI kepada

nasabah KUPRA BRI dari tahapan pengajuan hingga realisasi kredit.

 Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan

konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan

konsumen.  Indikator penilaian kualitas pelayanan yaitu Kehandalan,

jaminan, perhatian, penampilan fisik, daya tanggap, prosedur, suku bunga,

besaran kredit, dan lama pengembalian.  Penilaian dilakukan berdasarkan

skala likert dengan rentang skor 1-5.
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 Kredit adalah kesepakatan pinjam meminjam yang telah disepakati jumlah

realisasi kredit, lama realisasi kredit, tingkat suku bunga, dan jangka waktu

pengembaliannya.  Kredit yang dimaksud adalah KUR mikro dan KUPRA

yang diberikan oleh BRI Unit Putra Rumbia kepada petani sebagai nasabah.

 KUPRA adalah Kredit yang diberikan BRI kepada masyarakat dengan

usaha produktif baik yang sudah bankable maupun yang belum bankable

dengan realisasi kredit maksimal Rp. 25.000.000,- dengan bunga kredit

15% per tahun atau 1,25% setiap bulannya.

 KUR Mikro adalah kredit yang diberikan oleh BRI kepada adalah individu

yang melakukan usaha produktif yang layak dengan jumlah realisasi kredit

maksimal Rp. 20.000.000,- dan bunga kredit 12,3 % per tahun atau 1,025%

per bulannya.

 Realisasi kredit yaitu jumlah kredit yang dicairkan oleh kreditur dalam

satuan rupiah.  Realisasi kredit dapat diterima setelah adanya putusan

pengajuan yang terhitung lima hari kerja dimulai tahap pengajuan kredit.

 Bunga kredit adalah bunga besarnya bunga dalam satu bulan yang

ditentukan kreditur dalam pengambilan kredit yang diukur dalam persen.

 Jangka waktu pengembalian kredit adalah berapa lama waktu pengembalian

kredit oleh petani responden yang diukur dalam bulan.

 Lama realisasi kredit adalah jangka waktu realisasi kredit terhitung dari

pengajuan kredit sampai kredit diterima pemohon yang dihitung dalam hari.
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 Loyalitas adalah ukuran kesetiaan dari pelanggan dalam menggunakan

suatu merek produk atau merek jasa pada kurun waktu tertentu.  Loyalitas

dapat dilihat dari kesetiaan nasabah dalam menggunakan produk yang

diberikan oleh BRI.  Loyalitas nasabah KUPRA dapat diketahui melalui

pertanyaan dalam kuisioner yang kemudian dinilai berdasarkan skala likert

dengan skor 1-3.

 Frekuensi pengambilan kredit yaitu jumlah pengulangan pengambilan kredit

yang dilakukan oleh petani selama menjadi nasabah BRI.

 Besaran/ jumlah kredit yaitu besarnya jumlah kredit yang diajukan oleh

petani dalam kurun waktu tertentu

1. Variabel Bebas (X)

Variabel X dalam penelitian ini yaitu Kualitas pelayanan KUPRA BRI

terhadap nasabah.  Kualitas pelayanan yang akan diukur yaitu:

a. Kemampuan fisik (tangibles) yaitu persepsi petani terhadap suatu

bentuk penampilan fisik, peralatan personal, media komunikasi dan hal-

hal yang lainnya yang bersifat fisik. Persepsi petani terhadap kondisi

fisik BRI baik bangunan, sarana prasarana maupun karyawan akan

diukur dengan skala likert dengan kategori ukuran tidak baik, kurang

baik, cukup, baik, dan sangat baik.

b. Responsiveness /Ketanggapan adalah persepsi petani yang berhubungan

dengan kecepatan dan ketepatan waktu dari penyampaian layanan,

kemauan untuk membantu, dan tanggapan terhadap masalah yang
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dihadapi nasabah.  Indikator ini diukur dengan skala likert yang

diklasifikasikan menjadi tidak baik, kurang baik, cukup, baik, dan

sangat baik.

c. Assurance / jaminan adalah persepsi petani terhadap kemampuan BRI

untuk menumbuhkan rasa percaya yang cepat dan tepat kepada para

pelanggannya.  Jaminan Diukur dengan indikator rasa aman / asuransi

terhadap nasabah kredit dan kejelasan perjanjian pinjaman antara

nasabah dan pihak bank.  Indikator jaminan diklasifikasikan menjadi

tidak baik, kurang baik, cukup, baik, dan sangat baik.

d. Emphaty / perhatian adalah persepsi petani terhadap kemampuan

perusahaan memberikan perhatian bersifat individu kepada konsumen.

Indikator penilaiannya yaitu keramahan staff tanpa membedakan

nasabah dan memberikan perhatian secara individual kepada nasabah.

Indikator ini diukur dengan skala likert dan diklasifikasikan menjadi

tidak baik, kurang baik, cukup, baik, dan sangat baik.

e. Reliability / kehandalan adalah suatu persepsi petani terhadap

kemampuan untuk memberikan jasa yang diinginkan dengan akurat dan

terpercaya.  Indikator penilaian kehandalan ini yaitu pelayanan yang

sesuai dengan prosedur, profesionalitas dalam menangani permasalahan

nasabah, dan pelayanan dengan baik sesuai standar pelayanan yang

berlaku. Indikator ini diukur dengan skala likert dan diklasifikasikan

menjadi tidak baik, kurang baik, cukup, baik, dan sangat baik.
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f. Bunga kredit yaitu persepsi petani terhadap besarnya bunga kredit

KUPRA BRI. Penelitian ini terlebih dahulu akan mengetahui persepsi

petani terhadap bunga kredit KUPRA berdasarkan pengetahuan petani.

