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3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): 

melakukan analisis terkait dimensi-dimensi yang ada dalam  kualitas jasa termasuk  

peran dari sales force, kepuasan, nilai konsumen, dan pengetahuan  konsumen pada 

loyalitas  atas penggunaan  Kredit Usaha Rakyat (KUR).  

 

4. Masa Pelaksanaan 

Mulai : bulan Januari tahun 2016 

Berakhir : bulan  Desember tahun: 2019 
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Tahun ke-1 : Rp. 230.000.000 

Tahun ke-2 : Rp. 490.000.000 

 Tahun ke-3 : Rp. 490.000.000 

 

6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan): 
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7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya). 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina. Kontribusi yang bisa dilakukan 

terkait dengan aspek penguatan kewirausahaan di sektor UMKM yang dijadikan pilar 

Universitas Paramadina adalah bisa memberikan kontribusi dalam bentuk sumber daya 

manusia terkait pemikiran dan ide yang nantinya diwujudkan dalam program kerja.  

 

8. Temuan yang ditargetkan (metode, teori, produk, atau masukan kebijakan) 

a. Metode:menggunakan desain penelitian untuk pelaku usaha kecil dan 

menengah secara kuantitatif dengan metode survei dan juga interview pada 

UKM dan pihak bank penyalur KUR. Penelitian ini merupakan lanjutan dari 

penelitian awal yang juga didanai oleh  Dikti yang berjudul Analisis 

Pembuatan Keputusan Pelaku Usaha Mikro Terhadap Penggunaan Produk 

Kredit Usaha Rakyat.  

b. Teori: menganalisis keterkaitan konsep kualitas jasa, nilai konsumen, 

kepuasan penggunaan produk KUR, pengetahuan konsumen dan dampaknya 

pada loyalitas. Penelitian ini menguatkan teori kualitas jasa yang diterapkan 

dalam konteks jasa keuangan yaitu penggunaan KUR. Berdasarkan penelitian 

Rokhim et al. (2017) yang merupakan penelitian pada tahun pertama, terdapat 

beberapa hal yang diadaptasi dalam penelitian pada tahun kedua ini. Pertama, 

peran kualitas jasa sangat berperan untuk memengaruhi pelaku usaha untuk 

menggunakan KUR. Oleh karena itu, dalam penelitian lanjutan ini, konsep 

kualitas jasa terdiri atas konsep trustworthiness, empathy, responsiveness, 

reliability dari para pengelola KUR digunakan untuk analisis. Kedua, pelaku 

usaha merasakan manfaat atas kinerja penggunaan KUR. Dalam penelitian ini, 

konsep nilai konsumen yang merupakan persepsi konsumen terhadap atribut 

produk KUR yang dirasa mampu memberikan manfaat dianalisis. Ketiga, 

aspek kepuasan. Penelitian Rokhim et al. (2017) menunjukkan adanya 

kepuasan penggunaan  produk KUR, oleh karena itu dalam penelitian 

digunakan untuk analisis lebih lanjut. Keempat,  data deskriptif penelitian 

Rokhim et al. (2017) menunjukkan adanya profil pengetahuan konsumen 

terkait produk keuangan. Dalam penelitian, pengetahuan konsumen dianalisis 

lebih lanjut. Penelitian ini juga akan meneliti lebih lanjut perilaku  pasca 



penggunaan KUR yaitu loyalitas. Loyalitas ini terkait dengan kesikapan dan 

keperilakuan. Konsep rekomendasi pada pelaku usaha lain dan niat untuk 

menggunakan kembali KUR diteliti lebih lanjut.  

c. Kebijakan: mendukung otoritas Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa 

Keuangan dalam menguatkan penggunaan kredit dengan optimal agar 

mendukung pendanaan kegiatan usaha sekaligus memberikan kesempatan 

pelaku usaha untuk meningkatkan nilai usaha dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan.  

 

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu 

Analisis ini merupakan analisis keterkaitan konsep kualitas jasa, nilai konsumen, 

kepuasan penggunaan produk KUR, pengetahuan konsumen dan dampaknya pada 

loyalitas.Penelitian ini menguatkan teori kualitas jasa yang diterapkan dalam konteks 

jasa keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk 

menguatkan konsep-konsep manajemen yang nantinya bisa diterapkan secara praktis 

melalui sejumlah program untuk mendukung kegiatan UMKM dalam jangka panjang 

sekaligus sebagai salah satu faktor penting menciptakan kesejahteraan masyarakat 

luas.  

 

Kontribusi pada pencapaian Rencana Strategis Universitas: 

Rencana Strategis Penelitian Universitas Indonesia (Renstra UI) memiliki topik 

unggulan terkait Poverty. Topik ini menjadi pilihan dalam penelitian karena 

membahas dukungan terhadap pelaksanaan Program KUR yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.Analisis yang memfokuskan pada persepsi 

kualitas, nilai konsumen, kepuasan dan pengetahuan konsumen menguatkan eksistensi 

kontribusi KUR terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM. 

 

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (nama terbitan berkala ilmiah internasional 

bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun 

rencana publikasi) 

Journal of Asia Business Studies, Terindeks Scopus dengan mengunggah draft pada 

2018 dan dipublikasi pada 2019 dan 1 publikasi tulisan yang diunggah pada jurnal 

nasional terakreditasi pada 2018 yang berjudul Jurnal Kawistara Universitas Gajah 

Mada.   
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11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa, rekayasa sosial atau luaran lainnya 

yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya 

Publikasi buku yang ditargetkan untuk penyelesaiannya pada 2019. 
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ANALISIS PEMBUATAN KEPUTUSAN PELAKU USAHA MIKRO TERHADAP 

PENGGUNAAN PRODUK KREDIT USAHA RAKYAT 

 (BATCH 2) 

 

Perkembangan dunia usaha tidak lagi didominasi oleh pelaku usaha besar, tetapi juga 

menengah, kecil bahkan mikro. Pelaku usaha yang berskala mikro ini diberikan kesempatan 

untuk berkembang.Kredit usaha rakyat (KUR) diterapkan sebagai produk inovatif yang 

ditujukan khusus bagi pengusaha mikro.Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian 

tahun Pertama yang didanai oleh Dikti dengan judul Analisis Pembuatan Keputusan Pelaku 

Usaha Mikro Terhadap Penggunaan Produk Kredit Usaha Rakyat. Penelitian ini akan 

menganalisis enam variabel yaitu 1) dimensi kualitas jasa  yang terdiri atas trustworthiness, 

empathy, responsiveness, reliability dari para pengelola KUR digunakan untuk analisis;                   

2)  nilai konsumen yang merupakan persepsi konsumen terhadap atribut produk; 3) aspek 

kepuasan; 4) pengetahuan konsumen dianalisis lebih lanjut; 5) menganalisis lebih lanjut 

perilaku  pasca penggunaan KUR yaitu loyalitas. Loyalitas ini terkait dengan kesikapan dan 

keperilakuan. Loyalitas kesikapan ini terkait dengan konsep rekomendasi pada pelaku usaha 

lain dan niat untuk menggunakan kembali KUR diteliti lebih lanjut. Penelitian ini 

menggunakan desain penelitian secara kuantitatif. Terkait dengan metode survei, penelitian 

ini mengonfirmasi pandangan pelaku usaha mikro atas penggunaan KUR untuk mendukung 

usaha kerja dalam jangka panjang. Lokasi penelitian berada di Palembang, Semarang, 

Bandung, Makassar, dan Surabaya. 

 

Kata Kunci: Kredit usaha rakyat (KUR), kualitas jasa, kepuasan, nilai konsumen, 

pengetahuan konsumen, loyalitas 
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Bab 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Jumlah pelaku usaha dengan skala Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami 

pertumbuhan yang meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang meningkat ini 

membutuhkan banyak bantuan pendanaan untuk mendukung kegiatan usaha. Berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik, jumlah pelaku usaha industri melalui pada tahun 2013 mencapai 

57,89 juta. Sebelumnya, pada 2009 jumlah UMKM sebesar 52,7 juta; pada2010 sebesar 53,82 

juta; pada 2011 jumlah UMKM sebesar 55,2 juta; pada 2012 jumlah UMKM sebesar 57,8 

juta. Peningkatan  jumlah dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa perkembangan UMKM  

cukup bagus sebagai potensi pendukung perekonomian Indonesia. Perkembangan UMKM ini 

menjadi kontribusi perekonomian Indonesia. UMKM ini bisa mendorong peningkatan 

kesempatan tenaga kerja dan memberikan tambahan penghasilan bagi para pelaku usaha. 

Serapan tenaga kerja di bidang UMKM pada tahun 2013 mencapai 114 juta orang yang bisa 

bekerja. Selain serapan tenaga kerja, UMKM sudah memberikan sumbangan PDB yang 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Begitu juga, kontribusi pada nilai ekspor, 

UMKM juga memberikan peningkatan nilai ekspor dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, 

nilai ekspor yang dikontribusi oleh UMKM sebesar Rp181 miliar.  

Peningkatan kinerja UMKM ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor 

pendukung adalah pembiayaan kredit usaha. Potensi UMKM yang menunjukkan kinerja 

bagus ini didukung kemudahan akses biaya dari perbankan. Pembiayaan ini memudahkan 

para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha selain didukung oleh adanya pengelolaan 

manajemen yang bagus dalam internal perusahaan. Menurut data Bank Indonesia, 

peningkatan pemberian kredit untuk sektor UMKM berjalan progresif dari tahun ke tahun. 

Pada 2010, total kredit yang diberikan sebesar Rp 555,2 triliun sedangkan pada tahun 2016 

mengalami peningkatan menjadi Rp 900,39 triliun.  Kenaikan menunjukkan adanya 

pertumbuhan total kredit sebesar 8%. Salah satu pertumbuhan kredit melalui Kredit Usaha 

Rakyat.Pemberian Kredit Usaha Rakyat diatur oleh Pemerintah Indonesia melalui salah 

satunya Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 yang merupakan sebagai revisi Keputusan 

Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah. Keppres ini ditetapkan pada 15 Juli 2015. 



Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan 

oleh perbankan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, koperasi yang layak didanai dan tidak 

memiliki kemampuan pendanaan sebelumnya.Usaha yang didanai adalah usaha yang 

memiliki prospek kinerja yang bagus dan menjanjikan.  Usaha bisnis yang bisa didanai oleh 

KUR adalah yang  memiliki orientasi usaha pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan 

kelautan, perindustrian, dan jasa keuangan simpan pinjam. Para pelaku usaha dapat 

memeroleh pendanaan dengan mendatangi langsung kantor KUR di daerah sebagai cabang 

atau cabang pembantu.  Pelaku usaha dapat juga mendatangi bank-bank lain yang 

memberikan pendanaan KUR.KUR dianggap sebagai pendanaan murah dengan suku bunga 

9% per tahun pada 2016. Sebelumnya, bunga KUR itu sebesar 22% per tahun, namun 

Pemerintah memberikan subsidi sebesar 13%.Ada tiga jenis KUR yaitu KUR Mikro, KUR 

Ritel dan KUR Penempatan TKI. 

 

1.2.Perumusan Masalah 

KUR merupakan bentuk penerapan prinsip keuangan inklusi dan  bantuan kredit 

keuangan mikro dari perusahaan sebagai orientasi bisnis sekaligus bagian tanggung jawab. 

Bank-bank atau lembaga keuangan  dianggap sebagai salah institusi yang sukses memberikan 

kredit keuangan mikro. Bantuan ini dianggap sebagai suatu inovasi pendanaaan agar 

meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat. Sethia (2005) berpendapat bahwa 

perusahaan yang memberikan kesempatan kepada pasar ini akan mendukung keberlangsungan 

jangka panjang.  

Analisis terkait dengan Program KUR masih  perlu dilakukan terkait dengan 

pelaksanaan program, nilai program, dan perilaku pasca penggunaan Program KUR dari para 

pelaku usaha UMKM. Analisis lebih lanjut dalam penelitian ini akan mampu menjelaskan 

konsep-konsep kualitas jasa, nilai konsumen, konsumen dan loyalitas konsumen terkait 

dengan Program KUR. Hasil penelitian Rokhim et al. (2017) memberikan banyak masukan 

terkait aspek manajerial terutama sikap dan nilai konsumen,dengan perlu menganalisis dari 

sisi sikap dan perilaku para pelaku usaha, sehingga penelitian lanjutan ini diharapkan bisa 

memberikan perbaikan dari sisi kebijakan, program-program pembinaan pelaku usaha, dan 

peningkatan pelayanan perbankan sebagai pengelola KUR.  

 

1.3.Tujuan Riset 

a. Menganalisis pengaruh aspek kualitas jasa yang meliputi trustworthiness, empathy, 

responsiveness, reliability dari pengelola KUR pada kepuasan konsumen.  
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b. Menganalisis pengaruh aspek kualitas jasa yang meliputi trustworthiness, empathy, 

responsiveness, reliability dari pengelola KUR pada nilai konsumen.  

c. Menganalisis kualitas jasa pada pemberian rekomendasi pada orang lain sebagai 

loyalitas kesikapan konsumen. 

d. Menganalisis kualitas jasa pada keinginan menggunakan produk KUR kembali 

sebagai loyalitas keperilakuan konsumen. 

e. Menganalisis pengaruh nilai konsumen pada kepuasan konsumen. 

f. Menganalisis pengaruh nilai konsumen pada pemberian rekomendasi pada orang lain 

sebagai loyalitas kesikapan konsumen. 

g. Menganalisis pengaruh nilai konsumen pada keinginan menggunakan produk KUR 

kembali sebagai loyalitas keperilakuan konsumen. 

h. Menganalisis kepuasan konsumen pada pemberian rekomendasi pada orang lain 

sebagai loyalitas kesikapan konsumen. 

i. Menganalisis kepuasan konsumen pada keinginan menggunakan produk KUR kembali 

sebagai loyalitas keperilakuan konsumen. 

j. Menganalisis pengetahuan konsumen pada keinginan menggunakan produk KUR 

kembali sebagai loyalitas keperilakuan konsumen. 

 

 

1.4.Urgensi Penelitian 

a. Studi yang diajukan pada pendanaan 2018 dan 2019 ini adalah kelanjutan studi  

Rokhim et al. (2017). Berdasarkan hasil studi terdahulu tersebut, konsep-konsep 

terkait dengan kualitas jasa, sikap dan nilai konsumen perlu diteliti lebih lanjut. 

Analisis terhadap konsep tersebut akan menguatkan keterkaitan antara satu konsep dan 

konsep lain terkait dengan aspek-aspek dalam perilaku konsumen. Pembahasan 

konsep tersebut akan memberikan pemahaman aspek-aspek yang mendasari perilaku 

pelaku usaha UMKM dalam mendukung pemilihan program KUR.  Konsep-konsep 

ini akan memberikan acuan dalam mengembangkan program manajerial oleh pelaku 

usaha pengelola program KUR.  

b. Studi ini juga memberikan tingkat signifikansi secara praktis. Hal ini akan 

memberikan pandangan bagi pembuat keputusan yang lebih tinggi yaitu perusahaan 

dan pemerintah daerah untuk menyusun strategi peningkatan kesejahteraan dan 

kemitraan yang lebih baik. Manfaat KUR bagi pelaku usaha mikro  adalah membantu 



pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Manfaat 

penelitian ini terkait dengan keefektifan program KUR bagi Pemerintah adalah  

tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan pelaku usaha 

mikro dalam rangka pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta 

pertumbuhan ekonomi.  

c. Penelitian ini bertujuan untuk  mendukung Rencana Strategis Penelitian Universitas 

Indonesia yang menitikberatkan pada Pengentasan Kemiskinan melalui program 

UMKM. Penguatan program UMKM perlu didukung dengan kemudahan pemberian 

KUR agar pelaku usaha UMKM  mendapatkan kemudahan akses pembiayaan untuk 

mendukung kegiatan usaha. Penelitian ini diharapkan memiliki luaran yang bisa 

mendukung diseminasi hasil penelitian. Luaran ini dijelaskan pada Tabel 1.1.  
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Tabel 1.1. Jenis Luaran 

No Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

2018 2019 

1 Publikasi ilmiah 
Internasional (Wajib) Draft Submitted 

Nasional Terakreditasi Published - 

2 
Pemakalah dalam 

temu ilmiah 

Internasional Sudah 

dilaksanakan 

Sudah 

dilaksanakan 

Nasional - - 

3 
Invited speaker 

dalam temu ilmiah 

Internasional - Sudah 

dilaksanakan 

Nasional Sudah 

dilaksanakan 

- 

4 Visiting Lecturer Internasional - - 

5 
Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) 

Paten - - 

Paten sederhana - - 

Hak cipta - - 

Merek dagang - - 

Rahasia dagang - - 

Desain produk Industri - - 

Indikasi Geografis - - 

Perlindungan Varietas 

Tanaman 

- - 

Perlindungan Topografi 

sirkuit terpadu 

- - 

6 Teknologi Tepat Guna - - 

7 
Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa 

Sosial 

- - 

8 Buku Ajar (ISBN) Draft Proses Editing 

9 Tingkat Kesiapan Teknologi 8 9 

 

 

 

 



Bab 2 

RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS DAN PETA JALAN 

PENELITIAN PERGURUAN TINGGI 

 

2.1. Rencana Strategis Universitas 

Berdasarkan pada road map penelitian Universitas Indonesia, rencana jangka panjang 

riset, peta persaingan dan pasar yang ada, evaluasi diri dan dengan memperhatikan 10 pilar 

keberhasilan riset, salah satu topik besar adalah Penanggulangan Kemiskinan. Sejalan 

dengan hal tersebut, sejumlah fokus riset utama dilingkup Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia secara umum yang akan dikembangkan adalah riset yang berkaitan dengan: 

Penyelenggaraan Good Governance, Pengembangan Usaha Mikro dan Menengah 

(UMKM), Pengentasan Kemiskinan, Kajian mengenai Bencana Alam, Energi dan Kajian 

Wilayah Perkotaan. Terkait penelitian ini dikuatkan pada Pengentasan Kemiskinan 

sekaligus Pengembangan Usaha Mikro dan Menengah. 

 

 

2.2. Peta Jalan Penelitian Perguruan Tinggi 

Peta jalan penelitian perguruan tinggi memfokuskan pada sektor usaha mikro yang 

banyak dipeloporioleh para wirausahawan juga merupakan fokus utama yang menjadi 

perhatian pemerintah. Masalah utama yang sering menjadi kendala dalam pengembangan 

usaha mikro adalah terbatasnya akses terhadap kredit permodalan sehingga diperlukan suatu 

program dan instansi tersendiri untuk membant uusaha mikro dalammemperbesarusahanya. 

Relevansi dengan penelitian ini adalah  terkait dengan penyediaan dukungan modal dalam 

bentuk crowdfunding. Roadmap penelitian ini menyesuaikan roadmap yang sudah disusun 

oleh Universitas. Adapun roadmap yang ada adalah pada tahun 2015-2019, publikasi dosen 

diharapkan meningkat  dua kali lipat. Fokus roadmap penelitian adalah publikasi dosen 

meningkat. 

 

a. Pada tahun  2015-2016, fokus pemelitian adalah untuk mencapai  penelitian  ilmiah  yang   

baik  terkait dengan UMKM dan   berkualitas diperlukan sinergi antara setiap unit yang 

ada di FEUI. 

 

b. Pada 2017-2018, fokus penelitian adalah penggunaan Program KUR yang mendukung 
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kinerja pelaku usaha, termasuk memberikan pelatihan kepada pelaku usaha. Penelitian 

yang dihasilkan akan  didiseminasi dalam seminar dan buku.  

c. Pada tahun 2019-2020, fokus penelitian pada wawancara pengguna KUR. Hasil penelitian 

diseminasi kembali pada publikasi jurnal internasional.  

 

  



Bab 3 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1.The State of Art Penelitian 

Pertama, penelitian Rokhim et al. (2017) juga menunjukkan pentingnya kualitas jasa 

dalam memberikan pelayanan KUR. Pemberian kualitas jasa ini terkait dengan peran kualitas 

jasa. Oleh karena itu, dalam penelitian lanjutan ini, konsep kualitas jasa terdiri atas konsep 

trustworthiness, empathy, responsiveness, reliability dari para pengelola KUR digunakan 

untuk analisis lebih lanjut. Kualitas jasa ini diprediksi memengaruhi kepuasan konsumen 

(Durvasula, et al. 2004). 

Kedua, pelaku usaha merasakan manfaat atas kinerja penggunaan KUR.Dalam 

penelitian ini, konsep nilai konsumen yang merupakan persepsi konsumen terhadap atribut 

produk KUR yang dirasa mampu memberikan manfaat dianalisis. Nilai konsumen ini terkait 

dengan manfaat utama produk KUR. Rokhim et al. (2017) berpendapat bahwa KUR 

dirasakan sebagai fasilitas pemberian kredit yang murah oleh masyarakat, memiliki banyak 

manfaat, dan kemudahan dalam menggunakannya. Aspek manfaat dalam penggunaan KUR 

dipersepsikan oleh pelaku usaha untuk memengaruhi niat menggunakan KUR. Manfaat ini 

terkait dengan aspek pembiayaan yang memudahkan untuk menjalankan usaha yang 

merupakan bagian kinerja. Manfaat lain juga dirasa bisa menciptakan lapangan kerja 

termasuk  membantu meningkatkan penjualan produk; membantu untuk mendapatkan 

pendapatan dari investasi (return on investment);  memudahkan usaha bisnis kami dalam 

jangka pendek; memudahkan usaha bisnis kami dalam jangka panjang; mendukung proses 

bisnis; memudahkan perusahaan dalam melayani konsumen bahkan  memudahkan perusahaan 

untuk bekerja sama dengan pemasok. Penelitian lanjutan ini akan memfokuskan pada nilai 

konsumen dalam Program KUR. Mishra juga (2009) menunjukkan bahwa persepsi nilai akan 

memengarui keputusan pembelian. Kualitas jasa yang dirasakan oleh pelaku UMKM juga 

memberikan persepsi pada nilai konsumen. 

Ketiga, aspek kepuasan. Penelitian Rokhim et al. (2017) menunjukkan adanya 

kepuasan penggunaan  produk KUR. Kepuasan ini menjadi aspek penting untuk mengetahui 

sikap pelaku usaha. Kepuasan konsumen akan mendukung terciptanya loyalitas dalam jangka 

panjang (Paswan, et al., 2007). Rust and Oliver (2000) berpendapat bahwa kepuasan 

menggunakan produk akan memberikan implikasi lebih lanjut yang bersifat menguntungkan 
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bagi penyedia jasa. Terkait dengan nilai konsumen, penelitian ini menganalisis nilai 

konsumen pada kepuasan pengguna KUR sebagai kajian lebih lanjut. 

Keempat, data deskriptif penelitian Rokhim et al. (2017) menunjukkan  pentingnya 

pengetahuan konsumen terkait dengan produk keuangan. Produk-produk keuangan ini 

meliputi keberadaan produk lembaga keuangan mikro termasuk koperasi, BMT, arisan, kredit 

informal termasuk rentenir, pegadaian, tabungan bank, kredit bank termasuk kartu kredit, 

asuransi. Responden menunjukan bahwa adanya pengetahuan produk yang didominasi dengan 

urutan pertama yaitu  pengetahuan akan tabungan bank, penawaran kredit bank, pegadaian, 

arisan, lembaga mikro, kredit informal misalnya rentenir. Pengetahuan konsumen ini perlu 

dianalisis lebih lanjut untuk menjelaskan konsumen  dalam menentukan pilihan produk KUR. 

Hal ini juga didukung oleh Ricaldi et al. (2013) yaitu individu yang memiliki pengetahuan 

dan keahlian yang cukup akan mampu menganalisis atribut produk keuangan dengan baik. 

Lusardi (2008) juga berpendapat bahwa  konsumen yang memiliki pengetahuan produk yang 

luas akan dikuatkan dengan kemudahan untuk membuat keputusan keuangan yang efektif dan 

juga pemilihan kartu kredit (Allgood & Walstad, 2011). Dengan demikian, penelitian ini 

menganalisis pengaruh pengetahuan konsumen pada keinginan menggunakan produk KUR 

atau keuangan kembali. 

Kelima, penelitian ini juga akan meneliti lanjut perilaku  pasca penggunaan KUR yaitu 

loyalitas. Loyalitas ini terkait dengan kesikapan dan keperilakuan. Konsep loyalitas kesikapan 

ditunjukkan dengan rekomendasi pada pelaku usaha lain dan loyalitas keperilakuan 

ditunjukkan dengan niat untuk menggunakan kembali KUR diteliti lebih lanjut. Kashif et al. 

(2015) menunjukkan bahwa kepuasan penggunaan pelayanan perbankan akan memengaruhi 

loyalitas nasabah. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh kualitas 

jasa pada loyalitas; pengaruh nilai konsumen pada loyalitas; pengaruh kepuasan pada loyalitas 

dan pengaruh pengetahuan konsumen pada loyalitas konsumen. 

Keenam, penelitian ini juga menguatkan state of the art terkait dengan metode riset. 

Menurut Chikweche dan Fletcher (2012), riset dengan narasumber atau responden masyarakat 

kelas bawah memiliki tantangan sendiri. Tantangan ini terkait dengan latar belakang 

masyarakat pelaku usaha mikro karena berasal dari tingkat pendidikan yang rendah atau tidak 

berpendidikan. Selain itu, masalah budaya juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap 

para peneliti yang akan mengambil data. Pendekatan riset perlu diupayakan untuk 

menggunakan pendekatan kualitatif karena hubungan antara peneliti dan narasumber akan 

menjadi lebih dekat. Peneliti bisa mendapatkan data lebih detail karena melakukan 



wawancara yang bisa menanyakan dari berbagai cara pandang. Dalam riset ini, pendekatan 

akan menggunakan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini menggunakan survei 

melalui penyebaran kuesioner, namun responden akan didampingi karena mempertimbangkan 

latar belakang dan karakteristik responden.  

 

3.2.Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Durvasula et al. (2004) 

terkait dengan hubungan anteseden yang berpengaruh pada luaran perilaku dari keputusan 

pilihan produk keuangan. Analisis ini terkait dengan pengaruh kualitas jasa yang dijelaskan 

oleh peran pengelola KUR pada nilai konsumen. Nilai konsumen yang  dimiliki terkait 

dengan persepsi manfaat dan aspek yang lain yang dirasa dapat memberikan pemenuhan 

kebutuhan yang baik. Kualitas jasa juga diharapkan memengaruhi kepuasan pengguna jasa. 

Durvasula et al. (2004) juga menganalisis pengaruh nilai konsumen pada kepuasan 

pengguna.Nilai konsumen dan kepuasan dianalisis untuk memengaruhi loyalitas. Loyalitas 

yang dianalisis dalam penelitian tersebut terdiri atas loyalitas kesikapan yang dijelaskan 

dengan rekomendasi pada orang lain dan loyalitas keperilakuan yang dijelaskan dengan niat 

membeli kembali. Penelitian tersebut juga menguatkan adanya pengaruh kualitas jasa pada 

baik loyalitas kesikapan maupun loyalitas keperilakuan. 

 

3.3.Studi Terdahulu 

Penelitian Rokhim et al. (2017) merupakan penelitian terdahulu.Analisis dataterkait 

dengan penggunaan KUR menunjukkan bahwa aspek ketersediaan, kesediaan menerima 

(acceptability), aspek kegunaan, dan aspek kemudahan menggunakan  memengaruhi niat 

pelaku usaha untuk  menggunakan KUR. Terkait dengan aspek upaya mendapatkan 

(affordability), kesadaran (awareness), kepercayaan (trust) dan aspek sosial memengaruhi niat 

menggunakan KUR, namun tidak signifikan.KUR dirasakan sebagai fasilitas pemberian kredit 

yang murah oleh masyarakat, memiliki banyak manfaat, dan kemudahan dalam 

menggunakannya. Analisis berikutnya terkait dengan pengaruh masing-masing variabel 

dengan kinerja penggunaan ataspenggunaan KUR. Analisis data terkait dengan penggunaan 

KUR menunjukkan bahwa ketersediaan (availability), kesadaran (awareness), kesediaan 

menerima (acceptability), kepercayaan (trust), aspek kegunaan, dan aspek kemudahan 

menggunakan  memengaruhi kinerja atas penggunaan KUR secara signifikan. Terkait dengan 

aspek upaya mendapatkan (affordability), dan aspek norma subyektif (sosial) memengaruhi 

kinerja atas penggunaa KUR, namun tidak signifikan.  
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Gambar 3.1. Model Penelitian 
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Bab 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang  menganalisis perilaku dalam 

menggunakan program KUR. Model ini membahas konsep kualitas jasa, kepuasan, nilai 

konsumen dan loyalitas kesikapan dan keperilakuan dari pengguna KUR sebagai pelaku usaha 

UMKM. Hasil penelitian kuantitatif menjadi pertimbangan untuk penelitian kualitatif 

berikutnya.  

 

4.2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah individu pemilik usaha mikro, kecil atau menengah. 

Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite 

Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor  4 Tahun 2015,  

Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan  investasi kepada 

debitur di bidang usaha yang produktif dan layak namun dengan  belum memenuhi 

persyaratan agunan tambahan Bank Pelaksana  plafon kredit sampai dengan Rp 25.000.000,- 

yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin  

 

4.3. Sampling dan Koleksi Data 

Pengambilan sampling menggunakan purposive sampling dengan kriteria yaitu 

individu sebagai masyarakat  pelaku usaha mikro yang sudah menggunakan kredit keuangan 

mikro dalam satu tahun terakhir. Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah Nomor  4 Tahun 2015, pelaku kredit keuangan mikro adalah Calon Debitur KUR 

Mikro. Wilayah penelitian meliputi Palembang,  Surabaya, Semarang, Bandung, dan 

Makassar. 

 

Tabel 4.1. Jumlah Responden  

No Nama Daerah Jumlah Responden 

1.  Palembang 100 

2.  Bandung 100 

3.  Semarang 100 
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4.  Surabaya 100 

5.  Makassar 100 

 

 

 

 

4.4.Pengukuran 

Penelitian menggunakan pengukuran dari penelitian terdahulu (Durvasula et al., 

2004).Kuesioner dalam penelitian menggunakan bentuk pertanyaan tertutup diseluruh bagian, 

kecuali pada bagian pertama kuesioner. Pertanyaan tertutup (closed-ended questions) adalah 

pertanyaan dengan jawaban-jawabannya telah dibatasi sehingga responden tidak menjawab 

secara panjang lebar dengan menggunakan Skala Interval (Interval Scale), dan Metode 

Pengukuran Sikap yaitu Skala Likert. Dalam penelitian ini, Skala Likert digunakan adalah 

lima tingkatan yang bertujuan untuk memberikan responden dalam memilih jawaban yang 

sesuai dengan pendapatnya (Cooper & Schindler, 2014). Terkait dengan penelitian kualitatif, 

daftar pertanyaan dikembangkan dari pengukuran kuantitatif. 

 

4.5.Tahapan Kegiatan Penelitian 

Tabe 4.2. Tahapan Kegiatan Penelitian 

Tahapan Waktu Aktivitas Metode Luaran Keterangan 

1.  Januari-

Maret 

2016 

a. Penyusunan 

kerangka 

teoritis 

b. Desain 

instrumen 

survey untuk 

survey kondisi 

saat ini 

(existing 

condition)  

c. Pilot study 

 

a. Studi 

Kepustakaan 

b. Konsultasi 

c. Focus group 

discussion 

 

Instrumen survei  

 

Sudah 

dilakuan 

2.  April-

September 

2016 

a. Survey awal 

dengan pelaku 

usaha mikro  

b. Analisis hasil 

survey 

c. Analisis hasil 

studi lapangan 

a. Survey terhadap 

pelaku usaha 

mikro 

b. Analisis 

kuantitatif dan 

kualitatif 

 

Dokumen hasil 

studi lapangan  

 

Sudah 

dilakukan 

3.  Oktober 

2016-April 

2017  

a. Desain 

penelitian 

b. Menyusun 

penulisan 

untuk 

Diskusi dan 

konsultasi 

a. Draft 

publikasi 

ilmiah. 

b. Pemakalah 

nasional 

Sudah 

dilakukan 



Tahapan Waktu Aktivitas Metode Luaran Keterangan 

publikasi awal 

dan kajian 

teoretis 

 

4.  April- 

Oktober 

2017 

Survei inti ke 

500 pelaku 

usaha 

Survei Kuesioner siap 

disebarkan & 

Laporan 

Sudah 

dilakukan 

5.  November

-Januari 

2018 

Wawancara 

dengan pelaku 

usaha ke 10 pelaku 

usaha 

 

Wawancara Draft wawancara 

dan laporan 

Sudah 

dilakukan 

6.  Januari 

2018-

Maret 

2018 

d. Desain 

instrumen 

survey untuk 

survey kondisi 

saat ini 

(existing 

condition)  

e. Menulis Studi 

Konseptual 

terkait konsep 

Product 

Knowledge dan 

Salesforce 

f. Melakukan 

penulisan hasil 

studi 2017. 

g. Publikasi 

ilmiah 

 

d. Studi 

Kepustakaan 

e. Studi konseptual 

 

a. Instrumen 

survei  

b. Studi 

konseptual 

c. Mengirim 

naskah untuk 

publikasi ke 

jurnal 

internasional. 

d. Publikasi 

pada jurnal 

nasional 

terakreditasi.  

 

Sudah 

dilakukan 

7.  April  

2018-

Agustus 

2018 

d. Survey dengan 

pelaku usaha 

mikro.  

e. Analisis hasil 

survey 

f. Menulis 

makalah untuk 

temu ilmiah 

internasional.  

 

 

 

c. Survey terhadap 

pelaku usaha 

mikro di 5 daerah 

yaitu Palembang, 

Bandung, 

Semarang, 

Surabaya, dan 

Makassar dengan 

masing-masing 

daerah 100 

kuesioner.  

d. Analisis 

kuantitatif. 

a. Dokumen 

hasil studi 

lapangan 

dibantu dengan 

3 peneliti.  

 

b.Proceeding 

dalam 

seminar 

internasional.  

 

Sudah  

dilakukan 

8.  September 

2018-

September 

2019 

c. Menulis hasil 

laporan secara 

keseluruhan.  

d. Menyusun 

penulisan untuk 

publikasi hasil 

survei. 

e. Menyusun draft 

buku.  

f. Menyusun draft 

policy. 

g. Menyusun 

laporan akhir. 

 

 

Diskusi dan 

konsultasi 

a. Laporan akhir 

penelitian.  

b. Draft 

publikasi 

ilmiah di 

internasional. 

c. Draft buku 

ajar. 

d. Menyusun 

draft policy.  

e. Laporan 

akhir.  

 

Sedang 

dilakukan 
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4.6. Analisis Data 

Penelitian ini menganalisis data penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dan 

juga kualitatif. Dengan metode analisis data deskriptif kuantitatif, penelitian bertujuan untuk 

menjawab perumusan masalah. Analisis teknik statistik menggunakan metode partial least 

square (PLS) (Cooper & Schindler, 2011). Pada tahap akhir, dilakukan kesimpulan. 

  



Bab 5 

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

 

5.1. Biaya Penelitian 

No Jenis Pengeluaran 
Biaya yang Diusulkan 

(Rp) 

  Tahun 2018 

1.  Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, 

pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, 

honor operator, dan honor pembuat sistem (maksimum 

30% dan dibayarkan sesuai keuntungan) 

0 

2.  Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, 

surat menyurat,penyusunan laporan, cetak, penjilidan 

laporan, publikasi, pulsa, internet, bahan 

laboratorium,langganan jurnal (maksimum 50%) 

263,650,000 

3.  Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, 

seminar/workshop DN-LN, biaya akomodasi-

konsumsi, perdiem/lumpsum, transport (maksimum 

15%) 

220,250,000 

4.  Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, 

kendaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang 

penelitian lainnya (maksimum 15%) 

6,100,000 

Jumlah 490,000,000 

 

 

5.2.Jadwal Penelitian 
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BAB VI 

HASIL OLAH DATA SEMENTARA 

 

6.1. Studi Pustaka Awal 

6.1.1. Kondisi Umum Kredit Usaha Rakyat 

 Jumlah pelaku usaha dengan skala Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami 

pertumbuhan yang meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang meningkat ini 

membutuhkan banyak bantuan pendanaan untuk mendukung kegiatan usaha. Berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik, jumlah pelaku usaha industri melalui pada tahun 2013 mencapai 

57,89 juta. Sebelumnya, pada 2009 jumlah UMKM sebesar 52,7 juta; pada2010 sebesar 53,82 

juta; pada 2011 jumlah UMKM sebesar 55,2 juta; pada 2012 jumlah UMKM sebesar 57,8 

juta. Peningkatan  jumlah dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa perkembangan UMKM  

cukup bagus sebagai potensi pendukung peekonomian Indonesia. Perkembangan UMKM ini 

menjadi kontribusi perekonomian Indonesia. UMKM ini bisa mendorong peningkatan 

kesempatan tenaga kerja dan memberikan tambahan penghasilan bagi para pelaku usaha. 

Tabel 5.1. juga menunjukkan mengenai tingkat penerimaan tenaga kerja yang meningkat dari 

tahun ke tahun. Serapan tenaga kerja di bidang UMKM pada tahun 2013 mencapai 114 juta 

orang yang bisa bekerja. Selain serapan tenaga kerja, UMKM sudah memberikan sumbangan 

PDB yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Begitu juga, kontribusi pada nilai 

ekspor, UMKM juga memberikan peningkatan nilai ekspor dari tahun ke tahun. Pada tahun 

2013, nilai ekspor yang dikontribusi oleh UMKM sebesar Rp181 miliar.  

 

Tabel 6.1. Perkembangan UMKM di Indonesia 

No. Indikator 2009 2010 2011 2012 
 

      2013 

1 Jumlah 

UMKM 

(unit) 

52.764.603 53.823.732 55.206.444 56.534.592 57.895.721 

2 Pertumbuhan 

Jumlah 

UMKM 

(persen) 

2,64 2,01 2,57 2,41 2,41 

3 Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

UMKM 

(orang) 

96.211.332 99.401.775 101.722.458 107.657.509 114.144.082 



4 Pertumbuhan 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

UMKM 

(persen) 

2,33 3,32 2,33 5,83 6,03 

5 Sumbangan 

PDB 

UMKM 

(harga 

konstan-

miliar) 

1 212 599.30 1 282 71.80 1 369 26.00 1.451.460,20 1 536 18.80 

6 Pertumbuhan 

sumbangan 

PDB 

UMKM 

(persen) 

4,02 5,77 6,76 6,00 5,89 

7 Nilai Ekspor 

UMKM 

(miliar) 

162.254,52 175.894,89 187.441,82 166.626,50 182.112,70 

8 Pertumbuhan 

Nilai Ekspor 

UMKM 

(persen) 

-8,85 8,41 6,56 -11,10 9,29 

 

 Peningkatan kinerja UMKM ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor 

pendukung adalah pembiayaan kredit usaha. Potensi UMKM yang menunjukkan kinerja 

bagus ini didukung kemudahan akses biaya dari perbankan. Pembiayaan ini memudahkan 

para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha selain didukung oleh adanya pengelolaan 

manajemen yang bagus dalam internal perusahaan. Menurut data Bank Indonesia, 

peningkatan pemberian kredit untuk sektor UMKM berjalan progresif dari tahun ke tahun. 

Pada 2010, total kredit yang diberikan sebesar Rp 555,2 triliun sedangkan pada tahun 2016 

mengalami peningkatan menjadi Rp 900,39 triliun.  Kenaikan menunjukkan adanya 

pertumbungan total kredit sebesar 8%.  

 

6.1.2. Perkembangan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

Pemberian Kredit Usaha Rakyat diatur oleh Pemerintah Indonesia melalui sejumlah 

peraturan sebagai berikut.                  

a. Keppres. Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015. Keputusan Presiden No. 19 

Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite 

Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Keppres ini 

ditetapkan pada 15 Juli 2015. 
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b. Permenko. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.  

1) Permenko No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 7 

Agustus  2015. 

2) Permenko No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 26 

Oktober 2015. 

3) Permenko No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenko 8 Tahun 2015, 

diundangkan 14 Januari 2016. 

c. PMK. Peraturan Menteri Keuangan.  

1) Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran 

Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 30 Juli 2015. 

2) Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 17 Februari 2016. 

d. Kepmenko. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

1) Keputusan Menko Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana 

dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015. 

2) Keputusan Menko Perekonomian No. 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur 

KUR dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 30 Oktober 2015. 

e. KMK. Keputusan Menteri Keuangan 

1) KMK Nomor 844/KMK.02/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran 

Subsidi Bunga KUR, ditetapkan tanggal 7 Agustus 2015. 

2) KMK Nomor 1355/KMK.05/2015 tentang Besaran Subsidi Bunga KUR Tahun 

2016 

Selain peraturan yang ada, Pemerintah juga mengeluarkan Perpres No 82 Tahun 2016 

tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi sebesar 75%. Tujuan peraturan ini adalah 

merupakan perwujudan komitmen pemerintah untuk melaksanakan program literasi dan 

inklusi keuangan termasuk didorongnya penguatan pembiayaan fintech di bidang layanan 

pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi misalnya peer to peer.  

Pemerintah Indonesia bertujuan untuk menguatkan perekonomian melalui  

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah termasuk Koperasi (UMKMK merumuskan 

kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup (www.kur.ekon.go.id):  

a. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan. 

b. Pengembangan kewirausahan. 

c. Peningkatan pasar produk UMKMK. 

http://www.kur.ekon.go.id/


d. Reformasi regulasi UMKMK. 

 

Berdasarkan data informasi yang diakses melalui www.kur.ekon.go.id, Pemerintah 

Indonesia memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Sebenarnya Pemerintah juga sudah 

meluncurkan terobosan baru dengan mengeluarkan kredit super mikro dengan bunga sebesar 

4,5% per tahun dengan masa kredit enam bulan. Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah 

masih melakukan kajian terkait dengan penerapannya dan lembaga penyalurannya, yang 

kemungkinan besar akan melibatkan BPD, BPR, Koperasi atau perusahaan modal ventura.  

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah merupakan fasilitas embiayaan yang diberikan 

oleh perbankan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, koperasi yang layak didanai dan tidak 

memiliki kemampuan pendanaan sebelumnya.  Usaha yang didanai adalah usaha yang 

memiliki prospek kinerja yang bagus dan menjanjikan.  Usaha bisnis yang bisa didanai oleh 

KUR adalah yang  memiliki orientasi usaha pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan 

kelautan, perindustrian, dan jasa keuangan simpan pinjam. Para pelaku usaha dapat 

memeroleh pendanaan dengan mendatangi langsung kantor KUR di daerah sebagai cabang 

atau cabang pembantu.  Pelaku usaha dapat juga mendatangi bank-bank lain yang 

memberikan pendanaan KUR.  

KUR dianggap sebagai pendanaan murah dengan suku bunga 9% per tahun pada 2016. 

Sebelumnya, bunga KUR itu sebesar 22% per tahun, namun Pemerintah memberikan subsidi 

sebesar 13%. Ada tiga jenis KUR yaitu KUR Mikro, KUR Ritel dan KUR Penempatan TKI. 

Kriteria masing-masing KUR sebagai berikut. 

1) KUR Mikro: plafon kredit sampai dengan Rp 25 juta per debitur; dapat diberikan 

tambahan, suplesi, restrukturisasi sampai dengan Rp 75 juta per debitur dengan 

subsidi bunga 10%. 

2) KUR Ritel: plafon kredit di atas Rp 25 juta sampai dengan Rp 500 juta per debitur 

dengan subsidi bunga 4,5%. 

3) KUR Penempatan TKI: plafon kredit sampai dengan Rp 25 juta per debitur, jangka 

waktu paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi tiga tahun 

dengan subsidi bunga 10%. 

Calon penerima KUR bisa berupa individu perorangan atau badan usaha yang sudah 

memiliki usaha produktif dengan masa usaha selama 6 bulan. Bank yang menjadi pelaksana 

http://www.kur.ekon.go.id/


31 
 

yang menyalurkan KUR ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank 

Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin, Bank Sinarmas, Bank Maybank, BPD Kalimantan Barat 

dan BPD NTT dan bank lainnya dengan total 33 bank. Pelaku usaha ketika mengajukan 

permohonan KUR hanya menunjukkan identitas diri dan surat izin usaha. Total penyaluran 

KUR dari tahun 2007 sampai 2014 sudah mencapai Rp178,84 triliun dengan komponen 

penyaluran KUR Mikro sebesar Rp 96,26 triliun  (53,8%) dan KUR Ritel sebesar Rp 82,56 

triliun (46,17%).  

 

6.1.3. Perkembangan Perbankan Mendanai Kredit Usaha Rakyat 

 Bank-bank di Indonesia cukup aktif mengelola KUR melalui KUR Ritel, KUR Mikro 

dan KUR TKI. Pada tahun 2016, BRI menyalurkan KUR sebesar Rp 69,4 triliun dengan rasio  

non- performing loan sebesar 0,32%. Dengan prestasi tersebut, BRI dipercaya untuk 

mengelola porsi penyaluran dana sebesar Rp 71,5 triliun (Sugiarsono, 2017). BRI mendukung 

program Pemerintah dengan terus memberikan pelayanan bagi pelaku usaha.  

Bank Mandiri juga mendukung program KUR untuk menyasar usaha kecil. Bank 

Mandiri menyasar dua kelompok yang berbeda yaitu kredit mikro -micro banking group dan 

kredit usaha -usaha kecil menengah (Sudarmadi & Diahnisa, 2017). Rasio  non- performing 

loan untuk kredit mikro masih di bawah 3% sedangkan kredit UKM berkisar antara 3-4%. 

Untuk mengatasi NPL tinggi, pihak bank perlu memperhatikan tiga hal yaitu pengelolaan 

untuk tidak salah pilih, salah hitung dan salah urus. Pemberian kredit ini juga memperhatikan 

aspek 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition.  

 Bank Negara Indonesia juga mendukung pelaksanaan KUR. Penyaluran kredit KUR 

pada 2016 dilaksanakan secara optimal dengan nilai sebesar lebih dari Rp 10 triliun 

(Widianto, 2016). KUR ini ditujukan untuk membiayai sektor-sektor produkti misalnya 

pertanian yang menjadi prioritas.  Mayoritas permintaan KUR ada di daerah Pulau Jawa 

karena memang usaha mikro banyak mendominasi di wilayah ini. KUR pada segmen mikro 

pada 2017 diadopsi oleh sekitar 3.075 jiwa; dan  KUR ritel 39,438 jiwa, sedangkan KUR 

penempatan TKI  dinikmati oleh1.173 jiwa. Plafon kredit yang diberikan kepada setiap 

nasabah untuk segmen ritel maksimal Rp500 juta sedangkan pemberikan kepada sektor mikro 

dan TKI tertinggi Rp25 juta (Hariyanti, 2017). 

 

 

 



6.2.  Hasil Olah Data Deskriptif  UKM Penerima KUR melalui Survei 

Tabel 6.2 menunjukkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Pelaku usaha sekaligus 

pengguna KUR didominasi oleh pria sebanyak 272 orang dari 508 total responden yang ada 

sedangkan pelaku usaha wanita sebanyak 236 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, 53,24% 

responden merupakan pelaku usaha dengan latar belakang pendidikan SMU/SMK dan diikuti 

dengan 12,97% pelaku usaha dengan latar belakang Sarjana Strata 1. Data demografi ini 

menunjukkan bahwa pelaku usaha relatif menciptakan pekerjaan tanpa meneruskan 

pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.  