Klasifikasinya menjadi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat

rendah.

g. Realisasi kredit yaitu persepsi petani terhadap jumlah atau besarnya

kredit yang dicairkan oleh BRI kepada petani nasabah.  Realisasi kredit

dihitung berdasarkan dua indikator yaitu Jumlah realisasi kredit dan

Kesesuaian antara jaminan dengan realisasi kredit. Ukuran realisasi

kredit diklasifikasikan menjadi sangat kecil, kecil, sedang, besar dan

sangat besar. Ukuran indikator kesesuaian antara jaminan dengan

realisasi yaitu tidak baik, kurang baik, cukup baik baik, dan sangat baik.

h. Prosedur pelayanan kredit yaitu persepsi petani terhadap tahap-tahap

yang ditetapkan oleh BRI sebagai proses pelayanan KUPRA.  Prosedur

dinilai dari indikator yaitu proses kredit dari pengajuan hingga realisasi

dan syarat pengajuan kredit.  Indikator ini diukur dengan skala likert.

Ukuran kejelasan prosedur pelayanan yaitu tidak baik, kurang baik,

cukup baik baik, dan sangat baik. Ukuran syarat pengajuan kredit yaitu

sangat sulit, sulit, cukup, mudah dan sangat mudah.

i. Pilihan waktu pengembalian yaitu persepsi petani terhadap variasi

pilihan waktu pengembalian yang diberikan oleh BRI yang dapat

digunakan petani dalam membayar angsuran kredit. Persepsi petani

mengenai bagaimana pilihan waktu yang ditawarkan oleh BRI akan
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diukur dengan skala likert. Indikator ini diklasifikasikan menjadi tidak

baik, kurang baik, cukup baik baik, dan sangat baik.

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah respon petani terhadap

pelayanan KUPRA sebagai pengganti KUR.  Respon petani terhadap

pelayanan KUPRA sebagai pengganti KUR merupakan respon/ tanggapan

petani terhadap pelayanan dalam pengambilan KUPRA BRI sebagai

program pengganti KUR yang sudah terlebih dahulu ada. Penilaian respon

petani dilihat dari indikator loyalitas, frekuensi pengambilan kredit, waktu

pengembalian dan jumlah kredit.

Loyalitas dalam penelitian ini yaitu kesetiaan petani menggunakan

pelayanan dari BRI yang dihitung berdasarkan satuan waktu lamanya

petani menjadi nasabah BRI.  Loyalitas diklasifikasikan menjadi 5

penilaian yaitu yaitu tidak baik, kurang baik, cukup baik baik, dan sangat

baik.   Frekuensi pengambilan kredit yaitu frekuensi petani dalam

mengambil kredit BRI apakah berulang atau tidak.  Ukuran dalam indikator

ini yaitu  sangat jarang, jarang, biasa, sering, dan sangat sering.

Waktu pengembalian kredit yaitu waktu yang dibutuhkan petani dalam

mengembalikan kredit, apakah tepat waktu atau mengalami keterlambatan.

Ukuran dalam indikator ini yaitu selalu terlambat, sering terlambat,

kadang-kadang, jarang terlambat, dan tepat waktu.
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Jumlah kredit nominal kredit yang diajukan dan diambil oleh petani selama

menggunakan layanan kredit BRI.  Jumlah kredit diketahui dengan

memberikan pertanyaan melalui kuisioner kepada petani berapa jumlah

kredit yang diajukan oleh petani. Ukuran dalam indikator ini yaitu sangat

kecil, kecil, sedang, besar dan sangat besar.

Tabel 4. Variabel dalam penelitian dan cara pengukurannya

Variabel
(Y)

Batasan
Operasional

Indikator Cara pengukuran Klasifikasi

Respon
petani
terhadap
pelayan
an
KUPRA

Respon/
tanggapan
petani
terhadap
pelayanan
dalam
pengambilan
KUPRA BRI
sebagai
program
pengganti
KUR yang
sudah
terlebih
dahulu ada

Loyalitas /
Kesetiaan
menggunakan
layanan BRI

Pengukuran
dilakukan dengan
pemberian skor 1-5
melalui pertanyaan
yang diberikan
kepada petani
untuk mengetahui
kesetiaan petani
menggunakan
layanan BRI
dibandingkan
lembaga keuangan
sejenis yang lain.
Semakin tinggi
nilai yang didapat
oleh petani maka
loyalitas semakin
tinggi.

1= Tidak
baik
2 = kurang
baik
3 = cukup
4 = baik
5= sangat
baik.

Frekuensi
pengambilan
kredit

Frekuensi
pengambilan
diukur dengan skor
1-5 yang diberikan
melalui pertanyaan
mengenai jumlah
total pengambilan
kredit yang
dilakukan oleh
petani.