 

Tabel 6.2  Tabel Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan 

Jenis Kelamin 
Persentase 

 

Frekuensi  

Laki-laki 53,44% 272 

Perempuan 46,37% 236 

Blank 0,20% 1 

Pendidikan formal Persentase Frekuensi 

Tidak Sekolah 0,20% 1 

Tamat SD 10,02% 51 

Tamat SMP 13,16% 67 

Tamat SMA 53,24% 271 

Tamat Diploma/Akademi 

(D3/D4) 10,02% 51 

Tamat Sarjana (S1/S2/S3) 12,97% 66 

blank 0,39% 2 

 100.00% 509 

    Sumber: Data Penelitian (2018) 

 

Gambar 6.1 menunjukkan bidang usaha yang sedang dijalankan oleh para pelaku 

usaha pengguna KUR. Sebanyak 121 orang (23,77%) memiliki usaha makanan; 113 (20,63%) 

orang memiliki usaha kelontong; 105 orang (20,63%) bergerak di bidang fashion; dan 22 

orang (4%) bergerak di bidang pertanian. Usaha lainnya bergerak pada bidang jasa, 

elektronik, material bangunan, perkebunan, furniture, ATK, otomotif, kerajinan tangan, 

peternakan, percetakan, bahan bakar, produk kecantikan, pupuk, alat kesehatan dan 

kontraktor.   
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Gambar 6. 1 Jenis Usaha 

 

Sumber: Data Penelitian (2018) 

 

Jumlah karyawan yang ditampilkan pada Gambar 6.2 menunjukkan adanya 

kemampuan untuk mengelola usaha sendiri. Sebanyak 447 (88%) usaha memiliki karyawan 

0-5 orang; sebanyak 41 usaha (8%) memiliki karyawan  6-10 orang; 14 usaha (3%) memiliki 

karyawan 11-15 orang; empat usaha (1%) memiliki karyawan 16-20 orang; dan tiga usaha 

(1%) memiliki karyawan lebih dari 20 orang. Banyaknya karyawan bisa menjadi sumber atau 

faktor produksi untuk mendukung kegiatan usaha. Jumlah karyawan akan membantu dalam 

peningkatan skala produksi untuk menghasilkan produk lebih baik.  

 

23,77%

22,20%

20,63%

11,98%

4,32%

2,16%2,16%1,96%1,77%1,57%1,57%1,38%1,18%0,79%0,59%0,59%0,59%0,39%0,20%0,20%



 

   Gambar 6.2 Jumlah Karyawan 

                Sumber: Data Penelitian (2018) 

 

 Tabel 6.2 menunjukkan latar belakang pendidikan karyawan. Pendidikan karyawan 

membantu dalam menyelesaikan kegiatan produksi karena pengetahuan dan pendidikan akan 

membantu dalam mencari solusi berproduksi lebih baik.  Meskipun jenis industri tidak 

membutuhkan suatu keahlian tertentu dan spesifik, tingkat pendidikan memengaruhi dalam 

kualitas produk yang dihasilkan. Jumlah karyawan dengan pendidikan tidak bersekolah 

sebanyak 2%; lulusan sekolah dasar sebanyak 6%; lulusan sekolah menengah pertama 

sebanyak 40%; lulusan sekolah menengah atas sebanyak 7%; lulusan sekolah diploma 

sebanyak 5%; dan lulusan sarjana sebanyak 31%. 

 

Tabel 6.2 Latar Belakang Pendidikan Karyawan 

Latar Belakang 

Pendidikan 

Karyawan Persentase 

Tidak sekolah 2% 

Lulusan SD 6% 

Lulusan SMP 40% 

Lulusan SMA 7% 

Lulusan D3/D4 5% 

Lulusan S1 31% 

Blank 10% 

 100% 

Sumber: Data Penelitian (2018) 

 

0 s/d 5 6 s/d 10 11 s/d 15 16 s/d 20 > 20

88%

8%
3% 1% 1%
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Tabel 6.3 menunjukkan linieritas terkait dengan lama usaha didirikan. Sebanyak 163 

usaha (32,02%) baru berdiri 1-5 tahun; 184 usaha (36,15%) berdiri selama 6-10 tahun;  79 

usaha (15,52%) berdiri 11-15 tahun; 47 usaha (9,23%) berdiri selama 16-20 tahun; 35 

(6,88%) usaha berdiri selama lebih dari 20 tahun dan sisanya satu usaha tidak diketahui lama 

usaha.   

 

Tabel 6.3 Lama Usaha Berdiri 

 Lama 

Perusahaan 

Berdiri Persentase Frekuensi 

1 s/d 5 tahun 32,02% 163 

6 s/d 10 tahun 36,15% 184 

11 s/d 15 tahun 15,52% 79 

16 s/d 20 tahun 9,23% 47 

> 20 tahun 6,88% 35 

blank 0,20% 1 

 100% 509 

     Sumber: Data Penelitian (2018) 

  

Gambar 6.3 menunjukkan mengenai besaran biaya yang dikeluarkan oleh unit usaha 

tiap bulan untuk membiayai kegiatan. 76% unit usaha hanya mengeluarkan biaya sebesar 0-20 

juta untuk kegiatan usahanya; 9,43% unit usaha mengeluarkan biaya sebesar 21-40 juta; 5,3% 

unit usaha mengeluarkan biaya sebesar 41-60 juta; dan sisanya sudah mengeluarkan biaya 

lebih dari 60 juta untuk pembiayaan kegiatan prdouksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Gambar 6.3 Biaya Operasional Tiap Bulan 

Sumber : Data Penelitian (2018) 

 

Tabel 6.4. menunjukkan omzet usaha rata-rata per bulan sesudah melakukan adopsi 

KUR. Jumlah usaha yang mendapat omzet usaha rata-rata per bulan 1-10 juta  juta per bulan 

sebanyak 215 unit (42%);  Rp 21-40 juta per bulan sebanyak 84 unit (17%); Rp 41juta-60 juta 

per bulan sebanyak 57 unit (11%); 61-80 juta per bulan sebanyak 23 (5%); 81-100 juta 

sebanyak 34 (7%); 101-120 juta sebanyak delapan (2%); 121-140 juta sebanyak 8 (2%); 141-

160 juta sebanyak 9 (2%); 161-180 juta sebanyak delapan (2%); 181-200 juta sebanyak 21 

(4%) dan lebih dari Rp200 juta sebanyak 35 (7%).  Penggunaan KUR membantu dalam 

pembiayaan untuk kegiatan usaha dan menambah fasilitas usaha.  

Tabel 6.4. Omzet per Bulan 

Omzet Per 

Bulan Persentase Frekuensi 

1-20 juta 42% 215 

21-40 juta 17% 84 

41-60 juta 11% 57 

61-80 juta 5% 23 

81-100 juta 7% 34 

101-120 juta 2% 8 

121-140 juta 2% 8 

141-160 juta 2% 9 

161-180 juta 2% 8 

181-200 juta 4% 21 

> 200 juta 7% 35 

blank 1% 7 

 100% 509 

     Sumber: Data Penelitian (2018) 

76,82%

9,43%
5,30%

1,18%1,38%1,18%0,00%0,98%0,20%0,59%1,18%1,77%
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6.3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum dianalisis lebih lanjut data penelitian, indikator penelitian harus diuji coba 

untuk diuji level validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas ditujukan untuk mengukur 

ketepatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Validitas sebuah 

indikator dikatakan valid apabila mengukur apa yang seharusnya di ukur (Cooper dan 

Schindler, 2014:257). Indikator-indikator di dalam kuesioner diadaptasi dari penelitian 

sebelumnya, pengujian uji validitas konstruk akan dilakukan (Cooper dan Schindler, 2014: 

257). Pengujian validitas alat ukur menggunakan metode Confirmatory Factor Analysis 

(CFA). Kriteria signifikansi dari item pernyataan ini didasarkan pada signifikansi praktis 

dengan loading ± 0,3 dianggap lebih signifikan dan ≥0,50 dianggap sangat signifikan. Jika 

butir pernyataan tidak memenuhi persyaratan, maka dieliminasi dan butir pernyataan yang 

memiliki factor loading ≤ 0,30 juga akan dikeluarkan. Selain itu, penelitian ini menggunakan 

uji KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) dan Bartlett Test yang 

bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antara variabel. Nilai KMO bervariasi, 

mulai dari 0-1, sedangkan nilai yang dikehendaki harus ≥0,05 maka dikatakan valid dan 

dianggap layak untuk dilakukan analisis selanjutnya. 

Tabel 6. 5 Analisis Validitas Data 

  Kepuasan Kualitas 

Jasa 

Niat 

Mengguna 

kan Kembali 

Nilai 

Konsumen 

Pengetahuan 

Konsumen 

Rekomendasi 

K1 0,636677           

K2 0,746143           

K3 0,662751           

K4 0,690791           

K5 0,689751           

KPB1   0,724877         

KPB1

0 

  0,681022         

KPB1

1 

  0,666413         

KPB1

2 

  0,668934         

KPB2   0,617360         

KPB3   0,657417         

KPB4   0,656496         

KPB5   0,712605         

KPB6   0,696060         

KPB7   0,695403         

KPB8   0,657339         



  Kepuasan Kualitas 

Jasa 

Niat 

Mengguna 

kan Kembali 

Nilai 

Konsumen 

Pengetahuan 

Konsumen 

Rekomendasi 

KPB9   0,699355         

NK1       0,881562     

NK2       0,849751     

NK3       0,860182     

NK4       0,837725     

NMK1     0,847423       

NMK2     0,879910       

NMK3     0,870459       

PPK1         0,809697   

PPK2         0,813469   

PPK3         0,741356   

PPK4         0,764960   

RPL1           0,893237 

RPL2           0,867309 

RPL3           0,879162 

Sumber: Data Penelitian (2018) 

Kepuasan dan Kualitas Jasa belum memenuhi nilai AVE sebesar 0,5. Namun, nilai 

Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability di atas 0,8, sehingga AVE 0,4 masih dapat 

diterima (Chin, 1995). Indikator dapat dikatakan reliabel jika indikator tersebut saat mengukur 

suatu indikator dalam waktu yang berbeda-beda dapat tetap menunjukan hasil yang (Cooper 

dan Schindler, 2014:260). Metode untuk melakukan uji reliabilitas dalam  penelitian ini 

menggunakan Cronbach’s Alpha. Hasil Cronbach’s Alphadapat dilihat dari hasil output yang 

dilakukan oleh perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS. Output tersebut dapat 

diketahui nilai reliabilitas (Cronbach’s Alpha) setiap variabel dengan koefisien ≥ 0,7. Tabel 6. 

menunjukkan koefisien reliabilitas masing-masing variabel penelitian. 

 

Tabel 6.6. Uji Reliabilitas 

  AVE Composite 

Reliability 

R 

Square 

Cronbachs 

Alpha 

Kepuasan 0,442211 0,929880 0,483971 0,919504 

Kualitas Jasa 0,460185 0,910809   0,893098 

Niat 

Menggunakan 

Kembali 

0,750022 0,899988 0,456700 0,833587 

Nilai 

Konsumen 

0,735231 0,917380 0,294184 0,880002 

Pengetahuan 

Konsumen 

0,613028 0,863521   0,794027 

Rekomendasi 0,774341 0,911449 0,468857 0,854273 

Sumber: Data Penelitian (2018) 
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6.4.  Hasil Uji Hipotesis 

 

Hipotesis 1 dinyatakan sebagai berikut:  

Ho1 =  Kualitas Jasa memengaruhi Nilai Konsumen 

Ha1 =  Kualitas Jasa tidak memengaruhi Nilai Konsumen 

Berdasarkan Tabel 6.7.  pengujian statistik terhadap variabel kualitas jasa  dengan tingkat 

signifikansi sebesar 5%, memiliki nilai t (13,85 ) yang lebih besar dari t tabel (1,960) yang 

lebih kecil dari nilai p tabel (p<0,05). Nilai uji t tersebut dapat menjawab hipotesis 1 yakni Ho 

berhasil ditolak, sehingga kualitas jasa berpengaruh positif pada nilai konsumen. Dengan 

demikian, hipotesis 1 diterima.  

  

Hipotesis 2 dinyatakan sebagai berikut:  

Ho2 =  Kualitas Jasa memengaruhi Kepuasan 

Ha2 =  Kualitas Jasa tidak memengaruhi Kepuasan 

Berdasarkan Tabel 6.7.  pengujian statistik terhadap variabel kualitas jasa  dengan tingkat 

signifikansi sebesar 5%, memiliki nilai t (20,51 ) yang lebih besar dari t tabel (1,960) yang 

lebih kecil dari nilai p tabel (p<0,05). Nilai uji t tersebut dapat menjawab hipotesis 2 yakni Ho 

berhasil ditolak, sehingga kualitas jasa berpengaruh positif pada kepuasan. Dengan demikian, 

hipotesis 2 diterima.  

 

Hipotesis 3 dinyatakan sebagai berikut:  

Ho3 =  Kualitas Jasa memengaruhi Rekomendasi 

Ha3 =  Kualitas Jasa tidak memengaruhi Rekomendasi 

Berdasarkan Tabel 6.7.  pengujian statistik terhadap variabel kualitas jasa  dengan tingkat 

signifikansi sebesar 5%, memiliki nilai t (18,86 ) yang lebih besar dari t tabel (1,960) yang 

lebih kecil dari nilai p tabel (p<0,05). Nilai uji t tersebut dapat menjawab hipotesis 3 yakni Ho 

berhasil ditolak, sehingga kualitas jasa berpengaruh positif pada rekomendasi konsumen. 

Dengan demikian, hipotesis 3 diterima.  

 

Hipotesis 4 dinyatakan sebagai berikut:  

Ho4 =  Kualitas Jasa memengaruhi Niat Menggunakan Kembali 

Ha4 =  Kualitas Jasa tidak memengaruhi Niat Menggunakan Kembali 



Berdasarkan Tabel 6.7.  pengujian statistik terhadap variabel kualitas jasa  dengan tingkat 

signifikansi sebesar 5%, memiliki nilai t (8,93 ) yang lebih besar dari t tabel (1,960) yang 

lebih kecil dari nilai p tabel (p<0,05). Nilai uji t tersebut dapat menjawab hipotesis 4 yakni Ho 

berhasil ditolak, sehingga kualitas jasa berpengaruh positif pada niat menggunakan kembali. 

Dengan demikian, hipotesis 4 diterima.  

 

Hipotesis 5 dinyatakan sebagai berikut:  

Ho5 =  Nilai Konsumen memengaruhi Kepuasan 

Ha5=  Nilai Konsumen tidak memengaruhi Kepuasan 

Berdasarkan Tabel 6.7.  pengujian statistik terhadap variabel nilai konsumen  dengan tingkat 

signifikansi sebesar 5%, memiliki nilai t (7,51 ) yang lebih besar dari t tabel (1,960) yang 

lebih kecil dari nilai p tabel (p<0,05). Nilai uji t tersebut dapat menjawab hipotesis 5 yakni Ho 

berhasil ditolak, sehingga nilai konsumen berpengaruh positif pada kepuasan. Dengan 

demikian, hipotesis 5 diterima.  

 

Hipotesis 6 dinyatakan sebagai berikut:  

Ho6 =  Nilai Konsumen memengaruhi Rekomendasi 

Ha6 =  Nilai Konsumen tidak memengaruhi Rekomendasi 

Berdasarkan Tabel 6.7.  pengujian statistik terhadap variabel nilai konsumen  dengan tingkat 

signifikansi sebesar 5%, memiliki nilai t (7,03 ) yang lebih besar dari t tabel (1,960) yang 

lebih kecil dari nilai p tabel (p<0,05). Nilai uji t tersebut dapat menjawab hipotesis 6 yakni Ho 

berhasil ditolak, sehingga nilai konsumen berpengaruh positif pada rekomendasi. Dengan 

demikian, hipotesis 6 diterima.  

 

Hipotesis 7 dinyatakan sebagai berikut:  

Ho7 =  Kepuasan memengaruhi Rekomendasi 

Ha7 =  Kepuasan tidak memengaruhi Rekomendasi 

Berdasarkan Tabel 6.7.  pengujian statistik terhadap variabel kepuasan  dengan tingkat 

signifikansi sebesar 5%, memiliki nilai t (5,13 ) yang lebih besar dari t tabel (1,960) yang 

lebih kecil dari nilai p tabel (p<0,05). Nilai uji t tersebut dapat menjawab hipotesis 7 yakni Ho 

berhasil ditolak, sehingga kepuasan berpengaruh positif pada rekomendasi. Dengan demikian, 

hipotesis 7 diterima.  
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Hipotesis 8 dinyatakan sebagai berikut:  

Ho8 =  Kepuasan memengaruhi Niat Menggunakan Kembali 

Ha8 =  Kepuasan  tidak memengaruhi  Niat Menggunakan Kembali 

 

Berdasarkan Tabel 6.7.  pengujian statistik terhadap variabel kepuasan  dengan tingkat 

signifikansi sebesar 5%, memiliki nilai t (6,13 ) yang lebih besar dari t tabel (1,960) yang 

lebih kecil dari nilai p tabel (p<0,05). Nilai uji t tersebut dapat menjawab hipotesis 8 yakni Ho 

berhasil ditolak, sehingga kepuasan berpengaruh positif pada niat menggunakan kembali. 

Dengan demikian, hipotesis 8 diterima.  

 

Hipotesis 9 dinyatakan sebagai berikut:  

Ho9 =  Nilai Konsumen  memengaruhi Niat Menggunakan Kembali 

Ha9 =  Nilai Konsumen tidak memengaruhi Niat Menggunakan Kembali 

Berdasarkan Tabel 6.7.  pengujian statistik terhadap variabel nilai konsumen  dengan tingkat 

signifikansi sebesar 5%, memiliki nilai t (5,68 ) yang lebih besar dari t tabel (1,960) yang 

lebih kecil dari nilai p tabel (p<0,05). Nilai uji t tersebut dapat menjawab hipotesis 9 yakni Ho 

berhasil ditolak, sehingga nilai konsumen berpengaruh positif pada niat menggunakan 

kembali. Dengan demikian, hipotesis 9 diterima.  

 

Hipotesis 10 dinyatakan sebagai berikut:  

Ho10 = Nilai Konsumen memengaruhi Niat Menggunakan Kembali 

Ha10 = Nilai Konsumen tidak memengaruhi Niat Menggunakan Kembali 

Berdasarkan Tabel 6.7.  pengujian statistik terhadap variabel pengetahuan konsumen  dengan 

tingkat signifikansi sebesar 5%, memiliki nilai t (3,90) yang lebih besar dari t tabel (1,960) 

yang lebih kecil dari nilai p tabel (p<0,05). Nilai uji t tersebut dapat menjawab hipotesis 10 

yakni Ho berhasil ditolak, sehingga pengetahuan konsumen berpengaruh positif pada niat 

menggunakan kembali. Dengan demikian, hipotesis 10 diterima.  

 

 

 

 

 

 



Tabel 6.7. Tabel Partial Least Square 

Hipotesis  Hubungan Variabel Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

Hipotesis 1 Kualitas Jasa→ Nilai 

Konsumen 

0,542388 0,546287 0,039156 0,039156 13,851870 

Hipotesis 2 Kualitas Jasa 

→Kepuasan 

0,646154 0,650337 0,031501 0,031501 20,512063 

Hipotesis 3 Kualitas Jasa→ 

Rekomendasi 

0,595224 0,597596 0,031546 0,031546 18,868489 

Hipotesis 4 Kualitas Jasa→Niat 

Menggunakan Kembali 

0,432716 0,435116 0,048410 0,048410 8,938534 

Hipotesis 5 Nilai Konsumen→ 

Kepuasan 

0,306848 0,308863 0,040819 0,040819 7,517304 

Hipotesis 6 Nilai Konsumen→ 

Rekomendasi 

0,309131 0,308242 0,043918 0,043918 7,038741 

Hipotesis 7 Kepuasan→Rekomend

asi 

0,302165 0,303917 0,058833 0,058833 5,136011 

Hipotesis 8 Kepuasan→Niat 

Menggunakan Kembali 

 

0,348504 0,349391 0,056842 0,056842 6,131064 

Hipotesis 9 Nilai Konsumen→ Niat 

Menggunakan Kembali 

0,303251 0,302455 0,053363 0,053363 5,682827 

Hipotesis 10 Pengetahuan 

Konsumen →Niat 

Menggunakan Kembali 

0,162010 0,164608 0,041522 0,041522 3,901809 

Sumber: Data Penelitian (2018) 
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Gambar 6.4 Hasil Analisis Data 

Sumber: Analisis Data (2018) 

 

 

6.5. Hasil Olah Data Deskriptif  UKM Penerima KUR melalui Wawancara  

Berdasarkan statistik deskriptif, penerima KUR yang menjadi target responden 

penelitian berpusat di industry makanan dan minuman yang dilanjutkan dengan kerajinan 

tangan. Hal ini sesuai dengan karakteristik usaha kecil dan mikro di Indonesia yang banyak 

berpusat di industri makanan dan minuman serta kerajinan tangan. Namun adapula yang 

bergerak di bidang elektronik. Responden yang diwawancarai tersebar merata di Bandung, 

Palembang, Surabaya, Makasar serta Semarang dengan lama usaha didominasi lebih dari 2 

tahun. UKM mikro dan kecil di Indonesia mayoritas merupakan usaha seumur hidup dengan 

peluang naik kelas ke tingkat atas sangat kecil sekali.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 6.8  Statistik Deskriptif Responden 

Statistik Deskriptif 

Jenis Usaha 

Makanan dan minuman 7 

Kerajinan tangan 5 

Elektronik 1 

Daerah 

Bandung 3 

Palembang 3 

Surabaya 3 

Makassar 2 

Semarang 2 

Lama Usaha 

<2 tahun 2 

>2 tahun 8 

     Sumber: Dana Penelitian (2018) 

Terkait dengan pendanaan usaha sebelum KUR, mayoritas responden menjawab 

menggunakan dana sendiri sebelum mendapatkan dana KUR. Meskipun KUR ditujukan 

kepada nasabah yang belum bankable, ternyata banyak penerima KUR memiliki pinjaman di 

bank lain bahkan sudah memiliki KUR di bank lain. Sisanya menjawab pendanaan bersumber 

dari omset usaha dan koperasi. Hal ini menjadi sebuah saran bagi pembuat kebijakan dimana 

ternyata banyak nasabah yang sudah bankable (memiliki pinjaman di bank lain) tetapi 

memilih KUR karena tingkat bunga sangat rendah (subsidi dari pemerintah). 

 

Tabel 6.9 Pendanaan Usaha Sebelum KUR 

Pendanaan Usaha Sebelum KUR 

Omset usaha 2 

Modal sendiri 5 

Koperasi 1 

Pinjaman di bank lain 4 

KUR bank lain 1 

Tidak menjawab 2 

Multiple response -2 

Total responden 13 

     Sumber: Data Penelitian (2018) 

 

Mayoritas nasabah tahu mengenai KUR tetapi ternyata masih nasabah penerima dana 

KUR yang belum tahu mengenai KUR. Sosialisasi massif sangat penting dilakukan. Rerata 

responden adalah pengguna KUR yang baru pada kisaran 0-1 tahun. Mereka memilih KUR 
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dikarenakan bunga yang ditawarkan cukup murah dan juga persyaratannya mudah. 

Responden juga menjawab bahwa KUR cepat prosesnya serta pelayanan yang diberikan 

cukup baik. Pemanfaatan KUR banyak digunakan untuk perluasan usaha serta peningkatan 

omset mengingat tujuan KUR adalah pembiayaan sector produktif. Sedangkan ada pula 

responden yang menggunakan KUR untuk menghidupi keluarga.  

 

Tabel 6.10 Pemahaman tentang KUR 

Pemahaman terkait KUR 

Tidak tahu 4 

Tahu 7 

Tidak menjawab 2 

Lama penggunaan KUR 

0-1 tahun 7 

1-2 tahun 2 

2-4 tahun 3 

Penerimaan terhadap KUR 

Cepat proses 2 

Bunga murah 12 

Persyaratan mudah 7 

Pelayanan bagus 1 

Multiple response 9 

Manfaat dari KUR 

Perluasan usaha 5 

Peningkatan omset 5 

Menghidupi keluarga 3 

Sumber: Data Penelitian (2018) 

 

Terkait dengan pendapat nasabah mengenai bank penyalur KUR, mayoritas nasabah 

mengatakan bahwa bank penyalur KUR sudah memahami akan kebutuhan nasabah. Pihak 

bank sudah mampu mendeteksi sinyal nasabah untuk naik kelas yang dikoordinasikan dengan 

departemen lainnya pada bank tersebut. Hubungan yang diciptakan antara nasabah dengan 

account officer juga sangat kekeluargaan dengan tingkat responsivitas atas masalah yang 

dihadapi nasabah cukup tinggi. Nasabah mampu mengutarakan masalahnya dan direspon 

cukup cepat oleh pihak bank penyalur KUR. Tenaga pemasar juga cukup membantu dalam 

memasarkan dana KUR serta melakukan proses sampai dengan pencairan. Kepuasan nasabah 

pun sangat puas terhadap program KUR meskipun KUR adalah program subsidi dari 

pemerintah. Hal ini menandakan bahwa pembiayaan KUR direspon serta dipersiapkan dengan 

baik oleh pihak perbankan. 



 

 

Tabel 6.11 Pendapat Nasabah Mengenai Bank Penyalur KUR 

Pemahaman akan kebutuhan 

nasabah 

Sudah 11 

Belum memahami 2 

Hubungan kekeluargaan 

Sudah 9 

Belum 4 

Responsivitas 

Sudah 8 

Belum 4 

Bantuan tenaga pemasar 

Baik 11 

Cukup 2 

Kepuasan nasabah 

Sangat puas 8 

Puas 3 

Cukup 2 

     Sumber: Data Penelitian (2018) 

 

Terakhir, nasabah memberikan saran terhadap program KUR dimana diupayakan 

kedepannya program KUR lebih disosialisasikan secara intensif mengingat program ini cukup 

baik bagi UKM mikro dan kecil. Serta tingkat bunga yang diberikan dapat lebih murah jika 

dibandingkan dengan tingkat bunga sebelumnya. 

Tabel 6.12.  Saran untuk KUR 

Saran nasabah terhadap KUR 

Sosialisasi yang lebih intensif 3 

Lebih murah 10 

 

 

6.6. Hasil Analisis Data Wawancara Penerima KUR  

Pendanaan KUR 

Penerapan prinsip keuangan inklusi salah satunya adalah bantuan kredit keuangan 

mikro dari perusahaan sebagai orientasi bisnis sekaligus bagian tanggung jawab. Bank-bank 

atau lembaga keuangan  dianggap sebagai salah institusi yang sukses memberikan kredit 

keuangan mikro. Produk-produk keuangan untuk pendanaan bisa  ini terkait dengan 
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keberadaan produk lembaga keuangan mikro termasuk koperasi, BMT, arisan, kredit informal 

termasuk rentenir, pegadaian, tabungan bank, kredit bank termasuk kartu kredit, asuransi. 

Responden dalam hal ini menyebutkan pendanaan melalui koperasi sebelum 

menggunakan KUR. Koperasi merupakan  badan usaha dengan anggota  orang maupun badan 

hukum  yang menguatkan asas kekeluargaan dan emokrasi di sektor ekonomi. Koperasi 

mempunyai manfaat untuk kesejahteraan anggotanya. Anggota bisa menyelesaikan masalah  

kesulitan dalam hal keuangan, sehingga koperasi mampu menyiapkan pinjaman modal dengan 

mudah dengan syarat yang lebih mudah. Koperasi akan membantu kemudahan anggotanya 

untuk menyelesaikan permasalah karena berlandaskan kekeluargaan.  

Terkait dengan aspek ketersediaan  pinjaman lain, responden juga menunjukan adanya 

pinjaman pada bank atau sektor lain. Hal ini bisa  memengaruhi kinerja atas pelaku usaha 

UMKM  agar mendorong perekonomian Indonesia lebih maju. Peluang kredit mikro ini 

sangat besar bagi pelaku usaha di Indonesia. 70% adalah sektor informal. Nilai penyaluran 

kredit UMKM dari waktu ke waktu mengalami kenaikan sejak tahun 2012. Adanya trend 

positif ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan peluang pasar bagi perbankan dan fintech 

untuk memberikan kemudahan pembiayaan (Rachman, 2017). Tabel 6.13  menunjukkan 

pemain dalam bidang kredit UMKM. Banyaknya pemain ini menunjukkan adanya 

ketersediaan dan aksesibilitas dalam mendapatkan pendanaan. Selain perbankan, sejumlah 

penyedia jasa keuangan dalam bentuk Fintech juga semakin beragam yaitu Modalku, 

Investree, Uangteman, Koinworks, Pinjam dan Amartha.  

 

Tabel 6.13.  Pemain dalam Pemberian Kredit UMKM 

No Nama Bank Keterangan 

1.  Bank BRI Pemberian kredit mikro, KUR dan UKM per Maret 2017. 

2.  Mandiri Pemberian kredit UMKM, KUR, Kredit Usaha Mikro, 

Kredit Serbaguna Mikro per Maret 2017. 

3.  BNI Kredit segmen kecil (KUR dan Non-KUR). 

4.  BCA Pemberian kredit UKM sepanjang tahun 2016. 

5.  Panin Bank Pemberian Kredit Perbankan Komersial meliputi Small 

Medium Business, Consumer, Kredit Mikro Panin. 

6.  Bank Bukopin Kredit Mikro (kredit modal tidak tetap swamitr, kredit 

pensiunan, kredit pra-pensiun) dan kredit UKM. 

7.  CIMB Niaga Kredit UKM, Mikro Linkage, Mikro Laju, Pinjaman 

Pensiun. 

8.  Danamon Penyaluran kredit perbankan UKM dan portfolio kredit 

mikro. 

9.  Maybank Kredit mikro terdiri atas PIJAR-Pilihan Bijak Mitra Usaha 

dan Program Sahabat BPR. 

10.  BTPN Pemberian kredit berdasarkan segmen UMKM. 

11.  OCBC NISP Pemberian kredit segmen EMB-Emerging Business 



Banking. 

12.  Permata Bank Kredit UMK. 

13.  Bank Mega Kredit Ritel terdiri atas Kredit SME dan Consumer. 

14.  Mandiri Taspen Pos Kredit Usaha Mikro terdiri atas KUM, KSM, dan KKM. 

15.  Bank BTN Kredit UMKM (KUR, KUMK, Kredit Investasi, KMK dan 

KMK Kontraktor). 

16.  Bank BJB Pemberian Kredit UMKM. 

17.  Bank Jatim Kredit mikro Laguna, Kredit Linkage Program BPR, Kredit 

Usaha Rakyat (KUR), KUMK. 

18.  Bank DKI Kredit Mikro 

Sumber: Majalah SWA Juni, XXIII (2017). 

 

 

Pemahaman KUR 

Pemahaman KUR diartikan bahwa bantuan ini dianggap sebagai suatu inovasi 

pendanaaan agar meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat. Pemahaman  terkait 

dengan sejauh mana konsumen memiliki pengetahuan atau paham mengenai produk atau jasa 

yang ditawarkan (Keller, 2003). Kesadaran masyarakat terkait dengan adanya informasi baru 

sangat menentukan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan produk atau jasa. Apabila 

tingkat pemahaman  masyarakat rendah, maka akan sulit bagi masyarakat untuk menerima 

berbagai produk atau jasa yang ditawarkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku 

usaha memahami adanya KUR.  

Pemahaman  juga berhubungan dengan pengetahuan produk. Pengetahuan konsumen 

akan suatu produk tidak terpengaruh pada perilaku mencari informasi namun juga pada saat 

yang bersamaan akan berpengaruh pada informasi maupun proses pembuatan keputusan dan 

niat keputusan konsumen dalam pembelian.  Konsumen dalam memilih produk akan 

melakukan evaluasi berdasarkan pemahaman akan produk tersebut dan pemahaman tersebut 

akan berpengaruh kepada proses pencarian informasi konsumen, sikap, dan kuantitas 

informasi menurut Zhu (2004). Penelitian ini menunjukkan bahwa  

 

Pelayanan dan Kualitas Bank 

Pelayanan dan kualitas suatu jasa merupakan aspek penting dalam mempertahankan 

kepuasan konsumen. Kualitas jasa pelayanan sangat ditentukan oleh harapan konsumen. 

Harapan konsumen akan  bervariasi dari konsumen satu dengan konsumen lain walaupun 

pelayanan yang diberikan konsisten.  Harapan konsumen akan tergantung pada pengalaman, 

pengetahuan, dan kebutuhan masing-masing konsumen. Gronroos (2001) menyatakan kualitas 
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layanan meliputi kualitas fungsional, kualitas teknis dan reputasi. Kualitas fungsional terdiri 

atas aspek reliabilitas, bukti fisik, daya tanggap, jaminan dan empati.  Kualitas merupakan 

sebuah atribut yang melekat  pada suatu produk atau jasa. Kualitas menjelaskan karakteristik 

produk atau jasa, baik baik yang terlihat nampak maupun tidak nampak. Konsep kualitas yang 

optimal akan memengaruhi kesetiaan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang 

sama dan meningkatkan kepuasan konsumen. Kualitas adalah keseluruhan karakteristik 

produk atau jasa yang mendukung keunggulan produk dan jasa agar mampu  memenuhi 

ekspektasi pelanggan. 

Terkait dengan pelayanan dalam penelitian ini, khususnya kualitas fungsional tersebut, 

hal ini bisa meliputi kredibilitas atau nama baik bank, keragaman produk selain KUR, 

kepercayaan pada pengelola bank, perasaan aman melakukan transaksi dengan bank, sikap 

tenaga pemasaran, fasilitas bank mendukung, tampilan bank meyakinkan, kemampuan bank 

mampu memberikan penyelesaian masalah dengan baik. Dalam ini, pihak bank dianggap 

sebagai perusahaan yang  memahami kebutuhan nasabah dengan baik dan mampu 

menyelesaikan masalah. Bank bisa mengembangkan komunikasi dengan sangat intensif. 

Kualitas layanan juga didukung dengan pelayanan tenaga pemasaran. Para tenaga pemasaran 

dianggap sebagai pihak yang bersedia memberikan bantuan kepada nasabah apabila ada 

kesulitan dalam menggunakan pelayanan,  mampu memberikan informasi tepat mengenai 

KUR kepada nasabah,  memahami kebutuhan nasabah, memberikan saran terkait pelayanan 

KUR dan memiliki kemampuan dalam menjelaskan produk KUR.  

 

Manfaat KUR 

Secara umum, manfaat KUR bisa terkait dengan kegunaan. Kegunaan ini merupakan 

aspek utilitas sebuah produk. Produk memiliki fungsi utilitarian dan hedonik (Solomon, 

2018). Produk dengan fungsi utilitarian memiliki arti bahwa produk tersebut memenuhi 

kebutuhan utama dengan atribut-atribut yang melekat. Terkait dengan atribut produk KUR, 

hal ini meliputi mampu membantu untuk meningkatkan penjualan produk;  untuk 

mendapatkan perolehan investasi; mampu memudahkan usaha bisnis untuk dijalankan dalam 

jangka pendek;  mampu memudahkan usaha bisnis untuk dijalankan dalam jangka panjang;  

mampu mendukung proses bisnis yang dijalankan; mampu memudahkan pelaku usaha  untuk 

memberikan pelayanan kepada konsumen lebih baik;  memudahkan perusahaan untuk bekerja 

sama dengan pemasok termasuk untuk pelunasan pembayaran.  



Penelitian ini juga menunjukkan bahwa responden memiliki kepercayaan kepada  

KUR. KUR dianggap dapat mendukung kegiatan usaha;  penggunaan fasilitas KUR itu mudah 

untuk dijalankan;  proses untuk mengajukan KUR tidak berbelit-belit; proses  pengajuan 

untuk mendapatkan KUR cukup mudah; prosedur  pengajuan dirasakan jelas dan tidak 

membingungkan.  Penelitian  ini menunjukkan bahwa para pengguna KUR mempersepsikan 

adanya kemudahan menggunakan KUR termasuk proses awal untuk mendapatkannya. KUR 

juga dianggap sebagai pendanaan murah dengan suku bunga 9% per tahun pada 2016. 

Sebelumnya, bunga KUR itu sebesar 22% per tahun, namun Pemerintah memberikan subsidi 

sebesar 13%. Dengan sedikitnya kemampuan membayar, perusahaan yang memberikan suku 

bunga rendah, atau kemudahan cara pembayaran, masyarakat akan dengan mudah 

menggunakan kredit keuangan mikro.  

Sethia (2005) berpendapat bahwa perusahaan yang memberikan kesempatan kepada 

pasar ini akan mendukung keberlangsungan jangka panjang. KUR dirasakan sebagai fasilitas 

pemberian kredit yang murah oleh masyarakat, memiliki banyak manfaat, dan kemudahan 

dalam menggunakannya. Adanya KUR ini menjadikan pengusaha mikro bisa memiliki 

keleluasaan dalam mengembangkan usahanya yang sebelumnya tidak dimiliki sama sekali.  

Selain itu, penggunaan KUR diyakini secara tidak langsung bisa mengurangi 

kemiskinan karena memberikan kesempatan lapangan kerja. Shirazi dan Khan (2014) dan 

Ahmed (2009) berpendapat perhatian pada kredit keuangan mikro penting untuk mengurangi 

tingkat kemiskinan. Imai, Arun, Annim (2010) juga berpendapat bahwa produk keuangan 

mikro mampu mengurangi kemiskinan rumah tangga.  

Mader (2014) berpendapat bahwa keuangan mikro dianggap sebagai cara untuk 

melepaskan kemiskinan yang paling bagus karena keuangan mikro merupakan hak 

kemanusiaan. Keuangan mikro bisa berupa pinjaman bank seperti yang dilakukan oleh 

Grameen Bank, bantuan dari Bank Dunia, pemerintah, dana filantrofi perusahaan, dana 

pribadi, perbankan, atau gerakan sosial terkait dengan praktik penerapan kredit mikro. 

Dengan demikian, diharapkan program ini bisa menunjang program pemerintah lainnya untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat mikro untuk lebih baik dan bisa berkontribusi dengan 

masyarakat.  
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6.7. Hasil Olah Data Deskriptif  Pengelola KUR melalui Wawancara  

Implementasi Customer Relation Management (CRM) yang efektif menciptakan 

hubungan jangka panjang yang saling memberikan keuntungan melalui pemberian perhatian 

dan perbaikan pelayanan yang secara terus-menerus dengan menguatkan ada tiga aspek yaitu  

people, process dan technology yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan.  Dalam dunia 

perbankan,  CRM mendukung kegiatan organisasi untuk menciptakan loyalitas pelanggan dan 

profitabilitas melalui umpan balik dari konsumen  misalnya penggunaan jasa berulang dan 

keberlangsungan kerjasama jangka panjang. Hal ini bisa menciptakan keuntungan yang saling 

mendukung dan dapat dirasakan baik bagi penyedia jasa maupun oleh pelanggan secara 

keseluruhan. Peningkatan profitabilitas  perusahaan merupakan proses untuk meningkatkan 

peluang menjaga keberlangsungan perusahaan.   

Elemen-elemen CRM yang berfungsi untuk mengembangkan hubungan baik antara 

penyedia jasa dan konsumen menggunakan rerangka yang dikembangkan oleh Sin et al. 

(2005).  Elemen-elemen tersebut adalah key customer focus, CRM organization, technology-

based CRM dan knowledge management.  CRM dalam pengelolaan pendanaan KUR di sini 

beserta produk perbankan lain penting dilakukan karena hal ini berfokus pada nasabah atau 

pelanggan yang merupakan kunci untuk memperoleh kepercayaan. Penggunaan dan 

pemanfaatan teknologi yang digunakan akan  menghasilkan data yang akurat sangat penting 

untuk memperoleh hasil penerapan CRM dalam perbankan sehingga pengelolaan hubungan 

ini selalu dioptimalkan. Pengetahuan mengenai data nasabah dapat dimanfaatkan  dalam 

memberikan pelayanan lebih baik. 

Untuk memahami pengelolaan pelanggan atau nasabah KUR, penelitian ini melakukan 

wawancara dengan 9 narasumber dari pengelola perbankan BUMN yaitu Mandiri, BRI dan 

BNI. Pertimbangan menggunakan  ketiga perbankan tersebut adalah perusahaan perbankan 

tersebut merupakan lembaga pengelola KUR dari pemerintah. Dengan demikian, akan 

mengetahui adanya manajemen pengelolaan KUR yang dapat disalurkan kepada nasabah 

UMKM agar memudahkan dalam pemberian bantuan untuk pengelolaan usaha. Pertimbangan 

untuk menggunakan 9 narasumber adalah mereka semua rata-rata sudah bekerja di perbankan 

lebih dari 5 tahun. Dengan demikian, pemahaman dan pengalaman mereka dalam mengelola 

nasabah dapat dijadikan sebagai bahan wawancara. Pengalaman dalam memahami proses 

pemberian KUR, menjaga relasi dengan nasabah, pemahaman prosedur dan struktur 

menentukan dalam memberikan jawaban dalam wawancara.  

 



Tabel 6.14 Data Narasumber Pengelola KUR 

 

No Narasumber Bank  Job Position 

1)  Rima BNI Bandung Pemimpin Unit Kredit Kecil 

2)  Afrian BRI Bandung Manajer 

3)  Dudi BNI Makassar Pemimpin Regional Business 

Risk Wilayah 

4)  Wawan BRI Makassar Manajer 

5)  Rani BNI Palembang Manajer 

6)  Agus BRI Palembang Manajer 

7)  Ucup BNI Semarang Relationship Manager 

8)  Anies BNI Surabaya Relationship Manager 

9)  Adisa Mandiri Surabaya Manajer 

Sumber: Data Penelitian (2018) 

 

6.7.1. Key Customer Focus 

Menurut Sin et al. (2005),  fokus pada pelanggan terkait dengan usaha  perusahaan 

dalam hal ini perbankan akan berupaya meningkatkan pelayanan yang bertujuan pada 

kepuasan dan penciptaan nilai bagi nasabah  secara terus menerus. Perbankan berusaha 

merumuskan setiap  kebijakan bisnis agar selalu memiliki orientasi  pada pelanggan. Hal ini 

berarti bahwa dengan pelanggan yang dimiliki akibat dari transaksi yang terjadi dalam jangka 

waktu yang lama dapat memberikan profitabilitas  bagi perbankan. Poin penting pada Key 

Customer Focus meliputi: apakah perusahaan  telah memberikan pelayanan dan produk yang 

sesuai bagi klien; bagaimana perusahaan memberikan pelayanan kepada nasabah; bagaimana 

caranya perusahaan untuk mengetahui kepuasan nasabah; apakah perusahaan  telah berusaha 

mencari tahu apa keinginan klien utama? ketika perusahaan mengetahui bahwa pelanggan 

menginginkan perubahan produk dan layanan, apakah departemen-departemen yang terlibat 

melakukan upaya koordinasi untuk melakukan perubahan yang diinginkan ? 

 

Perusahaan Memberikan Pelayanan Sesuai Klien 

 Tabel 6. menunjukkan pendapat narasumber terkait dengan pemberian pelayanan 

sesuai harapan. Masing-masing perusahaan dipersepsikan memberikan pelatihan terkait 

pelayanan secara rutin. Pemberian pelatihan ini dipercaya untuk meningkatkan kemampuan 

para salesforce memberikan pelayanan kepada nasabah.  Pelatihan ini ada yang bersifat rutin 

dan sudah dianggarkan oleh masing-masing perusahaan. Selain adanya pelatihan, pengelola 

KUR juga sudah menetapkan prosedur operasi yang terstandarisasi terkait dengan 

pengelolaan dan pencairan dana KUR. Standarisasi prosedur ini penting agar bisa mengurangi 
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kesalahan dalam memberikan pelayanan. Bank merupakan penyedia jasa yang menciptakan 

kepercayaan sehingga penting sekali untuk mengurangi perbedaan pelayanan.  

Nasabah sebagai konsumen juga mendapatkan pelayanan lebih terkait dengan 

monitoring penggunaan kredit. Pengelola bank memiliki tanggung jawab untuk mengetahui 

penggunaan dan memberikan solusi terkait dengan penggunaan dana agar bisa dialokasikan 

pada kegiatan bisnis yang lebih produktif. Monitoring ini juga terkait dengan evaluasi 

keefektian pendanaan dari perusahaan agar dapat memberikan kredit yang jauh lebih 

bermanfaat dan meningkatkan produktivitas kerja nasabah.  

Pelayanan sesuai klien juga dikuatkan dengan usaha jemput bola agar informasi dapat 

lebih cepat diterima oleh nasabah. Informasi ini penting diberikan agar memudahkan klien 

mendapatkan aksesibilitas informasi terkait dengan pendanaan. Terkadang mereka memiliki 

keterbatasan akses informasi. Pemberian informasi ini juga membantu dalam menentukan 

keputusan akan pemberian kredit. Pihak bank juga membantu dalam pertemuan tertentu 

dengan para calon nasabah untuk memberitahukan informasi mengenai kredit sehingga akan 

memudahkan dalam memberikan penjelasan manfaat, penggunaan dan pengembalian. Dengan 

demikian, pihak bank akan lebih mudah meyakinkan mereka untuk menentukan pilihan.  Area 

pemberian informasi dapat juga berupa brosur yang diberikan sampai pada tingkat kecamatan 

dan juga memanfaatkan pemuka-pemuka desa. Target pasar KUR ini cenderung menengah ke 

bawah sehingga membutuhkan tokoh atau seseorang yang membantu meyakinkan mereka 

untuk menerima produk.  

Tabel 6.15. Pelayanan sesuai Klien 

No Narasumber Pernyataan 

1)  Rima Ada pelatihan terkait pemberian pelayanan. 

2)  Afrian Produk KUR sudah ditentukan dari pemerintah dan sudah ada 

standarisasi. Ada pembinaan 3 bulan setelah pencairan untuk 

melakukan cross check penggunaan kredit sesuai dengan kegiatan 

produktif, pengecekan omzet dan asset.   

3)  Dudi Program kredit yang standardized. Standardized itu artinya 

ketentuan ketentuannya, sub sub kreditnya, tujuan penggunaan itu 

standar. Kalaupun ada variasi, variasi itu ya tidak begitu banyak 

feature nya sebagaimana kredit komersil biasa. 

4)  Wawan  

5)  Rani Perusahaan melakukan pembagian-pembagian pasar dan melakukan 

penyebaran brosur.  Cabang-cabang membantu sehingga bisa 

menjadi referssal.  

6)  Agus Memberikan penjabaran terkait produk yang sesuai dengan 

kemampuan bayar dan kebutuhan 

7)  Ucup Memberikan brosur untuk klien tradisional 

8)  Anies Memberikan pelayanan hingga kecamatan 



9)  Adisa Secara rutin datang ke pasar untuk menginformasikan adanya KUR 

serta menyebarkan brosur. 