1= Tidak
baik
2 = kurang
baik
3 = cukup
4 = baik
5= sangat
baik.
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Variabel
(Y)

Batasan
Operasional

Indikator Cara pengukuran Klasifikasi

Waktu
pengembalian
kredit

Waktu
pengembalian
kredit yaitu waktu
yang dibutuhkan
petani dalam
mengembalikan
KUPRA BRI.
Waktu
pengembalian
kredit diukur
dengan skor 1-5
yang dilakukan
melalui pertanyaan
kepada petani
mengenai waktu
pengembalian
kredit mereka,
apakah selalu tepat
waktu atau sering
terlambat.

1= Tidak
baik
2 = kurang
baik
3 = cukup
4 = baik
5= sangat
baik.

 Jumlah
Kredit yang
diambil
petani

Jumlah kredit yang
diambil petani
yaitu nominal
kredit yang diambil
oleh petani selama
menggunakan
layanan kredit BRI.
Jumlah kredit
diukur dengan skor
1-5 melalui
pertanyaan kepada
petani tentang
jumlah kredit yang
diajukan oleh
petani.

1= Tidak
baik
2 = kurang
baik
3 = cukup
4 = baik
5= sangat
baik.
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Variabel (X) Batasan
Operasional

Indikator Cara
pengukuran

Klasifikasi

Kualitas
Pelayanan

Sub variabel:
1. Tangibles /

Kemampuan
Fisik

Persepsi petani
nasabah terhadap
dimensi yang
berhubungan
dengan
penampilan fisik
baik sarana
prasarana yang
terdapat di BRI
maupun staff atau
karyawan BRI

Penampilan
fisik
karyawan
Kelengkapa

n sarana
prasarana
Kondisi

gedung

Pengukuran
kemampuan
fisik dilakukan
dengan
pemberian skor
1-5 melalui
pertanyaan
kepada petani
nasabah
KUPRA
mengenai
persepsi
terhadap
pelayanan yang
diberikan oleh
BRI .

1= Tidak
baik
2 = kurang
baik
3 = cukup
4 = baik
5= sangat
baik.

2. Responsivness
/
Ketanggapan

Persepsi petani
nasabah kredit
BRI terhadap
kemampuan BRI
untuk dapat
mengatasi
masalah yang
dihadapi oleh
nasabah, kemauan
untuk membantu,
tanggapan
terhadap masalah
yang dihadapi
nasabah dan
menyediakan
pelayanan yang
dibutuhkan
nasabah .

Kecepatan
dan
ketepatan
pelayanan
Kemampua

n
menangani
masalah
nasabah

Pengukuran
ketanggapan
dilakukan
dengan
memberikan
skor 1-5 pada
tiap jawaban
atas pertanyaan
kepada petani
nasabah
KUPRA. Petani
diberikan
pertanyaan
apakah
karyawan cepat
tanggap dalam
memberikan
pelayanan
kepada nasabah.

1= Tidak
baik
2 = kurang
baik
3 = cukup
4 = baik
5= sangat
baik.
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Variabel (X) Batasan
Operasional

Indikator Cara
pengukuran

Klasifikasi

3. Assurance /
jaminan

Persepsi petani
nasabah terhadap
Jaminan
kemampuan BRI
untuk
menumbuhkan
rasa percaya yang
cepat dan tepat
kepada para
pelanggannya.
Jaminan diberikan
melalui
kepastiaan
asuransi dan
keamanan bagi
setiap nasabah

 Jaminan/
asuransi
kredit
Keamanan

data
nasabah
Kejelasan

perjanjian
kredit

Jaminan diukur
dengan skala
likert dengan
memberikan
skor 1-5 pada
setiap
pertanyaan
kepada petani
nasabah
KUPRA.

1= Tidak
baik
2 = kurang
baik
3 = cukup
4 = baik
5= sangat
baik.

4. Perhatian
kepada
nasabah /
emphaty

Persepsi petani
nasabah kredit
BRI terhadap
kemampuan BRI
memberikan
perhatian yang
bersifat indvidu
kepada nasabah.

Sikap sopan
dan ramah
dalam
melayani
nasabah
Pemberian

perhatian
individual
terhadap
nasabah

Perhatian
kepada nasabah
diukur dengan
pemberian skor
1-5 pada setiap
jawaban atas
pertanyaan yang
diberikan
kepada petani.

1= Tidak
baik
2 = kurang
baik
3 = cukup
4 = baik
5= sangat
baik.

5. Reliability /
kehandalan

Persepsi petani
nasabah kredit
BRI terhadap
Kemampuan BRI
untuk
memberikan jasa
yang diinginkan
dengan akurat,
profesional, dan
terpercaya

Kesesuaian
pelayanan
dengan
prosedur.
Profesional

dalam
menangani
masalah
nasabah

Kehandalan /
reliability
diukur dengan
pemberian skor
1-5 pada setiap
pertanyaan yang
diberikan
kepada petani

1= Tidak
baik
2 = kurang
baik
3 = cukup
4 = baik
5= sangat
baik.

6. Bunga kredit
BRI

Persepsi petani
nasabah kredit
BRI terhadap
bunga kredit
KUPRA yang
diberikan oleh
BRI dalam satuan
persen.

Besaran
bunga
kredit BRI

Bunga kredit
BRI diukur
dengan skala
likert dengan
pemberian skor
1-5 pada setiap
pertanyaan yang
diberikan
kepada petani
nasabah.

1= Tidak
baik
2 = kurang
baik
3 = cukup
4 = baik
5= sangat
baik.
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Variabel (X) Batasan
Operasional

Indikator Cara
pengukuran

Klasifikasi

7. Realisasi
kredit
KUPRA

Persepsi petani
terhadap jumlah
realisasi kredit
yang diterima
oleh petani
nasabah KUPRA
setelah melalui
prosedur tertentu.

Jumlah
realisasi
kredit
Kesesuaian
antara
jaminan
dengan
realisasi
kredit.

Realisasi kredit
KUPRA diukur
dengan skor 1-5
pada setiap
pertanyaan
berdasarkan
jumlah kredit
yang dicairkan
oleh BRI kepada
petani.

klasifikasi
indikator
jumlah
realisasi
kredit yaitu
1 = sangat
kecil
2 =  kecil
3 = sedang
4 = besar
5 = sangat
besar.

Klasifikasi
kesesuaian
jaminan
dengan
realisasi
1= Tidak
baik
2 = kurang
baik
3 = cukup
4 = baik
5= sangat
baik.

8. Prosedur
pelayanan
kredit

Persepsi petani
terhadap tahapan
yang harus
dilaksanakan oleh
petani nasabah
KUPRA untuk
memperoleh
kredit BRI

Kejelasan
prosedur
pelayanan
kredit
Syarat

pengajuan
kredit

Pengukuran
prosedur
pelayanan kredit
dilakukan
dengan
memberikan
skor 1-5 setiap
pertanyaan
kepada petani.

1= Tidak
baik
2 = kurang
baik
3 = cukup
4 = baik
5= sangat
baik.

9. Pilihan
waktu
pengembali
an kredit

Persepsi petani
terhadap variasi
atau pilihan
waktu jatuh
tempo kredit yang
diberikan oleh
BRI kepada
nasabah untuk
melunasi
pinjaman kredit.

Variasi
pilihan
waktu jatuh
tempo
kredit
KUPRA

Pengukuran
pilihan waktu
pengembalia
diukur dengan
permberian skor
1-5 pada
pertanyaan yang
diberikan
kepada petani

1= Tidak
baik
2 = kurang
baik
3 = cukup
4 = baik
5= sangat
baik.



53

B. Lokasi penelitian, Waktu Penelitian, dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian dilakukan di Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung

Tengah. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive)

dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Putra Rumbia merupakan kecamatan

yang mempunyai kasus tunggakan kredit mikro paling sedikit dibandingkan 13

Unit di bawah naungan BRI  Cabang Bandar Jaya. Waktu penelitian

dilaksanakan pada Juli-Agustus 2015.

Responden pada penelitian ini terdiri atas tiga responden yaitu nasabah KUR

lama yang mengambil KUPRA sebagai kredit lanjutan, nasabah KUPRA baru,

dan nasabah KUR lama yang tidak mengambil KUPRA. Teknik pengambilan

sampel yang digunakan yaitu proportional stratified ramdom sampling yang

merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke

dalam kelompok strata dan kemudian mengambil sampel dari tiap kelompok

dengan proporsional berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Nasabah KUR-KUPRA periode Januari-Februari pada BRI Unit Putra Rumbia

sebanyak 32 nasabah, nasabah KUPRA baru sebanyak 17 nasabah, dan

nasabah KUR yang belum atau tidak mengambil KUPRA sebanyak 131

nasabah.  Hal tersebut karena program KUPRA belum lama berjalan, yaitu

dimulai pada periode Januari 2015 sehingga nasabah yang mengambil KUPRA

belum terlalu banyak. Jumlah sampel penelitian ditentukan berdasarkan

rumus Yamane dalam Kuncoro (2008), yaitu:

n = ²
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Keterangan:

n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
d = presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%)

Sampel dalam penelitian untuk seluruh nasabah KUPRA, KUR-KUPRA dan

yang belum atau tidak mengambil KUPRA adalah sebagai berikut :

n = ( , ) = 64,28  = 65 petani

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh jumlah populasi sebanyak 65

petani.  Selanjutnya jumlah populasi tersebut dibagi ke dalam tiga strata yaitu

petani nasabah KUR-KUPRA, petani nasabah KUPRA dan petani nasabah

KUR dengan perhitungan sebagai berikut :

=
1 = 65 = 6,13 = 6 responden

2 = 65 = 11,55 = 12 responden

3 = 65 = 47,3 = 47 responden

Keterangan : ni1 = jumlah sampel untuk petani KUPRA
ni2 = jumlah sampel untuk petani KUR-KUPRA
ni3 = jumlah sampel untuk petani KUR non KUPRA
Ni = jumlah populasi pada tiap strata
N = jumlah seluruh populasi
n = jumlah seluruh sampel

Berdasarkan perhitungan tersebut maka sampel untuk petani nasabah KUR-

KUPRA sebanyak 12 petani, sampel untuk petani nasabah KUPRA sebanyak 6
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petani, dan sampel untuk petani nasabah KUR non KUPRA sebanyak 47

petani.

C. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei.