 

Perusahaan Memberikan Pelayanan Pada Nasabah 

 Perusahaan berusaha untuk terus memberikan pelayanan kepada nasabah. Nasabah 

mendapatkan kunjungan rutin setiap bulan dari perbankan. Kunjungan ini bertujuan untuk 

memberikan informasi terkait dengan penawaran produk sekaligus untuk menanyakan 

perkembangan dalam penggunaan kredit untuk menunjang kegiatan usaha.  Pemberian 

informasi terkait juga arahan dalam mengembangkan usaha bisnis. Perusahaan juga 

memberikan media komunikasi termasuk pertemuan rutin serta bisa berkomunikasi dengan 

nasabah, termasuk pemberian nomor telepon. Perbankan juga memberikan pelayanan 

semacam jemput bola. Nasabah terkadang memiliki ketidakmampuan akan pemahaman 

produk, oleh karena itu, perlu diberikan informasi secara rutin. Pembayaran bisa dilakukan 

secara tunai, dan pihak perbankan memberikan bantuan. Banyak nasabah yang tidak 

memahami teknologi, sehingga mereka merasa khawatir dalam membayar melalui online.  

 

Tabel 6.16.  Perusahaan Memberikan Pelayanan pada Nasabah 

No Narasumber Pernyataan 

1)  Rima Ada call ke nasabah setiap bulan, per tiga bulan kunjungan 

2)  Afrian  

3)  Dudi melayani ini kan memberi arahan, memberikan informasi, seperti itu 

4)  Wawan Pelayanan? Kan dari nasabah kan ada dua kriteria ya bu ya. 

Nasabah yang datang ke kantor ada yang dari temen temen 

marketing ke luar. Misalkan ada nasabah datang ke kantor sini. 

Taunya ke BRI datang ke lantai 1. selain itu ada nomor telepon 

kantor. 

5)  Rani Terbukti apa…orang itu datang lagi dan bawa lagi. Kalau memang 

ga berminat atau apa….ga respect lagi kan ga akan datang lagi. Ini 

malah bawa temannya...bawa keluarganya. 

6)  Agus memberikan pelayanan jemput setoran dengan sistem collection. 

Setoran dikumpulkan semua di mantri nanti saat mau tutup 

operasional baru disetorkan semua. 

7)  Ucup kadang kita sharing sharing ke nasabah ya. Kadang nasabah itu 

sudah maksa. Usaha ini sudah paling bagus. Ternyata di luar ada 

yang lebih bagus. Nah kita kasih tau. Kalau misalnya dia ada 

kebentur dengan marketing, kita carikan link. Antar nasabah itu 

juga saling berkomunikasi. Membangun network lah. 

8)  Anies melakukan kunjungan dan telepon untuk mengetahui perkembangan 

debitur dan perkembangan usaha. Melakukan pendampingan 

dengan csr 

9)  Adisa pelayanan transaksi setoran melalui teras untuk beberapa wilayah 

pasar. Pembayaran juga dengan jemput bola secara tunai karena 
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masih banyak yang kurang paham tentang tenknologi 

 

Cara Mengetahui Kepuasan Nasabah 

 Perusahaan bisa melakukan sejumlah strategi untuk mengetahui kepuasan nasabah. 

Memahami kepuasan nasabah merupakan bagian dari keinginan perusahaan untuk dapat maju 

dan menjaga keberlangsungan di masa yang akan datang. Keberlangsungan ini didukung 

dengan keinginan organisasi untuk memahami apa yang sedang terjadi di luar lingkungan 

organisasi. Kotler dan Keller (2016) berpendapat bahwa pemahaman lingkungan harus 

dilakukan karena perusahaan diharapkan bisa melakukan adaptasi pada perubahan yang 

melibatkan aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan lingkungan. Beberapa cara 

untuk melakukan pemahaman kepuasan konsumen sebagai berikut. 

a. Survei. Survei kepuasan dilakukan untuk memahami tingkat kepuasan konsumen 

terhadap pelayanan dan penawaran produk. Survei kepuasan ini bisa menjadi arahan 

untuk perbaikan ke depan untuk memberikan pelayanan lebih baik.  

b. Database pelanggan. Salah satu untuk melihat tingkat kepuasan konsumen adalah 

melalui database. Database ini bisa mengetahui angka kuantitatif yang berupa angka 

penjualan, pengajuan kredit, atau jumlah nasabah. Memahami data sekunder bisa 

membantu dalam menganalisis kinerja kredit.  

c. Diskusi informal. Diskusi secara informal ini bisa menggali secara tidak langsung 

mengenai apa yang dirasakan oleh nasabah. Cara seperti ini akan memudahkan 

konsumen untuk menceritakan permasalahan dengan lebih terbuka.  Berbicara secara 

tidak langsung akan memudahkan nasabah untuk menceritakan dan bagi perbankan 

akan memudahkan perusahaan untuk menggali lebih lanjut.  

d. Kotak Saran. Adanya kotak saran akan memberikan media bagi nasabah untuk 

memberikan masukan terkait perbaikan pelayanan perbankan ke depan.  

e. Kunjungan. Pihak perbankan menjalankan program kunjungan yang direncanakan. 

Kunjungan yang dilakukan ini bertujuan untuk bisa mengetahui kemajuan program 

pembiayaan usaha ke nasabah. Dalam kunjungan ini,  ada kesempatan bagi nasabah 

untuk menyampaikan keluhan kepada pihak perbankan.  

 

Tabel 6.17. Tabel Mengetahui Kepuasan Nasabah  

No Narasumber Pernyataan 

1)  Rima Belum ada survey kepuasan pada nasabah 

2)  Afrian Tidak ada sistem untuk melakukan pengecekan tetapi hanya terlihat 

dari jumlah peningkatan pengajuan. Bisa dijadikan saran untuk 



dibuat sistem untuk pengukuran kepuasan nasabah. 

3)  Dudi Belum ada masih fokus pada penyaluran 

4)  Wawan Mengukurnya pas saat jalan bulan pertama. Ketika saya jalan jalan 

lagi ke sana coba cerita begaimana dengan kredit yang sudah 

diberikan, ‘alhamduliah pak pertumbuhan jualan saya makin 

meningkat karena adanya modal yang diberikan BRI’ 

5)  Rani Ngobrol dengan nasabah 

6)  Agus Melalui kotak saran, penilian pribadi jika nasabah mengambil 

produk pinjaman yang lebih besar dari KUR berarti dianggap 

kepuasaan nasabah baik 

7)  Ucup Dari intensitas kunjungan 

8)  Anies  

9)  Adisa Lebih bertanya saja 

 

 

Mencari Tahu Keinginan Klien 

 Memahami nasabah sebagai klien perusahaan sangat penting. Sejumlah mekanisme 

komunikasi merupakan langkah awal untuk memahami kebutuhan klien. Komunikasi 

merupakan proses interaksi antara pemberi dan penerima informasi. Melalui proses 

komunikasi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa proses ini mengacu tidak hanya 

pada apa yang didiskusikan, tetapi bagaimana konten tersebut didiskusikan. Hal penting 

dalam proses komunikasi antara perusahaan dan nasabah adalah adanya partisipasi seluruh 

klien, baik dari pihak perbankan maupun nasabah  mendapatkan kesempatan yang sama 

menyalurkan ide atau pendapatnya ketika proses komunikasi berlangsung. Perusahaan 

maupun nasabah memiliki kesempatan yang sama untuk mengutarakan solusi hingga 

mencapai kesepakatan bersama, dimana hal ini terkait dengan cara pengambilan keputusan 

yang disepakati secara bersama serta adanya keterbukaan. Dengan prinsip  ini semua menjadi 

dalah partner, perbankan memberi kedudukan yang setara dengannya, sehingga segala bentuk 

informasi, pesan dapat berlangsung seimbang. Nasabah dapat kapan dan di mana saja 

menyampaikan ide kepada perusahaan.   

 

Tabel 6.18. Mencari Tahu Keinginan Klien 

No Narasumber Pernyataan 

1)  Rima Ada komunikasi rutin termasuk komunikasi terkait perubahan 

2)  Afrian Dicari tahu keinginan klien terutama persyaratan dan proses 

pengajuan kreditnya. 

3)  Dudi  

4)  Wawan Banyak sih yang tanya kalau bisa lebih dari 500. 

5)  Rani  

6)  Agus melakukan pembinaan untuk tahu permasalahan serta keinginan 
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klien, melakukan kunjungan terkait usaha. 

7)  Ucup  

8)  Anies  

9)  Adisa melakukan kunjungan ke nasabah dengan menanyakan 

perkembangan dan mengecek usaha 

 

Koordinasi antar departemen terkait perubahan produk 

 Koordinasi antar departemen merupakan elemen dari pemasaran internal. Pemasaran 

internal ini merupakan koordinasi antar departemen yang memudahkan masing-masing 

departemen bisa saling berkomunikasi dan mencapai tujuan bersama. Antar departemen bisa 

menyampaikan informasi agar memudahkan untuk pembuatan keputusan. Koordinasi ini juga 

bertujuan untuk menyelaraskan tujuan dari masing-masing departemen agar bisa mencapai 

adanya kesepakatan dan menghindari terjadinya konflik. Koordinasi ini juga memudahkan 

dalam perumusan perencanaan ke depan. Perencanaan ke depan ini  membutuhkan diskusi 

dan komunikasi antar pihak dalam perbankan agar memudahkan pelayanan akhir kepada 

konsumen.  

 

Tabel 6.19. Koordinasi antar Departemen 

No Narasumber Pernyataan 

1)  Rima Ada koordinasi karena pengelola dana harus mereferal ke bagian 

kredit 

2)  Afrian Ada koordinasi antar departemen terutama terkait pinjaman naik 

kelas 

3)  Dudi  

4)  Wawan Itu dibawahi sama kanwil.  Jadi kalau ada case gitu kita dapat jadi 

kita info atasan langsung dengan ikut diupload ada case begini. 

Nanti biasanya kalau memang kanwil merasa syarat itu nanti 

diteruskan ke kanpus (kantor pusat). Karena di kanwil itu biasanya 

juga ada kanpus. 

5)  Rani Kalau kita kan ada lagi mba atasannya di Jakarta…ada BSL apa itu 

mba bisnis yang membawahi usaha kecil jadi kalau kita ada 

pelatihan diundang kita kan. Kalau ada ketentuan baru langsung di 

kasih ke kita kan untuk regulator baru. 

6)  Agus Kerjasama dilakukan misal jika akan naik kelas pinjaman. Dari 

KCP koordinasi dengan mantri dan ka unit. 

7)  Ucup ada koordinasi dengan departemen terkait tetapi perannya minimal 

sesuai dengan job descnya dibandingkan departemen kredit sendiri. 

8)  Anies Jadi tetap ada koordinasi antar department. Apalagi sekarang 

dibantu dengan group. Lebih memudahkan. 

9)  Adisa Ada koordinasi antar unit dan cabang untuk meningkatkan jumlah 

pinjaman 

 



6.7.2. Customer Relationship Management  Organization 

 Fokus pada CRM berkaitan dengan adanya  perubahan mendasar  dalam perbankan 

untuk mengelola proses bisnis dan perilaku organisasi terkait dengan struktur organisasi, 

komitmen seluruh unsur sumber daya dalam organisasi dan pengelolaan sumber daya 

manusia. Terkait struktur organisasi, perusahaan dapat secara efektif dalam mengoptimalkan 

hubungan dengan nasabah, termasuk penetapan tim proses dan tim antar lintas fungsi.  Terkait 

dengan komitmen organisasi yang menyeluruh terhadap sumber daya, sumber daya harus 

dipersiapkan dengan menyesuaikan  desain organisasi yang terintegrasi pada penjualan, 

sumber daya pemasaran, tenaga ahli bidang teknis. Terkait dengan manajemen sumber daya 

manusia,  pengelolaan strategi, orang, teknologi dan proses adalah penting untuk CRM, 

sehingga membutuhkan pelatihan, pendidikan, komunikasi internal sistem penghargaan dan 

keterlibatan dari seluruh karyawan. Poin penting dalam  CRM sebagai berikut.  

 

Perusahaan memiliki tenaga penjual dan pemasaran yang berpengalaman dan sumber 

daya untuk dapat mensukseskan CRM. 

 Perusahaan memiliki tenaga penjual yang memiliki peran untuk mendukung 

komunikasi dan berkoordinasi dengan pihak nasabah. Tenaga pemasar ini memiliki peran 

yang lengkap untuk mendapatkan nasabah dan mempertahankan nasabah. Kotler dan Keller 

(2016) menyatakan bahwa personal selling dengan dukungan sales force merupakan sebagai 

alat yang paling efektif dalam proses untuk menghasilkan proses pembelian, terutama dalam 

membangun preferensi, keyakinan, dan tindakan pembelian para nasabah. Kotler dan 

Amstrong (2001), mengatakan bahwa Personal Selling adalah presentasi pribadi oleh para 

tenaga pemasar dalam rangka mensukseskan penjualan dan membangun hubungan dengan 

pelanggan. Nasabah akan merasa diperhatikan sekaligus mempermudah dalam memperoleh 

produk sesuai keinginan dan kebutuhan. Salesforce memiliki kemampuan untuk interaksi 

komunikasi person-to-person dengan menggunakan pendekatan semaksimal mungkin. 

Penelitian Dwyer et al. (2000)  terkait dengan pendekatan kuantitatif kepada 27 kantor 

keagenan asuransi jiwa di Amerika Serikat. Penelitian tersebut menunjukkan peran sales force 

untuk mampu berkomunikasi dan interaksi. Tujuh tahapan proses sales force meliputi  yaitu: 

prospecting, pre-approach, approach, sales presentation, handling objections and 

overcoming resistence, closing dan post-sale follow-up. Tenaga pemasar atau mantra akan 

memberikan  fokus pada kebutuhan nasabah dan bisa menjelaskan produk/jasa apa yang 

cocok dengan kebutuhan nasabah. Para tenaga pemasar yang memiliki kinerja yang baik 

diukur dengan Critical Success Factors (CFS) atau faktor penentu keberhasilan terlihat dari 
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interaksinya dengan nasabah dan memiliki sales management yang baik. Penelitian Jaramillo, 

et al. (2004) pada industri perbankan di Ekuador, menunjukkan bahwa keefektifan personal 

selling telah menjadi hal yang penting bagi keberhasilan lembaga perbankan. Kinerja tenaga 

penjual merupakan fungsi dari kedua hal yaitu: sifat-sifat pribadi dan faktor organisasi. 

 

Tabel 6.20. Sumber Daya Sales Force 

No Narasumber Pernyataan 

1)  Rima Tenaga analis merangkap pemasaran. Awalnya outsource pada 

tahun 2008-2013. 

2)  Afrian  

3)  Dudi Junior Relationship Manager. Nah dia sebagai sales force untuk 

KUR. Jadi dia yang memasarkan. Dia yang melakukan analisa. 

4)  Wawan tenaga pemasar sebelum masuk sudah dididik marketing. Tenaga 

pemasar bisa berasal dari bank lain yang direkrut atau dari bagian 

lain misal managerial atau auditor yang ditawari menjadi pemasar 

5)  Rani minimal s1 untuk yang kredit kalau yang layanan ada yang d3 dan 

sma 

6)  Agus pemberian training selama 3 bulan 

7)  Ucup perekrutan tambahan untuk analis kredit 

8)  Anies pegawai sebenarnya sudah punya skill yang kompeten karena dia di 

bagian itu sudah memasarkan produk yang lain juga. Tapi selain itu 

ada pelatihan juga 

9)  Adisa para tenaga pemasar mengambil dari vendor yang diberikan training 

3 bulan 

 

Desain program pelatihan, untuk mengembangkan keahlian yang dibutuhkan untuk 

memperoleh dan memperdalam hubungan dengan klien. 

Perbankan  perlu menyelenggarakan kegiatan pelatihan agar pegawai  dapat 

mempelajari perilaku kerja baru tertentu. Pelatihan yang  dirancang dapat ditempuh melalui 

prosedur yang efektif dan efisien. Tujuan pelatihan adalah untuk menyiapkan karyawan dalam 

penguasaan kompetensi; meningkatkan kinerja atau performasi dan produktivitas para 

karyawan; memberikan  kesempatan belajar sebagai bagian dari program  pengembangan diri 

dan karir karyawan; dan menyiapkan  para karyawan agar dapat menangani atau mengerjakan 

tuga baru dan  mampu melakukan perencanaan sumber daya manusia yang  lebih intregatif 

dan komprehensif dengan kebijakan sumber daya  lainnya sehingga kinerja dan produktivitas 

kerja pegawai yang  tinggi dapat berpengaruh langsung pada peningkatan kinerja perbankan 

secara  keseluruhan. 

Pelatihan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh perusahaan. Pelatihan terkait 

dengan pengembangan diri yang meliputi komunikasi. Perbankan tertentu memiliki anggaran 



khusus untuk pengembangan diri karyawan. Hal ini bisa dikaitkan dengan nilai pembelajaran, 

misalnya di BNI ada learning wallet untuk pengembangan diri. Perusahaan juga 

mengembangkan program customer management untuk mengelola nasabah.  Selain customer 

management, ada program untuk mengelola nasabah, cara menagih, dan memperbesar jumlah 

nasabah. Pelatihan yang juga meliputi kredit dan standar pelayanan. Pemberian coaching juga 

dikuatkan karena hal ini bisa meliputi hard skill dan soft skill secara rutin. Ada juga 

perbankan yang sudah mengembangkan desain pelatihan rutin setiap tahunnya agar karyawan 

yang melayani nasabah mendapatkan pengetahuan  terkini. Pembekalan yang terus menerus 

merupakan hal penting terkait dengan kesiapan menjadi sales force. Masing-masing 

perusahaan sudah memiliki Divisi Sumber Daya Manusia untuk menguatkan kompetensi bagi 

karyawan yang menangani nasabah. 

 

Tabel 6. 21 Desain Program Pelatihan 

No Narasumber Pernyataan 

1)  Rima Ada pelatihan refreshment terkait communication skill dari BNI 

Corporate university. Ada anggaran khusus BNI learning wallet 

terkait pengembangan diri di titik yang dirasakan kurang. Ada 

program customer management terkait UKM naik kelas dan 

maintain nasabah 

2)  Afrian Adanya SENDIK di pusat pelatihan selama 1 bulan sistemnya 

karantina belajar mengenai kredit dan standar pelayanan. Belajar 

juga cara mencari nasabah, cara penagihan dan cara pengembangan 

nasabah. 

3)  Dudi Seperti private dengan junior RM. Itu kurang lebih sebulan atau dua 

bulan. Dan terus menerus dilakukan coaching. Terus dilakukan 

mentor. Dari sisi hard skill, soft skill kita bekali. 

4)  Wawan Coaching dari wilayah atau kantor pusat. Saya sendiri baru sebelum 

puasa kemarin dapet. Rutin itu bu tiap tahun pasti dapat 

5)  Rani desain pelatihan dari pusat 

6)  Agus Tiga bulan training, satu bulan training pendidikan, dua bulan on the 

job training (OJT). Nanti kita juga masih dibimbing sama senior 

untuk pemrosesan kreditnya dan segala macam. Dan untuk tiap 

tahunnya masih ada pembekalan kaya asesmen gitu.rutin setiap 

tahun semua tenaga pemasaran mendapatkan giliran. 

7)  Ucup materi pelatihan sudah standard sih ya. Seperti relationship, terus 

Teknik skill, analisa kredit, semua nya sudah diajarkan. 

8)  Anies pelatihan sales ya. Di BNI pelatihan juga sudah dikoordinir oleh di 

divisi sumber daya atau human resource. HCP ya. Terus sudah ada 

jadwal nya. Itu sudah ada data nya bu. Yang ini sudah kompetensi 

nya apa. Sebenarnya sudah dijadwalkan. 

9)  Adisa training di training di lapangan biasanya dikasih jangka waktu tiga 

bulan. Bisa dengan cara menawarkan seperti apa…ini lho produkmu 

seperti ini, keunggulannya seperti ini ini ini…terus target pasar 
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seperti ini…nah itu detraining tiga bulan diajakin. 

 

Memiliki tujuan bisnis yang jelas dengan memperoleh, mengembangkan, mempertahankan 

dan memperoleh kembali klien. 

 Masing-masing perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh, mengembangkan, 

mempertahankan dan memperoleh kembali klien. Orientasi ini merupakan orientasi jangka 

panjang perusahaan agar mempertahankan perusahaan di masa yang akan datang. Keberadaan 

konsumen merupakan pilar pendukung keberlangsungan perusahaan. Setiap perusahaan 

memiliki target pencapaian untuk mendapatkan nasabah baru. Sesudah mendapatkan nasabah 

baru, perusahaan juga mengembangkan produk lain untuk ditawarkan pada segmen pasar 

yang sama. Perusahaan juga diharapkan mengelola nasabah yang kemungkinan pindah ke 

perusahaan lain. Hal ini bisa dilakukan dengan pengembangan program untuk memengaruhi 

mereka kembali menggunakan jasa perusahaan.  

 Berdasarkan data penelitian, masing-masing perusahaan memiliki pasar sasaran yang 

jelas. Pasar sasaran yang jelas ini mengarahkan perusahaan untuk mengembangkan strategi 

dan program yang jelas untuk mencapainya. Hal ini termasuk pengelolaan pasar sasaran yang 

bisa dikelola untuk mendukung tujuan perusahaan. Terkait dengan pengelolaan kredit, 

perbankan harus mengetahui karakteristik nasabah dan usahanya. Mengetahui usaha nasabah 

ini akan membantu perbankan untuk mengarahkan produk dan pelayanan yang baik. Dengan 

demikian, potensi usaha khususnya pemberian kredit untuk segmen kecil menengah menjadi 

terarah. Perusahaan akan menyesuaikan tawaran produk dan sejumlah informasi agar sesuai 

dengan kebutuhan.  

 

 

 

Tabel 6.22. Tujuan Bisnis  

No Narasumber Pernyataan 

1)  Rima  

2)  Afrian Tujuan bisnis sangat jelas di BRI karena memang kecil menengah 

sangat pelu KUR. Bunga pun menyesuaikan. 

3)  Dudi  

4)  Wawan kita tau ya debitur debitur dari program ini bisa kita jadi debitur 

ritkom (retail commercial) bahkan harapan nya memang KUR ini 

kan sangat membantu BRI untuk cari bibit bibit nasabah untuk di 

tingkatkan lagi potensi usahanya kan gitu. 

5)  Rani bisnis yang membawahi usaha kecil 

6)  Agus diamanatkan untuk UMKM 



7)  Ucup  

8)  Anies  

9)  Adisa berorientasi usaha menengah kebawah 

 

Kinerja karyawan diukur dan dihargai berdasarkan pada keberhasilan dalam pelayanan 

pemenuhan kebutuhan klien.  

 Untuk meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan menetapkan ukuran kinerja untuk 

masing-masing karyawan. Penentuan kinerja ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Penentuan kinerja ini bisa 

dijadikan ukuran mengenai capaian prestasi yang pada akhirnya bisa membantu pencapaian 

kinerja organisasi secara keseluruhan. Sosialisasi pencapaian kinerja perlu dilakukan agar 

masing-masing karyawan menjadi tahu kemajuan pencapaian kinerja.  

 Masing-masing KPI untuk kinerja bisa menggunakan ukuran dengan jumlah volume 

sales dari masing-masing kredit. Dengan demikian, karyawan akan mendapatkan reward dan 

punishment yang  jelas.  Ada perbankan memberikan reward dan punishment selama 3 bulan 

sekali. Ada karyawan yang mendapatkan punishment. Hal ini dilakukan dengan cara 

memberikan rotasi klien agar klien mendapatkan pelayanan lebih baik. Terkait dengan 

pemberian KUR, ukuran salah satunya terkait dengan menjadikan pengusaha yang tadinya 

unbankable menjadi bankable.  

 Untuk mendukung kinerja karyawan, usaha lain yang dilakukan adalah melakukan 

monitoring kinerja nasabah. Monitoring kinerja nasabah merupakan cara yang menjadikan 

perusahaan mengetahui kemajuan kinerja nasabah. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari 

kemacetan usaha atau kemacetan kredit. Apabila terjadi kemacetan kredit, maka pihak 

perbankan bisa melakukan upaya restrukturisasi pinjaman. Konsekuensi yang ada adalah 

adanya perubahan pengelolaan dan kriteria pinjaman.  