Singarimbun (1987), mengemukakan bahwa penelitian survei dicirikan oleh

adanya pengambilan sampel dari suatu populasi yang alat pengumpulan

datanya menggunakan kuesioner.  Metode survei mempelajari hubungan

variabel-variabel penyebab munculnya fenomena-fenomena tertentu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden

menggunakan kuisioner.  Wawancara dilakukan dengan reponden nasabah

KUR yang berlanjut mengambil KUPRA, nasabah KUPRA baru dan nasabah

KUR yang tidak mengambil KUPRA.  Data sekunder diperoleh dari studi

kepustakaan, laporan, literatur, serta instansi yang berkaitan dengan penelitian

yang dilakukan.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskripsi dengan tabulasi untuk menganalisis respon petani terhadap pelayanan

KUPRA sebagai pengganti KUR. Tahap tabulasi merupakan tahap kegiatan

yang bertujuan menyusun data-data yang diperoleh dari lapangan ke dalam

tabel yang telah ditentukan dari beberapa klasifikasi.
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Pengujian hipotesis menggunakan analisis Rank Spearman, yaitu untuk

menganalisis hubungan antara kualitas pelayanan dengan respon nasabah.

Analisis Rank Spearman digunakan untuk menganalisis hubungan antara

variabel X dan variabel Y (Siegel, 1997). Hal yang menyebabkan terjadinya

permasalahan non performing loan dianalisis secara deskriptif berdasarkan

data yang diperoleh dari lapangan dan dibandingkan dengan teori yang relevan.

Solusi terbaik bagi petani dalam menentukan kredit mikro yang sesuai untuk

pembiayaan modal usahatani dianalisis dengan Analytical Hierarchy Process

(AHP) yaitu salah satu model pengambilan keputusan multikriteria yang dapat

membantu kerangka berpikir manusia (Prawirasentono, 2002).

1. Respon Petani terhadap Pelayanan KUPRA sebagai pengganti KUR

Tujuan pertama yaitu mengetahui respon petani terhadap pelayanan KUPRA

sebagai pengganti KUR. Respon dinilai dari kategori penilaian respon yaitu

loyalitas, frekuensi pengambilan, besaran atau jumlah kredit yang diambil,

dan waktu pengembalian kredit. Pengukuran respon menggunakan skala

likert.  Skala likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan

dalam kuesioner untuk mengukur suatu sikap (Riduan, 2007). Berdasarkan

skala likert diperoleh data berskala ordinal pada kisaran 1-5 dengan

alternatif jawaban sebagai berikut:

5= Sangat Baik

4= Baik

3= Cukup Baik

2=Kurang Baik

1= Tidak Baik
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Penggolongan kategori dilakukan berdasarkan total skor yang diperoleh

responden untuk setiap aspek yang diajukan pada kuesioner.  Skor dari

setiap aspek dikategorikan berdasarkan rumus:

= – ℎ∑
Respon petani terhadap pelayanan KUPRA diklasifikasikan menjadi lima

kelas yaitu, sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan tidak baik.

Penentuan klasifikasi kelas menggunakan rata-rata. Rata-rata digunakan

untuk melihat suatu data berada di sekitar mana diantara nilai-nilai dalam

suatu distribusi memusat.

2. Hubungan antara Kualitas Pelayanan Kredit dengan Respon Nasabah
BRI

Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui hubungan antara kualitas

pelayanan KUPRA dengan respon nasabah BRI. Hubungan antara kualitas

pelayanan dan respon nasabah dianalisis dengan Rank Spearman. Analisis

Rank Spearman digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel X

dan variabel Y (Siegel, 1997) dengan rumus sebagai berikut:

dengan rs = Koefisien korelasi Spearman
n = Jumlah Responden
di = Perbedaan antara peringkat X dan Y

nn
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r

n

i
s 
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Untuk menjaga tingkat signifikasi pengujian bila terdapat rank kembar baik

pada variabel X maupun pada variabel Y maka dibutuhkan faktor koreksi t

(Siegel, 1997) dengan rumus sebagai berikut:

dengan X2 = Jumlah kuadrat variabel X yang dikoreksi

Y2 = Jumlah kuadrat variabel Y yang dikoreksi

TX = Jumlah faktor koreksi variabel X

TY = Jumlah faktor koreksi variabel Y
T     = Faktor koreksi
t     = Banyaknya observasi berangka sama pada peringkat tertentu
n    = Jumlah sampel

Apabila jumlah sampel lebih besar dari sepuluh, maka pengujian terhadap

H1 dilanjutkan dengan uji-t dengan rumus sebagai berikut:

dengan thitung = nilai t yang dihitung
n = jumlah sampel

Kaidah pengambilan keputusannya yaitu:

1)Jika thitung  ttabel (n-2) pada  = 0,1 maka H1 ditolak, artinya tidak ada

hubungan yang nyata pada kedua variabel.
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2)Jika thitung  ttabel (n-2) pada  = 0,1 atau  = 0,05 maka H1 diterima,

artinya terdapat  hubungan yang nyata pada kedua variabel.

3. Mengetahui penyebab permasalahan non performing loan yang
merupakan salah satu alasan KUR dihapuskan.

Penyebab adanya permasalahan non performing loan dianalisis dengan

metode deskriptif berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan

dibandingkan dengan teori yang relevan.  Data diperoleh melalui pertanyaan

wawancara kepada pihak perbankan juga petani mengenai permasalahan

non performing loan yang terjadi.  Selanjutnya, penulis mendeskripsikan

hasil tersebut ke dalam suatu tulisan ilmiah.

4. Solusi Alternatif Terbaik bagi Petani sebagai Nasabah Kredit untuk
Pembiayaan Modal Usaha tani.

Solusi alternatif terbaik dianalisis dengan metode Analytical Hierarchy

Process (AHP).  Metode AHP adalah sebuah kerangka untuk mengambil

keputusan dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan

menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Metode AHP membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan

menstrukturkan suatu hirarki kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil dan

dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau

prioritas.  Metode ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan

logika yang bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu mensintesis

berbagai pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok dengan
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perkiraan kita secara intuitif sebagaimana yang dipresentasikan pada

pertimbangan yang telah dibuat (Prawirosentono, 2002).

Secara umum pengambilan keputusan dengan metode AHP didasarkan pada

langkah - langkah berikut:

1) Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan

2) Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan

dengan kriteria–kriteria dan alternaif–alternatif pilihan yang ingin di

rangking.

3) Membentuk matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan

kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing–masing

tujuan atau kriteria yang setingkat diatasnya. Perbandingan dilakukan

berdasarkan pilihan atau judgement dari pembuat keputusan dengan

menilai tingkat tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen

lainnya.

4) Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen di

dalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom.

5) Menghitung nilai eigen vector dan menguji konsistensinya, jika tidak

konsisten maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi. Nilai eigen

vector yang dimaksud adalah nilai eigen vector maksimum yang

diperoleh dengan menggunakan matlab maupun dengan manual.

6) Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki

7) Menghitung eigen vector dari setiap matriks perbandingan berpasangan.

Nilai eigen vector merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk
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mensintesis pilihan dalam penentuan prioritas elemen–elemen pada

tingkat hirarki terendah sampai pencapaian tujuan.

8) Menguji konsistensi hirarki. Jika tidak memenuhi dengan CR < 0, 100;

maka penilaian harus diulang kembali.

Solusi alternatif bagi petani sebagai nasabah kredit diperoleh melalui

beberapa kriteria.  Kriteria yang diterapkan yaitu pelayanan fisik, realisasi

kredit, bunga kredit, jaminan/agunan, dan lokasi. Skema hierarkinya

ditunjukkan dalam Gambar 4.  Interpretasi  hasil kuisioner dilakukan dengan

menggunakan software expert choice yang mendukung aplikasi metode

Analytical Hierarchy Process

Gambar 4. Skema hirarki penentuan solusi terbaik bagi BRI dan petani
dalam menangani permasalahan non performing loan.

Pelayanan fisik Bunga kreditRealisasi

kredit

Menentukan solusi bagi petani terhadap
pembiayaan kredit

Jaminan

KSP Putra
Rumbia

Kredit BRI

Lokasi

BMT Putra
Rumbia
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IV.  GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Penelitian dilakukan di Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung

Tengah.  Putra rumbia merupakan sebuah kecamatan baru hasil pecahan

dengan Kecamatan Rumbia.  Pemekaran wilayah ini dilakukan pada tahun

2000 dengan alasan memperpendek renteng kendali dan memperlancar

pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dan pembangunan.  Hal tersebut

bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga

pelayanan  yang diberikan dapat optimal.

Kecamatan Putra Rumbia memiliki luas wilayah sebesar ±10.002 ha dengan

jumlah penduduk 17.741 jiwa dengan kepadatan 187 jiwa/km2. Kecamatan

Putra Rumbia terdiri atas 6 desa, yaitu Desa Bina Karya Utama, Desa Bina

Karya Jaya, Desa Bina Karya Sakti, Desa Rantau Jaya Ilir, Desa Rantau Jaya

Baru dan Desa Joharan. Ibukota Kecamatan Putra Rumbia ini terletak di desa

Bina Karya Utama.  Jarak tempuh Kecamatan Putra Rumbia dari Ibukota

Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih 64 km sedangkan jarak Kecamatan

Putra Rumbia dari Ibukota Provinsi Lampung kurang lebih 104 km.

Batas wilayah Kecamatan Putra Rumbia adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur.
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c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seputih Banyak.

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur.

B. Topografi, Iklim, dan Tanah

Secara umum topografi Kecamatan Putra Rumbia adalah datar sampai

bergelombang, dengan ketinggian 48-50 m di atas permukaan laut.

Sebagaimana daerah tropis lainnya, Kecamatan Putra Rumbia hanya mengenal

dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.  Kecamatan Putra Rumbia

mempunyai curah hujan di bawah rata-rata yaitu sekitar 960-1320 mm/tahun.

Jenis tanah di Kecamatan Putra Rumbia umumnya tanah podzolik merah

kuning yang sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian. Adapun rincian

penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Penggunaan lahan di Kecamatan Putra Rumbia

No. Pola Penggunaan Lahan Luas Lahan
(Ha)

Persentase

1.
2.
3.
4

Perkampungan Penduduk
Sawah tadah hujan
Tegalan
Kebun campuran

1.200
2.400
6.100
342

11,9
23,9
60,8
3,4

Jumlah 10.042 100,00
Sumber: Monografi Kecamatan Putra Rumbia, 2012

Berdasarkan Tabel 5. diketahui bahwa penggunaan lahan terbesar di

Kecamatan Putra Rumbia adalah untuk tegalan dengan luas 6.100 ha atau

persentase sebesar 60,8%.   Hal ini berarti sebagian besar penduduk di

Kecamatan Putra Rumbia merupakan petani dengan jenis pertanian musiman

atau tahunan mengingat tanahnya yang kering bergantung pada pengairan

hujan.
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C. Keadaan Penduduk

1. Keadaan penduduk berdasarkan golongan umur

Penduduk Putra Rumbia berjumlah 17.741 jiwa yang terdiri dari 8.480 jiwa

laki-laki dan 9.261 jiwa perempuan.  Rincian jumlah penduduk Putra

Rumbia berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah penduduk berdasarkan golongan umur
di Kecamatan Putra Rumbia