 

Tabel  6.23. Kinerja Karyawan 

No Narasumber Pernyataan 

1)  Rima Ada KPI per unit Rp 100 milyar 

2)  Afrian Diukur. Pernah ada yang komplain biasanya terkait persyaratan. 

Ada reward dan punishment dalam waktu tiga bulan. 

Punishmentnya terkait dengan bonus. Pendekatan dengan nasabah 

yang buruk maka akan di rolling. 

3)  Dudi ada KPI dan karena dengan membantu calon debitur itu 

mempermudah proses kredit. Jadi proses kredit itu sekarang kan 

klien klien itu klien tradisional. Yang KUR itu kan kriteria nya kan 

non bank-able menjadi bank-able. Non bank-able debt kan. Itu kan 

butuh arahan dan bimbingan dari petugas kredit. Itu pasti. Wajib 
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dilakukan. 

4)  Wawan  

5)  Rani datang segera di follow up terus apa namanya…dari dia kalau 

syaratnya lengkap…terus tanda tanga tanda tangan tidak boleh lebih 

dari tiga hari. 

6)  Agus akan ada reward dan punishment ketika memang tidak melayani 

dengan baik. jika jelek akan mempengaruhi nilai SMK, hasil audit 

hingga pemecatan. 

7)  Ucup  

8)  Anies selalu berupaya untuk menjaga nasabah nya supaya tetap lancar kan. 

Itu tadi pertama dari pemantauan. Kemudian penyelamatan. Pasti 

kan ada penyelamatan kalau misalnya bisa di restrukturisasi ya di 

restrukturisasi. Karena kalau kondisi kemarin kan perbankan 

tertekan semua kan NPL nya. Bank nya kerja juga untuk 

menyelamatkan. Kalau dibiarkan pasti jatuh. Kayak permata. 

Karena kan banyak. Kalau kita perlu banyak menyelamatkan. 

9)  Adisa pelayanan yang mengutamakan nasabah dan kepuasan klien 

 

Struktur organisasi perusahaan telah dirancang dengan cermat yang berorientasi pada 

klien. 

 Struktur organisasi perusahaan membantu dalam melakukan koordinasi antar 

departemen untuk memberikan pelayanan kepada nasabah. Struktur ini menunjukkan masing-

masing bagian memahami kewajiban dan deskripsi kerja yang harus dioptimalkan agar 

memudahkan masing-masing pihak menjalankan tugasnya dengan baik. Struktur organisasi 

ini juga memudahkan untuk berkomunikasi dan mengetahui pihak-pihak yang bisa membuat 

keputusan. Beberapa perbankan tidak memiliki struktur khusus terkait penanganan dengan 

Kredit Usaha Rakyat, namun ada pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola nasabah. 

Salah satu perbankan juga memiliki struktur organisasi yang memang dikhususkan untuk 

mengelola segmen pasar KUR. Perbankan ini memiliki kelolaan yang besar sehingga 

membutuhkan sumber daya yang lebih besar untuk mampu memberikan pelayanan secara 

lebih baik kepada nasabah.  

 Terkait dengan keberadaan struktur organisasi yang ada, salah satu perbankan 

memiliki sejumlah personil yang bertugas untuk membantu pelayanan, mulai dari yang 

membuat keputusan termasuk penyelia yang menangani kredit KUR. Dalam perbankan 

tersebut, mulai sekarang hampir 60% alokasi sumber daya ditujukan untuk mengelola bagian 

pemasaran yaitu bagian yang menangani pelayanan kredit langsung dan 40% merupakan 

bagian pendukung. Komposisi ini menunjukkan adanya orientasi untuk memberikan 

pelayanan kepada konsumen.  Bagian yang menangani kredit  biasanya merupakan bagian 

khusus atau berada pada divisi tersendiri. Divisi ini memiliki konsentrasi penuh untuk 



merumuskan program-program dalam memberikan layanan kepada konsumen. Optimalisasi 

ini ditujukan agar divisi ini dapat bekerjasama dengan berbagai pihak untuk dapat 

berkoordinasi dan bisa mendukung tujuan organisasi secara umum.  

 

Tabel 6. 24. Struktur Organisasi 

No Narasumber Pernyataan 

1)  Rima Secara struktur tidak ada tetapi ada PIC. 

2)  Afrian Sudah ada segmentasi tenaga pemasar KUR. Mikro lebih fokus 

pada volume debitur. Keduanya jemput bola. Namun transaksi 

masih di kantor. 

3)  Dudi Jadi ada pimpinan, wakil pimpinan sebagai pemutus, kemudian ada 

penyelia. Penyelia yang khusus menangani kredit KUR. 

4)  Wawan Iya di BRI sendiri untuk sekarang itu untuk targetnya sampai unsur 

pekerjaan nya saja dulu kan sampai 60% support 40% bisnis waktu 

saya masuk. Sekarang 60% marketing 40% support. 

5)  Rani ada tim khusus yang menangani KUR 

6)  Agus sudah ada divisi sendiri-sendiri yang menangani terkait dengan 

pengajuan kredit 

7)  Ucup  

8)  Anies ada beberapa unit yang dipisah sesuai dengan spesialisasi. Masing 

masing punya fokus sendiri. Pada dasarnya semua transaksi jadi 

satu. 

9)  Adisa ya pasti 

 

 

 

6.7.3. Knowledge Management 

Knowledge management dapat dipahami sebagai penguatan  pengetahuan dan 

pengalaman dari data empiris pelanggan, yang meliputi sejumlah proses yaitu  pembelajaran 

dengan memahami hubungan dengan pelanggan agar mampu  meningkatkan daya saing 

perusahaan. Perusahaan perlu menguatkan pemahaman akan informasi dan pengetahuan 

terkait dengan kebijakan, prosedur dan perkembangan terkini sehingga mampu merumuskan 

strategi lebih baik. Selain itu, perusahaan juga perlu memliki knowledge responsiveness, yaitu 

sebagai cara untuk  penyebaran dan berbagi pengetahuan tentang pelanggan, yang harus lebih 

cepat memberikan tanggapan pada permintaan pelanggan, tidak hanya pada produk dan 

layanan melainkan pada orientasi jangka panjang kepada semua elemen perusahaan. Adapaun 

poin-poin dalam knowledge management  sebagai berikut. 
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Karyawan perusahaan memiliki keinginan untuk selalu membantu klien dengan cara yang 

responsif.  

 Knowledge management atau manajemen pengetahuan merupakan suatu aktivitas 

untuk mampu melakukan pengumpulan informasi, pengelolaan informasi, dan sekaligus 

pemanfaatan informasi melalui diseminasi informasi yang ada kepada semua pihak agar 

mendapatkan banyak manfaat termasuk sebagai input untuk mengambil keputusan. Terkait 

dengan data penelitian, manajemen pengetahuan diperoleh mulai dari inisiasi para karyawan 

untuk memahami konsumen dengan baik. Mengembangkan inisiatif untuk berkomunikasi 

merupakan langkah awal untuk mendapatkan informasi terkait kebutuhan nasabah. 

Komunikasi yang dijalin dengan baik akan memudahkan bagi perbankan untuk membuat 

keputusan dan penyesuaian pelayanan sesuai dengan kebutuhan nasabah.  

 Data penelitian menunjukkan bahwa sejumlah perbankan sudah mengembangkan jalur 

distribusi dan komunikasi ke tingkat kecamatan. Hal ini tentu saja akan memudahkan 

perbankan untuk mendapatkan informasi sampai tingkat operasional, sehingga memahami 

perkembangan di luar perusahaan. Pihak perbankan juga ada yang langsung datang menemui 

nasabah di tempat mereka menjalankan usaha, bahkan mereka melakukan kunjungan ke 

pasar-pasar. Komunikasi lain yang dibuka juga dikembangkan dengan menggunakan 

sejumlah media antara lain telepon, Whatsapp, dan juga pertemuan rutin agar bisa memahami 

kebutuhan dan tuntutan nasabah lainnya.  

Tabel 6.25 Membantu Klien 

No Narasumber Pernyataan 

1)  Rima Komunikasi tetap dijaga, jika ada perubahan pengelola segera 

dikomunikasikan. Ada kunjungan minimal sebulan sekali. 

2)  Afrian Sangat responsif misalnya terkait dengan membanding-

bandingkankan kualitas mantri. Dimana banyak yang tidak nyaman 

dengan mantri baru. Tugas mantri membuat nyaman klien. 

3)  Dudi Melakukan pelayanan KUR di tingkat kecamatan 

4)  Wawan Masih bu. Misalkan ada nasabah yang misalnkan bisa merusak 

reputasi BRI pasti kita segera tangani 

5)  Rani Datang langsung ke pasar karena biasanya pedagang tidak ada 

waktu datang ke bank. Ada juga kunjungan setiap tiga bulan melihat 

usaha. Memberikan repson langsung kalau ditelepon 

6)  Agus Langsung memberikan respon ketika ditelepon meskipun itu hari 

libur 

7)  Ucup  

8)  Anies Saya lihat orang orang nya kerja benar benar siang malam. Dan 

mereka kerja malam pun lembur. Mereka dari sisi pengabdian BNI 

itu masih tinggi. 

9)  Adisa Secara responsif yang biasanya melalui wa atau telepon untuk 

merespon pertanyaan yang diberikan nasabah. Selain itu ketika 



datang langsung ke bank nasabah segera mungkin diberikan 

keputusan. 

 

Perusahaan mengerti dan memiliki pengetahuan dalam mempelajari keinginan dari klien 

utamanya. 

 Data penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengetahuan perbankan dibangun 

dari sejumlah aktivitas survei pasar. Survei pasar ini bisa merupakan aktivitas untuk 

mengetahui pikiran, kemauan, dan kebutuhan nasabah yang pada akhirnya bisa memberikan 

masukan bagi perbankan untuk merumuskan keputusan dalam membuat kebijakan lebih baik. 

Survei pasar yang dilakukan oleh perbankan ada yang bersifat rutin. Hal ini sebenarnya 

menunjukkan bahwa keinginan perusahaan untuk dapat mengetahui secara terus menerus agar 

bisa memberikan pelayanan lebih baik. Namun, ada juga perbankan yang belum melakukan 

survei karena terkait dengan keterbatasan sumber daya yang ada.  

 Selain adanya survei yang dilakukan oleh perusahaan, perusahaan juga memberikan 

form referral untuk diisi terkait dengan kebutuhan nasabah termasuk mengusulkan masukan-

masukan. Perbankan juga melakukan pemantauan rutin terkait dengan perkembangan usaha 

para nasabah agar bisa memberikan evaluasi kegiatan.  

Tabel 6. 26 Memahami dan Mempelajari Keinginan Klien 

No Narasumber Pernyataan 

1)  Rima Belum ada survey rutin kepuasan pada nasabah 

2)  Afrian Sudah ada survei kebutuhan klien yang memetakan nasabah. 

3)  Dudi  

4)  Wawan  

5)  Rani Pemberian form referral kemudian setelah mengisi akan dihubungi 

6)  Agus Menjelaskan sesuai dengan keinginan dan kemauan klien 

7)  Ucup  

8)  Anies Pemantauan tiga bulan sekali di telepon, enam bulan sekali 

dikunjungi 

9)  Adisa  

 

Perusahaan menyediakan sarana yang memungkinkan komunikasi dua arah antara 

perusahaan dan klien utama.   

  

Data penelitian menunjukkan bahwa untuk mengumpulkan informasi sebagai sumber 

pengetahuan, perusahaan perbankan mengembangkan sarana komunikasi dua arah agar 

mudah untuk menggali informasi sebagai sumber pengetahuan. Informasi ini berupa diskusi 

antara pihak perbankan dan nasabah dalam mencari solusi untuk penggunaan kredit, 

pembayaran bunga dan pengembalian kredit sekaligus mengenai perkembangan usaha. 
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Masukan dari nasabah bisa menjadi sumber pengetahuan bagi perbankan agar bisa 

merumuskan program-program yang mendukung usaha bisnis para nasabah. Media 

komunikasi bisa dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut. 

1. Pertemuan rutin. Pertemuan rutin dirancang agar bisa bertemu secara tatap muka. 

Mayoritas masyarakat merupakan masyarakat di daerah sub-urban, sehingga 

komunalitas masih tetap terjaga. Pertemuan rutin ini diharapkan agar bisa memberikan 

masukan dan adanya kedekatan emosi antara perusahaan dan nasabah. Dengan 

demikian, media pertemuan rutin ini bisa menjadi tempat curhat para nasabah.  

2. Penggunaan media Whatsapp, telepon, SMS dan BBM. Hal ini bisa dilakukan secara 

rutin dan bisa setiap saat. 

3. Call centre. Perbankan juga menyediakan call center agar bisa menyediakan sarana 

untuk berkomunikasi antar perbankan dan nasabah. Penyediaan sarana untuk 

komunikasi merupakan bagian dari customer service. Customer service ini bertujuan 

untuk melakukan komunikasi antara pelanggan dan perusahaan yang bisa melalui 

saluran biasa misalnya telepon atau email. Nasabah secara reguler akan  merasa bahwa 

perbankan memiliki kepedulian atau permintaan yang ingin diselesaikannya. Layanan 

ini  menyediakan kemampuan untuk menghasilkan, mengalokasikan dan mengelola 

permintaan yang dilakukan oleh nasabah sehingga  membantu menghubungkan nasabah 

ke pengelola yang dapat membantu dengan sebaik-baiknya.  Penggunaan layakan ini 

mampu membantu perusahaan meningkatkan pengetahuan pelanggan untuk efisiensi 

dan meminimalkan biaya. 

4. Kunjungan. Kunjungan resmi Account Officer ke masing-masing nasabah bisa 

membantu untuk memberikan penjelasan sekaligus bisa menanyakan keluhan atau 

meminta masukan dari para nasabah terkait dengan perkembangan usaha. Kunjungan ini 

bersifat personalisasi layanan sehingga bisa membuat perbankan mengetahui keinginan 

nasabah secara lebih mendalam terhadap sesuatu yang akan dibeli. Berkomunikasi 

dengan cara personalisasi menciptakan pengalaman pribadi  yang merupakan 

kemampuan dan keterampilan untuk memahami kebutuhan dan persyaratan nasabah 

melalui pengajuan  pertanyaan dan mendengarkan jawaban serta menyegarakan 

tindakan. 

 

 

 



Tabel 6. 27. Sarana Komunikasi Dua Arah 

No Narasumber Pernyataan 

1)  Rima Ada pertemuan rutin, whatsapp, call dan sms 

2)  Afrian Ada whatsapp, telepon, BBM dan sms yang standby 24 jam 

3)  Dudi website, komunikasi digital, reguler meeting. 

4)  Wawan Kalau sarana komunikasi itu marketingnya. Kalau untuk 

komunikasi ke Manajemen ada social media. Instagram ada. Kan 

ada sarana whistleblower, sms, call center telepon. Kalau medsos 

juga ada yang resmi. Kita upload video aja juga gak boleh 

sembarangan. Harus resmi dari SKP. 

5)  Rani wa, sms center, call center 

6)  Agus telepon dari AO dan mantri ada semua 

7)  Ucup telepon dan kunjungan 

8)  Anies telepon dan kunjungan 

9)  Adisa handphone, wa 

 

 

Pelanggan  mengharapkan pelayanan yang cepat dari para karyawan perusahaan. 

 Data menunjukkan bahwa pelayanan dari  perbankan diusahakan agar cepat dan 

responsif dalam menangani masalah yang sifatnya urgensi. Hal ini merupakan bagian dari 

pelayanan prima  yang berkualitas. Paling tidak, hal ini  meliputi sejumlah aspek yang  

berorientasi pada konsumen yang meliputi aspek-aspek yaitu     1)   membuat konsumen atau  

merasa penting, 2)  melayani konsumen dengan responsif, 3)  pelayanan dengan 

mengoptimalkan kepuasan pelanggan,  4) menempatkan konsumen sebagai mitra,  dan                      

5) memberikan pelayanan terpadu bagi konsumen. Pelayanan umum merupakan aktivitas  

perusahaan untuk  memenuhi kebutuhan dan kepentingan orang lain. 

Kualitas jasa pelayanan sangat ditentukan oleh harapan konsumen. Harapan konsumen 

akan  bervariasi dari konsumen satu dengan konsumen lain walaupun pelayanan yang 

diberikan konsisten.  Harapan konsumen akan tergantung pada pengalaman, pengetahuan, dan 

kebutuhan masing-masing konsumen. Daya tanggap (responsiveness). Hal ini terkait dengan 

kesediaan dan kemampuan penyedia layanan untuk membantu para pelanggan dan merespon 

permintaannya dengan segera misalnya pihak perusahaan bersifat responsif terhadap 

permintaan pelanggan, memberikan layanan dengan cepat. Hal itu meliputi pemberian 

pelayanan secara tepat dan cepat dan mengatur perjanjian atau penerimaan konsumen dengan 

cepat dan benar. Hal ini meliputi sebagai berikut. 

− Kemampuan perbankan untuk memberikan penjelasan yang benar atas pelayanan yang 

diberikan dan pertanyaan yang disampaikan oleh nasabah. 

− Kemampuan perbankan untuk melakukan pelayanan dengan cepat dan tanggap. 
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− Keinginan perbankan untuk dapat menolong pelanggan dari permasalahannya. 

− Kemampuan perbankan untuk memberikan pelayanan yang baik secara kontinu.  

 

Tabel 6. 28. Pelayanan Cepat dari Perusahaan 

No Narasumber Pernyataan 

1)  Rima - 

2)  Afrian - 

3)  Dudi - 

4)  Wawan ada, biasanya nasabah yang memang sibuk dan ada indikasi akan 

bermasalah kreditnya nanti 

5)  Rani pasti 

6)  Agus ada, minimal 2 hari dengan brispot 

7)  Ucup - 

8)  Anies - 

9)  Adisa - 

 

 

6.7.4. Technology Based CRM 

 Menurut Sin et al. (2005), kemajuan dalam teknologi informatika khususnya persiapan 

adanya database pelanggan dapat mendukung kinerja  perusahaan dalam mengumpulkan, 

menyimpan, menganalisa dan berbagi informasi pelanggan dengan sangat cepat dan responsif. 

Perusahaan dapat meningkatkan kemampuan dalam menanggapi kebutuhan pelanggan, 

menarik dan mempertahankan pelanggan. Salah satu bentuk penerapan teknologi adalah 

melalui  sistem yang terintegrasi dengan web,  pengembangan dashboard yang memiliki 

karakteristik informasi terkini yang dapat menampilkan beberapa data misalnya sistem 

informasi pelanggan, otomatisasi proses pelayanan pelanggan, serta adanya data call center.  

Poin-poin penting dalam technology based CRM sebagai berikut.  

  Motivasi perusahaan untuk menerapkan sistem CRM  untuk mengetahui perilaku, 

selera dan kebutuhan pelanggan. Perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan yang 

disempurnakan dengan menggunakan informasi ini. Sistem CRM memberikan keunggulan 

kompetitif dalam meningkatkan koleksi informasi pelanggan perusahaan untuk menyesuaikan 

produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi CRM dapat membantu perusahaan 

meningkatkan pengetahuan pelanggan dengan menganalisis perilaku pembelian. 

 

 

 



Teknisi yang tepat untuk memanfaatkan teknologi dalam membangun hubungan dengan 

pelanggan. 

 Teknisi ditujukan untuk memanfaatkan teknologi dalam membangun hubungan 

dengan pelanggan.  Teknisi ini mendukung untuk konsolidasi  informasi tentang pelanggan 

harus dilakukan dalam satu sistem terpadu. Kemudian,  hasil analisis harus mampu 

menampilkan petunjuk-petunjuk tentang perkembangan nasabah sehingga staf penjualan dan 

marketing mampu melakukan pelayanan terfokus terhadap group pelanggan tertentu.  

Pengelolaan ini  nantinya akan menjadi gudang data yang mampu memberikan informasi 

untuk  menaikan volume penjualan dan cross selling atau up selling. 

 

Tabel 6. 29. Teknisi untuk Pemanfaatan Teknologi 

No Narasumber Pernyataan 

1)  Rima - 

2)  Afrian Ada 

3)  Dudi - 

4)  Wawan - 

5)  Rani ada dari pusat 

6)  Agus ada grup khusus 

7)  Ucup - 

8)  Anies - 

9)  Adisa tidak ada 

 

Perangkat lunak yang tepat untuk melayani pelanggan. 

Proses pemutakhiran database memerlukan pemilihan teknologi perangkat lunak 

(software) dan keras (hardware) yang handal dalam implementasi untuk mengembangkan 

hubungan dengan nasabah. Perangkat lunak sebagai bagian dari teknologi  menggunakan 

kapasitas yang mencukupi dan perlu didukung perbaikan kinerja sistem. Perbaikan 

kemampuan pocessor ini diperlukan agar proses komputasi yang dilakukan oleh aplikasi dapa 

meningkat dan memberikan pengalaman positif bagi pengguna dengan akses yang cepat.  

Beberapa perbankan menggunakan software yang memungkinkan perbankan mudah 

untuk berinteraksi dengan sistem  secara keseluruhan. Tim konfigurasi yang handal 

diperlukan agar mampu menghasilkan aplikasi yang mudah digunakan karena secanggih 

apapun sistem apabila tidak dimanfaatkan dengan benar menghasilkan sistem yang tidak 

optimal.  Beberapa perbankan masih mengembangkan sistem software berupa website yang 

memberikan pelayanan untuk tanya jawab. Perbankan lain juga sudah mengembangkan 

BRIspot yang memudahkan account officer untuk mengelola proses peminjaman. Beberapa 
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perusahaan juga mengembangkan antara lain Sistem Informasi Calon Debitur untuk checking 

informasi.  

 

Tabel 6.30 Perangkat Lunak 

 

No Narasumber Pernyataan 

1)  Rima Masih pengembangan, website hanya untuk pengajuan sampai 25 

juta. Tanya jawab juga bisa lewat website 

2)  Afrian Ada BRIspot yang dipakai oleh AO. Proses pinjaman melalui 

aplikasi tersebut. Tetapi proses akad tetap di kantor. 

3)  Dudi Kemarin itu kita kembangkan digital lounge. Jadi secara digital dia 

apply. 

4)  Wawan Ada SICD namanya. Sistem Informasi Calon Debitur. Muncul kaya 

data BI aja, BI checking. Asli. Ada di komputer. Ada BRIspot untuk 

penjemputan kredit 

5)  Rani - 

6)  Agus ada BRIspot untuk pengajuan kredit 

7)  Ucup ada, mendaftar lewat online 

8)  Anies kebanyakan datang langsung meskipun ada website 

9)  Adisa tidak ada 

 

Perangkat keras yang tepat untuk melayani pelanggan. 

Kemampuan perangkat keras (hardware) yang handal diperlukan untuk mendukung 

peningkatan kemampuan sistem customer relationship management dalam mengolah data 

dengan response time yang ditentukan. Hardware yang handal didukung oleh kemampuan  

perangkat keras yang sesuai dengan kemampuan sistem perbankan. Perbankan juga 

diharapkan agar mampu meningkatkan kemampuan perangkat keras  sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan. Perbankan dalam hal ini untuk pengelolaan KUR, perangkat keras masih berupa 

laptop, handphone, dan bahkan mobil kerja. Nampaknya, perangkat keras untuk pengelolaan 

KUR masih cenderung sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan nasabah 

KUR, pihak perbankan cukup menggunakan perangkat keras tertentu   yang bisa 

mengembangkan komunikasi dan hubungan baik dengan nasabah. 