Kelompok Umur
(tahun)

Jumlah
(jiwa)

Persentase

0 – 10
11 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
> 50

2.124
2.014
2.242
4.023
4.301
3.037

12
11,4
12,6
22,7
24,2
17,1

Jumlah 17.741 100,00
Sumber : Monografi Kecamatan Putra Rumbia, 2014

Berdasarkan Tabel 5. diketahui bahwa jumlah penduduk tertinggi berada di

kelompok umur 41-50 yaitu sebesar 4.301 jiwa.  Penduduk tertinggi kedua

yaitu pada kelompok umur 31-40 dengan jumlah 4.023 jiwa.  Hal ini berarti

bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Putra Rumbia merupakan

penduduk dewasa yang produktif dalam berusaha tani.

2. Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Penduduk di Kecamatan Putra Rumbia mempunyai tingkat pendidikan yang

beragam yang dimulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD),

sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan juga

pada tingkat perguruan tinggi.  Adapun rincian jumlah penduduk berdasarkan

tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 7.
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Tabel 7. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan
Putra Rumbia

Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) Persentase
Belum tamat SD 2.224 12,54
Tidak tamat SD 1.626 9,16
SD 5.515 31,1
SLTP 3.992 22,5
SMA 3.470 19,6
Akademi/Diploma 270 1,5
Perguruan Tinggi/S1 644 3,6

Jumlah 17.741 100,00
Sumber : Monografi Kecamatan Putra Rumbia, 2014

Berdasarkan Tabel 7. diketahui bahwa jumlah penduduk dengaan tingkat

pendidikan terakhir tertinggi yaitu pada jenjang sekolah dasar (SD) dengan

jumlah sebesar 5.515 jiwa.  Jumlah penduduk terendah yaitu penduduk pada

tingkat pendidikan diploma sebesar 270 jiwa dan perguruan tinggi sebesar 644

jiwa.  Hal ini berarti diperlukan adanya suatu upaya peningkatan taraf

pendidikan bagi penduduk di Kecamatan Putra Rumbia.

3. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian

Penduduk di Kecamatan Putra Rumbia memiliki matapencaharian yang

berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.  Wilayah Kecamatan

Putra Rumbia memiliki potensi yang cukup tinggi di bidang pertanian

menyebabkan sebagian besar penduduk di Kacamatan Putra Rumbia bekerja

sebagai petani.  Adapun rincian jumlah penduduk berdasarkan matapencaharian

di Kecamatan Putra Rumbia ditampilkan pada Tabel 8.
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Tabel 8. Jumlah penduduk berdasarkan matapencaharian di Kecamatan
Putra Rumbia

No. Jenis Mata Pencaharian Jumlah
(jiwa)

Persentase

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Petani
Buruh Tani
PNS
Pengrajin
Wiraswasta/pedagang
Jasa
Lainnya
Belum/tidak bekerja

7.975
1.984
425
49
678
32
698

5.900

45
11,2
2,4
0,3
3,8
0,2
3,9
33,2

Jumlah 17.741 100,00
Sumber : Monografi Kecamatan Putra Rumbia, 2014

Berdasarkan Tabel 8. diketahui bahwa matapencaharian utama di Kecamatan

Putra Rumbia yaitu sebagai petani sebanyak 7.975 jiwa atau dengan persentase

sebesar 45% dari jumlah penduduk yang ada.  Hal tersebut tentunya juga

membantu penulis dalam melakukan penelitian mengingat penelitian dilakukan

kepada petani di Kecamatan Putra Rumbia.

4. Keadaan penduduk berdasarkan agama

Keadaan penduduk berdasarkan agama di Kecamatan Putra Rumbia mayoritas

di dominasi oleh masyarakat yang beragama Islam.  Meskipun mayoritas

penduduknya beragama Islam, di Kecamatan Putra Rumbia menyebar

masyarakat yang bergama Hindu dan terdapat sebuah desa atau perkampungan

yang mayoritas penduduknya beragama Hindu.  Adapun rincian keadaan

penduduk berdasarkan agama di Kecamatan Purtra Rumbia dapat dilihat pada

Tabel 9.
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Tabel 9. Jumlah penduduk berdasarkan agama di Kecamatan Putra Rumbia

Agama Jumlah (Jiwa) Persentase
Islam 15.599 87,9
Kristen 184 1,1
Katolik 147 0,8
Hindu 1.782 10
Budha 29 0,2
Jumlah 17.741 100,00

Sumber: Monografi Kecamatan Putra Rumbia, 2014

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang kegiatan penduduk dalam

beraktivitas. Sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Putra Rumbia

selain sarana perhubungan juga terdiri dari sarana dan prasarana sosial,

peribadatan, kesehatan, pendidikan, dan sarana penunjang lain.  Berikut ini

akan diuraikan sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Putra

Rumbia.  Sarana yang pertama yaitu sarana pendidikan.  Sarana pendidikan

yang tersedia di Kecamatan Putra Rumbia dimulai dari taman kanak-kanak

hingga sekolah menengah atas.  Rincian sarana pendidikan di Kecamatan Putra

Rumbia dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Sarana pendidikan di Kecamatan Putra Rumbia

No Tingkat Pendidikan Sekolah Negeri Sekolah Swasta
1 Taman Kanak-kanak - 2
2 Sekolah Dasar 9 1
3 Sekolah Menengah Pertama 2 2
4 Sekolah Menengah Atas 1 -

Jumlah 12 7
Sumber: Monografi Kecamatan Putra Rumbia, 2014
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Berdasarkan Tabel 10. diketahui bahwa sarana pendidikan di Kecamatan Putra

Rumbia sudah cukup memenuhi sarana pendidikan yang dibutuhkan

masyarakat.  Meskipun sarana pendidikan telah cukup memenuhi, diperlukan

adanya peningkatan sarana pendidikan bagi penduduk di Kecamatan Putra

Rumbia yang bermanfaat juga meningkatkan taraf pendidikan masyarakatnya.

Sarana dan prasarana yang kedua yaitu sarana ibadah yang terdapat di

Kecamatan Putra Rumbia.  Rincian sarana ibadah di Kecamatan Putra Rumbia

dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Sarana peribadahan di Kecamatan Putra Rumbia

No Sarana peribadahan Jumlah
1 Masjid 12
2 Mushola 17
3 Gereja 1
4 Pura 10
5 Vihara -

Jumlah 40
Sumber : Monografi Kecamatan Putra Rumbia,2014.

Pada Tabel 11. diketahui bahwa sarana peribadahan yang paling banyak yaitu

mushala dan masjid mengingat mayoritas penduduknya adalah muslim.

Tempat peribadahan lain yang cukup banyak ditemui di Kecamatan Putra

Rumbia yaitu pura.  Hal ini karena cukup banyak juga penduduk beragama

hindu di Kecamatan Putra Rumbia.  Adanya sarana ibadah ini tentu akan

membantu masyarakat dalam melaksanakan ibadah menurut agama dan

kepercayaan mereka.

Sarana dan prasarana selanjutnya yaitu sarana dan prasarana kesehatan.

Kesehatan merupakan faktor penting bagi keberlangsungan hidup seseorang.
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Adanya fasilitas kesehatan yang memadai tentu akan mempermudah

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka perlukan.

Kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Putra Rumbia dapat

dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Sarana kesehatan di Kecamatan Putra Rumbia

No Sarana kesehatan Jumlah

1 Rumah sakit -
2 Puskesmas 1
3 Puskesmas pembantu 1
4 Rumah bersalin -
5 Poliklinik -

Jumlah 2
Sumber : Monografi Kecamatan Putra Rumbia, 2014

Berdasarkan Tabel 12. sarana prasarana kesehatan di Kecamatan Putra Rumbia

dapat dikatakan masih minim.  Hal ini karena di Kecamatan Putra Rumbia

hanya terdapat satu puskesmas utama dan satu puskesmas pembantu.  Kondisi

tersebut tentunya sulit untu memenuhi kebutuhan kesehatan di Kecamatan

Putra Rumbia yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan

wilayahnya yang luas.  Oleh karena itu, perlu adanya suatu peningkatan sarana

di bidang kesehatan di Kecamatan Putra Rumbia.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Respon petani terhadap pelayanan KUPRA yang diberikan oleh BRI Unit

Putra Rumbia termasuk dalam kategori cukup baik. Perubahan program

kredit yang diberikan oleh BRI masih ditanggapi cukup baik oleh nasabah

namun perlu adanya suatu peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan

oleh BRI Unit Putra Rumbia.

2. Kualitas pelayanan kredit yang diberikan BRI berhubungan dengan respon

petani terhadap pelayanan kredit.  Semakin tinggi kualitas pelayanan yang

diberikan, maka respon akan semakin baik.  Semakin rendah kualitas

pelayanan yang diberikan , maka respon akan semakin buruk.

3. Terdapat dua faktor penyebab tingginya Non Performing Loan (NPL) yaitu

faktor internal perbankan dan faktor eksternal.  Faktor internal

berhubungan dengan SDM yang ada di dalam bank seperti kapasitas dari

AO/Mantri. Faktor eksternal berhubungan dengan kondisi debitur dan

kondisi lainnya seperti bencana alam dan persaingan antar lembaga

keuangan..
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4. Alternatif kredit terbaik bagi petani yaitu dengan menggunakan pelayanan

kredit yang diberikan oleh BRI Unit Putra Rumbia.

B. Saran

1. Bagi pemerintah dan instansi terkait

a. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan lagi akses penyediaan

modal bagi petani mikro sehingga mereka mampu untuk

mengembangkan usaha taninya.

b. Hendaknya pihak BRI Unit Putra Rumbia mampu meningkatkan

kualitas pelayanan yang diberikan kepada petani agar petani juga

merasa puas dan tidak berpindah menggunakan lembaga keuangan yang

lain.

2. Bagi peneliti lain, disarankan agar dapat meneliti variabel lain yang

berhubungan dengan respon petani terhadap kualitas pelayanan BRI .
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