 

Tabel 31. Perangkat Keras 

No Narasumber Pernyataan 

1)  Rima  

2)  Afrian Ada handphone khusus untuk BRIspot 

3)  Dudi  

4)  Wawan  

5)  Rani mobil kantor yang digunakan untuk mendatangi pelanggan 



6)  Agus  

7)  Ucup  

8)  Anies  

9)  Adisa handphone pribadi 

 

Database para pelanggan secara menyeluruh. 

 Sebuah database yang bagus dikembangkan untuk penguatan knowledge based 

information system yang berisi mengenai materi pengetahuan produk dan layanan yang 

diberikan kepada pelanggan. Database berisi informasi tentang transaksi yang dilakukan 

dengan pelanggan dan customer contact yang terdiri atas database komunikasi yang tersimpan 

dalam perusahaan berupa sales call, services request dan loyalty program dari perusahaan 

(Cravens dan Piercy, 2013). Aplikasi database membantu menjawab pertanyaan misalnya 

produk dan layanan yang penting bagi pelanggan serta bagaimana seharusnya berkomunikasi 

dengan nasabah. 

 Data penelitian menunjukkan bahwa masing-masing perbankan memiliki database 

yang cenderung dilakukan monitoring secara terus menerus. Dengan demikian, informasi 

terkait dengan maksimum kredit, sisa pinjaman, posisi pinjaman,  dan rekening tabungan. 

Posisi pinjaman terkait dengan pinjaman waktu tertentu. Setiap transaksi dari nasabah 

dilakukan pencatatan oleh perbankan. Masing-masing personil bisa melakukan akses 

informasi kinerja nasabah terkini. Hal ini bisa menjadi informasi penting untuk membuatkan 

keputusan dalam menindaklanjuti program selanjutnya.  

 

Tabel 6.32. Database Pelanggan 

No Narasumber Pernyataan 

1)  Rima Ada database yang di monitor terus terkait maksimum kredit, sisa 

pinjaman, posisi serta rekening tabungan 

2)  Afrian Adanya penjagaan database yang sistematis. 

3)  Dudi - 

4)  Wawan - 

5)  Rani adanya penjagaan database, informasi bersifat rahasia untuk pihak 

di luar bank 

6)  Agus wajib menjaga databe untuk internal bank dan ada tim IT 

7)  Ucup - 

8)  Anies database selalu ada pencatatan dan ada update 

9)  Adisa kalau data nasabah kan selama ini yang mengajukan kredit kita arsip 

paling gitu aja. Terus kan juga pertama kali kita masuk di bank kan 

sudah diwanti wanti banget untuk data nasabah apalagi Cuma 

alamat aja sama nomer telepon kan sudah bener-bener rahasia bank. 
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6.8. Hasil Analisis Data Pengelola KUR 

Pengelolaan hubungan baik dengan konsumen atau customer relationship management 

(CRM)   adalah salah satu strategi perusahaan yang berusaha untuk mengoptimalkan profit 

melalui upaya untuk menggembangkan kepuasan pelanggan. CRM merupakan strategi yang 

berfokus pada konsumen. CRM merupakan usaha membina manajemen hubungan  dengan 

konsumen (Buttle, 2009). Dengan CRM,  perbankan dapat memahami kebutuhan konsumen. 

Adanya penerapan CRM, perbankan akan mengembangkan kegiatan usaha atau produksinya 

sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga bisa sesuai dengan tujuan dan  sasaran 

perusahaan  secara efektif. Strategi pengelolaan konsumen dijalankan oleh perbankan  

bertujuan untuk meningkatkan profit perusahaan dan retensi konsumen dalam jangka waktu 

yang panjang, bagi konsumen akhir. Menurut Buttle (2009), pelaksanaan  pengelolaan 

konsumen bertujuan untuk meningkatkan intimasi konsumen  dengan didukung oleh  data dan 

teknologi informasi sumber daya manusia (people), dan proses (process).  

Pihak perbankan juga memfokuskan konsumen KUR sebagai konsumen yang 

potensial. Pengelolaan  tersebut berdasarkan pada transaksi penjualan dan proposi nilai yang 

berbeda. Adanya pengelompokan konsumen termasuk mitra  akan menunjukkan peranan dari 

masing-masing konsumen yang memberikan profitabilitas untuk perusahaan. Dalam analisis 

portofolio konsumen, perbankan bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan di setiap basis 

pelanggan dengan menawarkan proposisi nilai.  

Perbankan juga bertujuan untuk mengenal nasabah dengan baik. Kedekatan hubungan 

dengan konsumen dapat terlihat dari sejauhmana perbankan mengenal nasabah dan 

bagaimana cara perusahaan menyikapi konsumen. Setiap nasabah memiliki karakteristik dan 

kebutuhan yang berbeda. Apabila perbankan mampu untuk mengenal dan memahami 

nasabah,  perusahaan akan mampu mengembangkan strategi untuk memahami kebutuhan 

nasabah dengan baik. Untuk dapat memahami kebutuhan nasabah, perusahaan harus 

mendekatkan diri dengan nasabah. Oleh karena itu, data mengenai nasabah yang lengkap 

sangat dibutuhkan oleh perbankan yang menerapkan pengelolaan nasabah. 

Perbankan  selalu berusaha untuk memenuhi harapan konsumen. Oleh karena itu,  

diperlukannya kerjasama baik dengan nasabah, diharapkan dengan adanya kerjasama dengan 

mitra ini perusahaan dapat memberikan value added bagi nasabah, memperbanyak nasabah 

dan meningkatkan loyalitas nasabah. Melakukan kerjasama dengan nasabah  merupakan 

langkah strategis perbankan untuk jangka panjang dalam mencapai keunggulan bersaing. 

Perbankan diharapkan mengelola  semua tahapan hubungan nasabah dengan baik. Perbankan 



perlu berupaya untuk mengembangkan strategi-strategi dalam siklus hidup nasabah agar 

mendapatkan menciptakan kepuasan, atau nasabah  bisa  menggunakan  produk perbankan 

lebih banyak, pengembangan konsumen, dan mempertahankan konsumen dalam jangka 

panjang. 

Hasil wawancara terhadap narasumber perbankan  menunjukkan dimensi-dimensi 

pengelolaan hubungan konsumen. Dimensi tersebut adalah key customer focus, CRM 

organization, knowlwedge management dan Technology-based CRM sebagai tolak ukur 

implementasi dengan proses yang telah dijalani. Dimensi key customer focus berorientasi 

kepada pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan fokus pada kUR. Dalam menawarkan 

produk  khusus KUR,  diperlukan komunikasi dua arah yang mampu mengakomodasi 

kebutuhan pelanggan sesuai dengan kemampuan internal untuk menyediakannya.  Dimensi 

pengelolaan nasabah juga terkait pengembangan individu dalam organisasi. Expertise 

pengelolaan konsumen dibangun oleh organisasi pada unit terkait untuk mengetahui tentang 

CRM secara proses dan sistem aplikasi. Sumber daya internal khususnya salesforce atau unit 

kredit memegang peran penting dalam melakukan kegiatan pada core bisnis perbankan. 

Pengukuran kinerja pada masing-masing individu yang ada di perbankan memperhitungkan 

financial achievement mulai dari unit sales hingga unit product development yang 

berpengaruh kepada reward yang akan diperoleh oleh masing-masing unit tersebut. Program 

akuisisi, retensi dan reaktivasi naabah merupakan bagian dari rencana strategi bisnis ke depan 

yang dijalankan oleh unit sales agar pelanggan tetap percaya dengan layanan yang diberikan. 

Perbankan juga mempunyai kesiapan dalam melayani keluhan pelanggan dengan personil 

untuk helpdesk complaint handling.  

Terkait dengan dimensi knowledge management, dimensi ini  mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan nasabah secara keseluruhan, diperlukan 

pengetahuan agar peoses dan sistem yang menunjangnya dapat digunakan. Pelatihan juga  

dirancang dengan kurikulum continuous learning yang artinya dilaksanakan secara berkala 

melalui weekly sales training. Program sales forum adalah bentuk training yang lain dengan 

kurikulum yang dirancang sales dan unit terkait lainnya. Terkait dengan dimensi technology 

based, dimensi technology-based dalam pengelolaan nasabah mempunyai peran penting 

suksesnya implementasi karena dengan penerapan teknologi mempermudah proses secara 

keseluruhan. Kapasitas perangkat keras (hardware) yang digunakan dirasa mencukupi untuk 

melakukan proses komputasi. Diperlukan tim konfigurasi yang handal agar mampu 
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menghasilkan aplikasi yang mudah digunakan dan perbaikan lain yang diperlukan adalah 

akses yang dapat menggunakan interaksi dengan baik. 

 

6.8. Pembahasan Uji Hipotesis Data Kuantitatif 

 

 

 

 

 

 

6.8.1. Hipotesis 1  

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas jasa berpengaruh positif pada nilai 

konsumen. Kualitas jasa pelayanan sangat ditentukan oleh harapan konsumen. Harapan 

konsumen akan  bervariasi dari konsumen satu dengan konsumen lain walaupun pelayanan 

yang diberikan konsisten.  Dimensi kualitas tersebut berdasarkan Parasuraman  et al. (1994) 

terdiri atas 1) Reliabilitas. Hal ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 

menyampaikan layanan yang dijanjikan secara akurat dan konsisten. Para mitra dan 

konsumen mendapat penanganan masalah cepat dan selesai pada waktu yang dijanjikan. Hal 

ini juga meliputi pelayanan pada waktu yang telah direncanakan, akurat dalam perhitungan 

dan menjaga pelayanan dengan baik dan benar; 2) Bukti fisik (tangibles). Hal ini terkait 

dengan penampilan fisik fasilitas layanan, peralatan/perlengkapan, sumber daya manusia dan 

materi komunikasi perusahaan; 3) Daya tanggap (responsiveness). Hal ini terkait dengan 

kesediaan dan kemampuan penyedia layanan untuk membantu para pelanggan dan merespon 



permintaannya dengan segera misalnya pihak perusahaan bersifat responsif terhadap 

permintaan pelanggan, memberikan layanan dengan cepat. Hal itu meliputi pemberian 

pelayanan secara tepat dan cepat dan mengatur perjanjian atau penerimaan konsumen dengan 

cepat dan benar; 4) Jaminan (assurance). Hal ini terkait dengan pengetahuan dan 

kemampuannya dalam menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan pelanggan. Hal ini juga 

meliputi  pengetahuan, keterampilan, tata krama karyawan dan kemampuan untuk 

mengembangkan kepercayaan dan keyakinan atau tingkat sopan santun yang harus dimiliki 

karyawan untuk menciptakan kepercayaan dan rasa percaya diri pada pihak konsumen;          

5) Empati. Empati terkait dengan usaha perusahaan memahami masalah konsumen dan 

bertindak demi kepentingan konsumen. Hal ini juga terkait kepedulian dan pemberian 

perhatian secara individu kepada konsumen. Termasuk di dalamnya adalah mengerti 

keinginan konsumen. Hal ini meliputi kegiatan mempelajari keinginan konsumen, 

memberikan perhatian secara individu kepada konsumen, dan mengenal konsumen secara 

lebih dekat lagi.  

Persepsi positif pada kualitas jasa ini akan memengaruhi nilai konsumen. Nilai 

konsumen ini merupakan persepsi atas benefit yang diterima oleh konsumen. Berbagai konsep 

nilai konsumen sudah diajukan pada sejumlah penelitian terdahulu (Gallarza et al., 2017). 

Nilai-nilai konsumen itu antara lain meliputi value for money, product quality, functional 

service quality, technical service quality, relative price, performance/financial risk (Sweeney 

et al., 1999); quality, emotional response, monetary price, behavioural price, reputation, 

(Petrick, 2002);  functional value, functional value price, emotional value dan social value  

Sanchez  et al. 2006); service quality, involvement, time spent, resource spent dan money 

spent (Prebensen et al., 2013); price, emotional dan social (Eid & El-Gohary, 2015); quality, 

monetary cost, non-monetary cost, reputation and emotional appearance (Pandza-Bajs, 

2015); emotional, social, quality/performance, price/value for money, quality value (Gallarza 

et al. 2016).  

Penelitian ini mengacu pada penelitian Durvasula et al. (2004) yang menjelaskan 

bahwa kualitas jasa akan memengaruhi nilai konsumen. Nilai konsumen dalam penelitian ini 

menekankan aspek moneter. Aspek moneter dalam konteks Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih 

memfokuskan pada nilai fungsional khususnya nilai moneter. Nilai moneter ini terkait dengan 

biaya yang murah dan suku bunga terjangkau. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas jasa 

terkait dengan pelayanan pihak perbankan yang meliputi fasilitas dan kemudahan yang 

dirasakan oleh nasabah dapat memengaruhi nasabah sebagai konsumen untuk memiliki nilai 
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yang positif khususnya pada manfaat yang akan didapat. Manfaat yang didapat ini terkait 

dengan  biaya yang murah dalam mendapatkan kredit.  

Kualitas jasa yang dirasakan terkait persepsi  bahwa 1) bank sebagai perusahaan 

mematuhi peraturan pemerintah sehingga pelayanan bisa  berjalan baik; 2) bank memiliki 

keragaman produk selain KUR;   3) merasa percaya pada pengelola bank; 4)  merasa aman 

melakukan transaksi dengan bank; 5) pihak bank memiliki karyawan yang  ramah melayani 

nasabah;   6) pihak bank memiliki karyawan dengan  pengetahuan kredit KUR  yang baik; 7) 

sikap karyawan baik; 8) fasilitas bank mendukung; 9) tampilan bank meyakinkan, 10) pihak 

bank mampu memberikan penyelesaian masalah dengan baik; 11) pihak bank secara konsisten 

melayani nasabah dan    12) nasabah mendapatkan pelayanan KUR yang konsisten. Persepsi 

yang baik terhadap kualitas jasa ini memengaruhi adanya nilai konsumen secara positif pada 

benefit yang ditawarkan kepada nasabah.  

Pelayanan yang diterima oleh konsumen dianggap bisa meningkatkan nilai konsumen 

terhadap bank. Hal ini akan memudahkan bagi perbankan untuk memengaruhi konsumen 

lebih lanjut dalam menerima kredit. Pelayanan yang baik dari sisi karyawan terutama dalam 

menyelesaikan masalah, memberikan pelayanan yang konsiten dan sikap karyawan yang baik 

dapat memengaruhi persepsi nilai yang dimiliki konsumen.  Nilai konsumen terkait dengan 

persepsi kemudahan pembiayaan, akan mudah diterima oleh konsumen. Terlebih KUR terkait 

dengan benefit yang memberikan kemudahan untuk berusaha bagi para rakyat.  

 

6.8.2. Hipotesis 2 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas jasa berpengaruh positif pada kepuasan.  

Dimensi-dimensi dalam pelayanan bank misalnya  

1) Bank sebagai perusahaan mematuhi peraturan pemerintah sehingga pelayanan bisa  

berjalan baik. Hal ini diperkuat bahwa bank pelaksana KUR merupakan bank 

pemerintah, sehingga pelaksanaan pemberian KUR akan dipantau dan  kinerja bank 

akan dievaluasi oleh pemerintah. Berdasarkan temuan dalam wawancara, hal ini juga 

diperkuat bahwa nasabah merasa yakin akan adanya jaminan dari pemerintah terkait 

dengan KUR. 

2) Bank memiliki keragaman produk selain KUR. Produk KUR bukan merupakan produk 

tunggal yang ditawarkan oleh bank. Para nasabah juga ditawarkan berbagai macam 

produk dari bank agar mampu memenuhi kebutuhan nasabah yang lain, termasuk 

penawaran kartu kredit.    



3) Merasa percaya pada pengelola bank. Para nasabah merasa percaya akan pelayanan 

bank hal ini terkait dengan reputasi dan persepsi akan bank plat merah. Semua dana 

dipersepsikan akan dijamin oleh negara.  

4) Merasa aman melakukan transaksi dengan bank. Rasa kepercayaan dari nasabah juga 

diperkuat dengan adanya perasaan aman dari para nasabah dalam melakukan transaksi 

pembayaran dan penggunaan kredit dari bank.  

5) Pihak bank memiliki karyawan yang  ramah melayani nasabah. Para nasabah yang 

menjadi responden memiliki persepsi bahwa para karyawan sudah mendukung 

pelaksanaan kualitas jasa khususnya dengan sifat ramah yang dibangun untuk menjaga 

hubungan baik dengan para nasabah. Ramah ini berarti bahwa adanya kemudahan 

dalam memberikan pelayanan termasuk mampu menciptakan emotional bonding dengan 

nasabah.     

6) Pihak bank memiliki karyawan dengan  pengetahuan kredit KUR  yang baik. Pihak 

bank sudah memberikan pelatihan kepada karyawan terkait dengan pengetahuan kredit 

KUR. Selain itu, karyawan yang bertugas untuk menangani KUR adalah karyawan yang 

memiliki pengalaman sebelumnya terkait dengan pelayanan kredit lainnya. Dengan 

demikian, karyawan memiliki keahlian yang baik dalam penanganan pemberian kredit.  

7) Sikap karyawan baik. Sebagai bagian dari pekerja dalam industri jasa, para karyawan 

tentunya dari awal sudah mendapatkan pelatihan yang baik dalam menangani 

permasalahan yang ada. Selain itu, sikap yang baik dari karyawan ditunjukkan dalam 

bentuk bersedia untuk memberikan bantuan, berkomunikasi dengan baik, mau 

mendengarkan keluhan konsumen, dan meluangkan waktu untuk menemui konsumen.  

8) Fasilitas bank mendukung. Setiap bank yang memberikan KUR dianggap memiliki 

fasilitas pendukung yang memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.  

9) Tampilan bank meyakinkan. Persepsi konsumen terhadap penampilan fisik bank juga 

menguatkan untuk melakukan pilihan. Hal ini merupakan penentu dalam 

mempertimbangkan pilihan perbankan.  

10) Pihak bank mampu memberikan penyelesaian masalah dengan baik. Para nasabah 

memiliki persepsi bahwa bank mampu membantu dalam menyelesaikan permasalahan 

yang dimiliki. Pihak bank bersedia untuk meluangkan waktu dalam berdiskusi terkait 

penyelesaian masalah yang ada.   

 

Nasabah sebagai responden dalam penelitian mempersepsikan semua dimensi yang ada 

dalam kualitas jasa memiliki kisaran baik dan nasabah menyetujuinya. Dimensi-dimensi ini 
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diupayakan dengan baik oleh pengelola bank sehingga bisa menciptakan perasaan puas 

terhadap pelayanan bank.  Kepuasan ini diharapkan dapat menjadi ukuran bagi nasabah untuk 

terus menggunakan pelayanan perbankan. Menurut Homburg et al. (2005), kepuasan 

konsumen ini menyebabkan konsumen bersedia untuk membayar lebih terhadap pelayanan 

yang ada. Kepuasan ini merupakan bentuk evaluasi dari apa yang diharapkan dan dirasakan.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Bernhardt et al. (2000), Dean (2004), Rehman 

(2012), Kashif et al. (2015), Roos et al. (2006), Brady dan  Cronin (2001), Malhotra dan 

Mukherjee (2004),  Jamal dan Adelowore (2008), Jiang dan Wang (2006),  Ekinci et al. 

(2008),  dan Ranjan et al.(2015). Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas yang bagus akan 

memengaruhi kepuasan. Pengguna KUR merasakan bahwa pelayanan jasa KUR telah 

dianggap baik sehingga mereka memiliki rata-rata nilai kepuasan pada pelayanan tersebut. 

Kepuasan ini penting karena menjadi tolak ukur untuk mendapatkan evaluasi bagi perbankan 

dalam memperbaiki kinerja. Kepuasan dari pengguna KUR ini bisa memberikan dampak baik 

bagi perusahaan agar bisa meningkatkan kinerja pelayanan. Kepuasan ini diharapkan dapat 

memberikan gethok tular bagi  nasabah lain agar bersedia menggunakan pelayanan perbankan 

yang sama. Kim et al. (2004) juga menekankan bahwa perusahaan yang memiliki kualitas 

pelayanan bagus, akan menciptakan pangsa pasar besar, pengembalian tingkat tinggi, dan juga 

kepuasan.  

  Kualitas jasa ini juga didukung dengan peran salesforce yaitu karyawan yang 

memberikan dukungan untuk mengembangkan hubungan baik dengan konsumen. Menurut 

Delcourt et al. (2012), hubungan baik antara sikap karyawan dan konsumen akan menciptakan 

kepuasan konsumen yang baik. Peran salesforce sangat berperan untuk memengaruhi pelaku 

usaha untuk menggunakan KUR. Menurut Cicala et al. (2012), salesforce punya kemampuan 

untuk menyampaikan ide dan program kepada konsumen karena memiliki aspek knowledge, 

adaptability, dan trust yaitu knowledge adalah pemahaman mengenai produk, konsumen, dan 

kemampuan menawarkan solusi dalam presentasi; adaptability adalah kemampuan 

menyesuaikan presentasi untuk memenuhi kebutuhan terkini dan trust yaitu  kemampuan 

membangun kejujuran, keadilan dan integritas. Konsep kualitas jasa terdiri atas konsep 

trustworthiness, empathy, responsiveness, reliability dari para sales force pengelola KUR 

digunakan untuk analisis lebih lanjut. Kualitas jasa ini diprediksi memengaruhi kepuasan 

konsumen (Durvasula, et al. 2004). 

 

6.8.3.Hipotesis 3 



Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas jasa berpengaruh positif pada rekomendasi 

konsumen. Kualitas jasa yang dipersepsikan positif oleh konsumen akan memengaruhi 

seseorang untuk bisa menjadi advokasi bagi orang lain. Konsumen memiliki aspek 

pengalaman yang baik terkait penggunaan jasa. Pengalaman yang baik ini akan mendorong 

nasabah untuk memberikan rekomendasi bagi nasabah lain. Rekomendasi kepada nasabah lain 

yaitu 1)  akan memberikan saran penggunaan pelayanan bank kepada teman; 2)  memberikan 

komentar positif terkait pelayanan KUR dari Bank dan 3) mendorong teman untuk 

menggunakan pelayanan Bank. Nasabah yang menjadi responden ini bisa menjadi mitra bagi 

perusahaan untuk bisa memberikan rekomendasi, usulan, atau nasihat bagi calon nasabah lain 

agar menggunakan pelayanan KUR. 

Keinginan untuk memberikan rekomendasi merupakan bentuk dari loyalitas merek. 

Konsep loyalitas merek dapat dipahami melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kesikapan 

dan keperilakuan (Assael, 1998). Pendekatan kesikapan menunjukkan preferensi; sedangkan 

pendekatan keperilakuan menunjukkan perilaku pembelian aktual. Dalam studi ini, 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kesikapan karena pendekatan ini dianggap 

menunjukkan sikap positif konsumen terhadap suatu merek yang bisa menjadi dasar 

pemahaman keseluruhan loyalitas merek. Loyalitas kesikapan juga diartikan sebagai 

kecenderungan Jaiswal dan Niraj (2011) berpendapat terkait dengan loyalitas kesikapan yang 

menunjukkan adanya penguatan aspek kognitif.  konsumen membeli suatu merek yang 

merupakan fungsi proses psikologis. 

Terkait dengan loyalitas kesikapan, loyalitas merek didefinisi sebagai preferensi untuk 

membeli kembali produk yang disukai di masa yang akan datang, meskipun ada pengaruh 

situasional dan usaha pemasaran yang berpotensi untuk menyebabkan perilaku berpindah 

(Oliver, 1999).   Konsekuensi kognitif tersebut memunculkan loyalitas (Chaudhuri & 

Holbrook, 2001). Di samping itu, loyalitas muncul karena ada kepercayaan dan afeksi merek.  

Ukuran kesikapan berkaitan dengan perasaan konsumen secara keseluruhan mengenai 

produk, merek, dan niat pembelian sebuah produk. Ukuran keperilakuan didasarkan pada 

respon yang bisa diobservasi terhadap stimuli pemasaran atau berkaitan dengan perilaku 

pembelian, bukan pada sikap terhadap produk atau merek. Penganut pemikiran keperilakuan 

berpendapat bahwa, loyalitas merek berasal dari percobaan produk utama yang diperkuat 

dengan kepuasan yang akhirnya dapat melakukan pembelian ulang (Bennett & Rundle-Thiele, 

2002). Kepuasan ini dianggap sebagai penguat positif. Ukuran loyalitas keperilakuan dapat 

berupa pangsa pasar merek, jumlah merek yang sama dibeli dalam kurun waktu tertentu, dan 
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jumlah rata-rata merek dibeli. Para peneliti kognitif menekankan peranan proses mental dalam 

mengembangkan loyalitas merek (Bennett & Rundle-Thiele, 2002). Perilaku pembelian ulang 

dapat diartikan sebagai perilaku konsumen yang hanya membeli sebuah produk secara 

berulang-ulang tanpa menyertakan aspek perasaan di dalamnya.  

Terkait dengan pengaruh kualitas jasa pada rekomendasi konsumen, hal ini berkaitan 

erat dengan loyalitas kesikapan yang mengandung aspek afektif konsumen pada sebuah 

merek. Aspek loyalitas kesikapan menjadi penting bagi pemasar dalam menghadapi 

lingkungan pemasaran yang  tidak stabil. Pengukuran aspek loyalitas kesikapan bisa 

membantu untuk mengidentifikasi konsumen yang rentan terhadap lingkungan yang berubah. 

Para nasabah KUR memiliki pemahaman kognitif mengenai manfaat dan kualitas KUR. 

Dengan demikian bentuk rasa suka atau afektif dari nasabah diungkapkan dengan kesediaan 

untuk memberikan pengalaman pada orang lain mengenai manfaat penggunaan KUR. Hal ini 

merupakan bentuk komitmen nasabah agar bisa memberitahu nasabah lain untuk 

menggunakan jasa KUR yang sama. Pengalaman yang baik ini bisa membantu nasabah lain 

untuk menghindari kekeliruan dalam memilih bank.  

 

 

6.8.4. Hipotesis 4 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas jasa berpengaruh positif pada niat 

menggunakan kembali. Kualitas jasa yang dirasakan oleh konsumen dapat memengaruhi 

nasabah KUR untuk menggunakan kembali  KUR. Hal ini sejalan dengan penelitian Zhou 

(2004),  Ekinci et al. (2006), Szymanski &  Henard (2001), Baker dan Crompton (2000), 

Pritchard (2003), Um et al. (2006), Yoon dan Uysal (2005), Anderson dan Sullivan (1990), 

Fornell (1992), dan Oliver dan Swan (1989).  Berdasarkan hasil meta analisis Szymanski dan 

Henard (2001) diketahui bahwa kualitas jasa yang terdiri atas dimensi reliabilitas, tangibles, 

daya tanggap, jaminan, dan empati akan memengaruhi  niat menggunakan kembali, apabila 

konsumen mengalami kepuasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas jasa 

memengaruhi kepuasan. Hal ini secara langsung akan memengaruhi nasabah untuk 

menggunakan KUR kembali.  

Niat menggunakan KUR kembali ini dijelaskan oleh penelitian Oliver (1999). Oliver 

menjelaskan bahwa ada empat fase loyalitas merek yaitu kognitif, afektif, konatif dan 

tindakan. Konsumen yang mempunyai loyalitas tahap kognitif memiliki informasi mengenai 

biaya, manfaat dan kualitas suatu merek. Pada tahapan afektif, konsumen memiliki 



keterlibatan emosi lebih tinggi pada merek tertentu daripada merek saingan sehingga ada 

preferensi yang jelas pada merek fokal. Loyalitas pada tahap ini  memiliki sifat yang tidak 

mudah berubah karena sudah terpadu dengan kognisi dan evaluasi konsumen secara 

keseluruhan tentang suatu merek. Pada tahap loyalitas konatif, konsumen memiliki komitmen 

mendalam untuk melakukan pembelian kembali. Loyalitas pada tahap perilaku menunjukkan 

kekebalan konsumen terhadap strategi pemasaran kompetitor lain. Hal ini menunjukkan 

bahwa konsumen sudah memiliki pengetahuan dan perasaan dalam menggunakan KUR. 

Nasabah KUR sudah memiliki pengetahuan terhadap penggunaan KUR dan memiliki rasa 

suka terhadap manfaat KUR. Tahapan loyalitas dalam Oliver (1999) ini menunjukkan tahapan 

rasa suka nasabah KUR untuk akhirnya sampai pada tahap konatif yaitu berkeinginan 

menggunakan kembali.  

Aspek pengetahuan dan perasaan yang sudah dialami oleh nasabah KUR ini 

menjadikan nasabah mempertimbangkan mengenai manfaat dan pengalaman yang dimiliki 

untuk menggunakan KUR. Ini merupakan bentuk sikap yang dialami oleh konsumen dan 

merupakan bagian dari pembelajaran konsumen agar menjadi rasional untuk memilih 

penyedia jasa KUR pada pembuatan keputusan yang akan datang.  

    

6.8.5. Hipotesis 5 

Penelitian ini menunjukkan nilai konsumen berpengaruh positif pada kepuasan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan Ranaweera dan Karjaluoto (2017). Nilai konsumen didefinisi 

secara umum sebagai evaluasi konsumen terhadap pelayanan jasa dengan membandingkan 

antara manfaat yang diterima dan biaya yang dikeluarkan (Overby  & Lee, 2006). Terkait 

dengan kualitas jasa yang  dirasakan ini dan kepuasan, nilai yang dirasakan dapat digunakan 

untuk memprediksi  sikap konsumen, dalam hal ini kepuasan konsumen dan loyalitas 

(Anderson et al. 2014).  

Sweeney dan Soutar (2001) berpendapat bahwa nilai fungsional didefinisi sebagai 

manfaat atau utilitas yang diturunkan dari kualitas jasa yang dipersepsikan dan kinerja yang 

diharapkan. Persepsi positif terhadap nilai fungsional diharapkan  dapat memengaruhi sikap 

positif konsumen. Nilai konsumen ini dalam penelitian ini lebih bersifat fungsional dan harga. 

Parasuraman dan Grewal (2000) berpendapat bahwa nilai konsumen ini merupakan 1)  nilai 

akuisisi merupakan manfaat yang diperoleh dari menggunakan layanan jasa; 2) nilai transaksi 

yang diperoleh dari tawaran yang menarik, 3) in-use value termasuk manfaat yang diperoleh 

dari penggunaan jasa.  Nilai yang dipersepsikan ini merupakan perbandingan konsumen atas 

harga yang ditawarkan. Aspek harga yang menjadi pertimbangan dalam nilai konsumen bisa 
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ditinjau dari perspektif utilitarian yang menjelaskan  bahwa utilitas merupakan nilai subjekfif 

konsumen dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian (Boksberger & Melsen, 

2011).  

Hal ini bila dikaitkan dengan nasabah KUR, pilihan terhadap KUR sebenarnya 

merupakan pilihan yang mempertimbangkan aspek harga. Aspek harga ini merupakan 

persepsi atas manfaat dari KUR yang bisa memberikan kemudahan untuk pendanaan dan 

pembiayaan dalam usaha. Manfaat yang dirasakan oleh KUR ini mengurangi beban para 

nasabah KUR. Apabila membandingkan dengan bunga lain dari jasa perbankan, maka akan 

memutuskan pilihan hanya pada KUR. Perbandingan ini mempertimbangkan akan 

kemampuan membayar pinjaman bunya dan pokok atas KUR.  

 

6.8.6. Hipotesis 6 

Penelitian ini menunjukkan bahwa  nilai konsumen berpengaruh positif pada 

rekomendasi. Ranaweera dan Karjaluoto (2017) juga menunjukkan bahwa nilai konsumen 

akan bepengaruh positif pada rekomendasi apabila ada aspek kepuasan yang pemediasi dua 

hubungan tersebut. Rekomendasi ini bisa disampaikan karena ada pengalaman positif 

sebelumnya. Willems et al. (2016) berpendapat bahwa ada luaran dari nilai konsumen yaitu 

kepuasan, gethok tular (rekomendasi) dan niat membeli kembali. Nilai konsumen merupakan 

antesendensi dari nlai konsumen (Bolton dan Drew, 1991; Leroi-Werelds et al., 2014). Luaran 

yang ada tersebut merupakan ukuran penting untuk bisa dijadikan evaluasi dan ukuran 

pengalaman konsumen yang perlu dipahami oleh pemasar untuk mengembangkan strategi ke 

depan dengan memperhatikan perilaku konsumen. Luaran ini juga nantinya akan 

memengaruhi kinerja perusahaan dalam jangka panjang (Anderson et al., 1994) termasuk 

akuisisi konsumen (Trusov et al., 2009); nilai pemegang saham (Gruca & Rego, 2005);  dan 

harga saham (Fornell et al., 2006); dan aspek emosional (Cronin et al., 2000).  

Luaran untuk memberikan rekomendasi ini penting pada nasabah KUR, karena akan 

menjadi promosi gratis bagi perusahaan perbankan yang mengeluarkan KUR. Pihak 

perbankan merasa diuntungkan bila para nasabah KUR bisa memberikan rekomendasi 

termasuk menyampaikan hal-hal yang baik kepada calon nasabah lain karena ini merupakan 

sharing pengalaman pribadi yang positif. Hal ini tentu saja akan menguatkan penerimaan dari 

sisi calon nasabah terhadap manfaat penggunaan KUR. Nasabah-nasabah KUR akan dengan 

senang hati untuk menceritakan kepada orang. Sesuai indikator pertanyaan dalam kuesioner 

yaitu 1) Saya akan memberikan saran penggunaan pelayanan bank kepada teman; 2) Saya 



akan memberikan komentar positif terkait pelayanan KUR dari Bank dan 3) Saya mendorong 

teman untuk menggunakan pelayanan Bank. 

Pihak perbankan bisa memilih nasabah-nasabah yang dianggap mampu 

menyampaikan pesan dan pengalaman yang menarik kepada calon nasabah sehingga bisa 

membantu untuk menyakinkan mengenai manfaat yang akan diterima oleh nasabah. Hal ini 

mempertimbangkan daerah-daerah pedesaan cenderung menguat pada nilai kebersamaan, 

sehingga akan mudah untuk menerima informasi dari nasabah yang sudah menggunakan. 

Terlebih, apabila pihak perbankan menggunakan pemuka desa yang menggunakan KUR atau 

menggunakan sebuah komunitas.  

  

6.8.7. Hipotesis 7 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan berpengaruh positif pada rekomendasi.  

Molinari et al. (2008) menunjukkan bahwa kepuasan akan memberikan kesempatan 

konsumen untuk menyampaikan rekomendasi kepada orang lain. Rekomendasi ini  dalam hal 

ini gethok ular merupakan bentuk keyakinan konsumen bahwa dia menyampaikan sesuai 

berdasarkan pengalaman yang tidak langsung terkait dengan interaksi jasa atau penggunaan  

produk sebelumnya (Swanson & Davis, 2003). Penyampaian gethok tular dalam bentuk 

rekomendasi juga diteliti oleh Fornell and Wernerfelt (1987) dan Dawkins and Reichheld 

(1990). Rekomendasi karena rasa puas ini bisa mendukung terciptanya profitabilitas bagi 

perusahaan. Dengan demikian, kepuasan akan memengaruhi pada keinginan untuk 

memberikan rekomendasi pada orang lain (Gotlieb et al., 1994). 

Terkait dengan hasil penelitian ini, kepuasan nasabah KUR akan mendorong mereka 

untuk memberikan rekomendasi atau menyampaikan pengalaman mereka kepada orang lain. 

Kepuasan ini bisa menjadi sebuah respon dan nantinya akan menjadi stimulus untuk 

pembuatan keputusan berikutnya. Stimulus ini juga mendorong mereka untuk menyampaikan 

manfaat kepada orang lain. Kepuasan ini merupakan bentuk suka atau afeksi karena terkait 

aspek emosional kepada orang lain agar memiliki pengalaman yang sama dalam 

menggunakan KUR. Pemberian rekomendasi ini bisa menjadi sesuatu yang lebih meyakinkan 

mengenai manfaat KUR kepada calon nabah lain. Calon nasabah akan merasa lebih percaya 

atas penggunaan KUR.  

 

 

6.8.8. Hipotesis 8 
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Penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan berpengaruh positif pada niat 

menggunakan kembali. Kepuasan ini terkait dengan hal yaitu 1)  Secara umum saya merasa 

senang menggunakan KUR; 2) Saya mendapatkan hasil usaha melebihi harapan saya, 3) Saya 

menikmati usaha karena penggunaan KUR, 4) Hidup saya lebih baik dengan menggunakan 

KUR dan 5) Penggunaan kredit KUR dapat meningkatkan kinerja perusahaan saya. Perasaan 

senang dan mampu menikmati hasil KUR yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja, 

menunjukkan bahwa ada dorongan untuk pada akhirnya menggunakan kembali. Hal ini juga 

mendukung penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ha et al. (2014), Jones et 

al. (2000), Hellier et al. (2003), Patterson and Smith (2003), Hackman et al. (2006), Anton et 

al. (2007), dan Han and Ryu (2009). Penelitian-penelitian ini menguatkan bahwa konsumen 

yang mendapatkan kepuasan di bidang jasa akan memutuskan untuk menggunakan jasa 

kembali pada pembuatan keputusan di masa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan 

menggunakan sejumlah konteks penelitian yaitu retail, online, b2b, dan rumah makan.  

Terkait dengan teori Tricomponent model, sikap terdiri atas aspek kognitif, afektif dan 

konatif. Sikap yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah terkait dengan rasa senang dan 

mampu menikmati hasil penggunaan KUR. Pengalaman dan perasaan ini akhirnya bisa 

disimpan dalam memori konsumen, sehingga apabila memutuskan penggunaan kredit 

berikutnya, akan merencanakan untuk menggunakan KUR kembali. Nasabah KUR tidak perlu 

mencari informasi lain untuk berpikir dua kali menggunakan layanan penyediaan jasa KUR 

lainnya. Niat kembali merupakan komponen dari konatif yang secara korelasi positif bisa 

diciptakan karena ada aspek afektif yang dimiliki oleh konsumen.  

Terkait dengan penggunaan KUR, kepuasan yang dirasakan oleh nasabah tentu saja 

lebih pada aspek rasionalitas karena mempersepsikan adanya manfaat kredit yang mampu 

menunjang kinerja usaha. Tawaran kredit untuk nasabah cenderung banyak, namun KUR 

dipandang lebih baik karena terkait dengan kecilnya biaya pembayaran bunga yang harus 

ditanggung oleh nasabah. Selain itu,  nasabah juga mendapatkan manfaat lain terkait dengan 

pelayanan lain yaitu adanya komunikasi yang aktif antara perbankan dan nasabah terkait 

dengan peningkatan kinerja usaha yang terus-menerus sekaligus kemungkinan saja ada 

produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada nasabah KUR di kemudian hari. Selain kredit 

KUR mampu meningkatkan kinerja usaha nasabah, hasil lanjut yang bisa dirasakan 

manfaatnya oleh penerima KUR adalah kehidupan nasabah terasa lebih baik karena 

memeroleh peningkatan pendapatan dari usaha. Dengan demikian, kehidupan ekonomi lebih 

baik.  



 

6.8.9. Hipotesis 9 

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai konsumen berpengaruh positif pada niat 

menggunakan kembali. Nilai konsumen ini terkait dengan 1) Suku bunga KUR sangat tepat  

dalam pembiayaan usaha saya; 2) Suku bunga KUR  membantu dalam meningkatkan usaha; 

3) Pembiayaan menggunakan KUR sepadan dengan hasil yang saya dapatkan dan 4) Suku 

bunga KUR cukup pantas. Nilai konsumen ini cenderung lebih terkait dengan manfaat 

penggunaan KUR melalui pertimbangan lebih pada aspek fungsional yang menguatkan nilai 

ekonomis penggunaan kredit. Artinya kredit KUR dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kinerja usaha. Dengan demikian, apabila nilai konsumen atas penggunaan KUR tinggi, maka 

niat untuk menggunakan KUR lagi dengan top-up atau nantinya akan pindah skala ke nominal 

kredit lebih besar. Nasabah memahami adanya aspek pilihan dari penyedia jasa kredit 

perbankan lain. Hal ini didukung dengan adanya penelitian oleh Willems et al. (2016) dan 

Leroi-Wereld et al., 2014).  

 Nilai penyaluran kredit UMKM dari waktu ke waktu mengalami kenaikan sejak tahun 

2012. Adanya trend positif ini menunjukkan bahwa perbankan memandang adanya  peluang 

pasar bagi perbankan maupun pertumbuhan  fintech dalam  memberikan kemudahan 

pembiayaan Banyaknya pemain ini menunjukkan adanya ketersediaan dan aksesibilitas dalam 

mendapatkan pendanaan. Selain perbankan, sejumlah penyedia jasa keuangan dalam bentuk 

Fintech juga semakin beragam yaitu Modalku, Investree, Uangteman, Koinworks, Pinjam dan 

Amartha. Dengan demikian, apabila nasabah puas dengan KUR, maka diharapkan akan 

kembali menggunakan KUR meskipun adanya penawaran dari bank-bank lain. Selain itu juga,  

fasilitas-fasilitas lain yang menunjukkan keberadaan kemudahan akses pendanaan selain 

KUR, cukup beragam yaitu antara lain produk lembaga keuangan mikro termasuk koperasi, 

BMT, arisan, kredit informal termasuk rentenir, pegadaian, tabungan bank, kredit bank 

termasuk kartu kredit, asuransi termasuk dengan penawaran kredit bank. 

 

6.8.10. Hipotesis 10 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan konsumen berpengaruh positif pada 

niat menggunakan kembali. Indikator terkait dengan penelitian ini meliputi 1) Saya 

memahami kegunaan KUR; 2) Jika teman saya menanyakan mengenai KUR,  maka saya bisa 

memberikan saran akan manfaat KUR; 3) Jika saya memutuskan menggunakan KUR,  maka 

saya hanya menggabungkan sedikit informasi dalam membuat keputusan yang bijaksana dan 
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4) Saya sangat percaya diri akan kemampuan saya untuk mengatakan perbedaan kualitas  

pelayanan KUR antar bank. 

 Menurut Peter dan Olson (2002), Konsumen yang baik biasanya memiliki 

pengetahuan mengenai produk yang akan dibelinya yang terdiri atas 1) Pengetahuan 

mengenai atribut atau karakteristik produk; 2) Pengetahuan mengenai konsekuensi positif atau 

keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dari penggunaan produk dan 3) Pengetahuan 

mengenai nilai-nilai produk yang dapat memuaskan keinginan konsumen. 

Terkait dengan penggunaan KUR, nasabah memahami atribut KUR. Atribut produk 

yang paling penting bagi nasabah terkait dengan  fungsi  atau manfaat atribut tersebut bagi 

nasabah, dan kemampuan nasabah menggunakan pengetahuan ini dalam proses kognitif  

untuk  pengambilan keputusan. Pengetahuan konsumen tentang atribut KUR yang kongkrit 

menggambarkan wujud, dan ciri ciri sebuah produk. Pengetahuan konsumen terkait dengan 

KUR juga terkait dengan konsekuensi adalah hasil yang terjadi setelah KUR digunakan. 

Nasabah dapat memiliki pengetahuan tentang dua jenis konsekuensi produk KUR , yaitu 

fungsional dan psikososial. Konsekuensi fungsional adalah hasil yang dapat dilihat 

(berwujud) dari penggunaan suatu produk yang nasabah rasakan secara langsung. Namun hal 

ini, tidak terkait dengan aspek psikososial Pengetahuan mengenai nilai-nilai produk KUR 

terkait juga pada atribut yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah. Nasabah juga memiliki 

pengetahuan tentang nilai produk KUR yang dapat membantu mereka merasa puas. Nilai 

adalah tujuan luas tentang kehidupan manusia.  
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No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1 Financial Consumer Protection in Indonesia: 
Towards Fair Treatment for All  

2018 201-224 Springer Nature 

Singapore Pte Ltd 

2 Case in Management Seri 5 Indonesia Real 2013 120 Manajemen 
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No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

Companies Research Center 

(Dep. 

Management) 

MRC FEUI 

3 IDX Watch 2013-2014 Thirteenth Edition 2013-2014 189 Pustaka Bisnis 

Indonesia 

4 Indonesia Banking Watch 2013-2014 Eighth 

Edition 

2013-2014 276 Pustaka Bisnis 

Indonesia 

5 Indonesia Economic Alamanac 2013 2013 283 Pustaka Bisnis 

Indonesia 

6 Indonesia Insurance Watch 2013-2014 2013-2014 178 Pustaka Bisnis 

Indonesia 

7 Case in Management Seri 4 Indonesia Real 

Companies 

2014 153 Salemba Empat 

MRC FEUI 

8 IDX Watch 2012-2013 2012-2013 178 Pustaka Bisnis 

Indonesia 

9 Indonesia Banking Watch 2012-2013 2012-2013 143 Pustaka Bisnis 

Indonesia 

10 Indonesia Insurance Watch 2012-2013 2012-2013 121 Pustaka Bisnis 

Indonesia 

 

G.   Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema  HKI Tahun Jenis Nomor P/IDE 

1     

2     

Dst     

 

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya 

yang Telah Diterapkan 
Tahun 

Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

     

 

I. Penghargaan dalam 5 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)  

No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1 Dosen Berprestasi bidang Pengajaran Departemen Manajemen 

FEBUI 

2015 

2    

3    

Dst    

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 

menerima sanksi. 



Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan 

Penugasan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi.       

     

Depok, 1 September 2018 

 

 

       Ketua Pengusul 

 

            

 

 

 

(Rofikoh Rokhim, Ph.D) 
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Identitas Diri Anggota Pengusul 1 

 

1.  Nama Lengkap : Dr. Iin Mayasari 

2.  Jenis Kelamin : Perempuan 

3.  Jabatan Fungsional : Lektor Kepala 400 

4.  NIP/NIK/KTP : 201050048/3471035010740005 

5.  NIDN :  0310107401 

6.  Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta 10 Oktober 1974 

7.  Email  : Iin.mayasari@paramadina.ac.id 

8.  Nomor Telepon/HP :  081328004587 

9.  Alamat : Jl. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang, Jakarta 12790 

10.  Telepon/Faks : 62-21-7918-1188 ext 140/799-3375 

11.  Lulusan yang Telah 

Dihasilkan 

 S-1 = 26 orang; S-2 = 58  orang; S-3 =2 orang 

12.  Mata Kuliah yang Diampu  1. Manajemen Pemasaran 

2. Perilaku Konsumen 

3. Bahasa Inggris 

 

 

A. Riwayat Pendidikan 

Program Sarjana (S1) Magister (S2) Doktoral (S3) 

Nama Perguruan Tinggi  1. Universitas 

Gadjah Mada-

UGM Yogyakarta  

(SIP) 

2. Universitas 

Sanata Dharma-

USD, Yogyakarta 

(SPd) 

1. Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta 

(MM) 

2. Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta 

(MSi) 

Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta 

Bidang Ilmu 1. Hubungan 

Internasional 

2. Bahasa Inggris 

1. Manajemen 

2. Manajemen 

Manajemen 

Tahun Masuk-Lulus 1. 1992-1996 

(UGM) 

2. 1993-1997) 

(USD) 

1. 1997-1999 (MM) 

2. 1999-2001 (MSi) 

2002-2007 

Judul 

Skripsi/Tesis/Disertasi 
 

1. Penarikan 

Pangkalan Militer 

Amerika Serikat 

dari Subic Bay 

dan Air Clark 

Field Filipina 

(UGM) 

2. The Analysis of 

Grape of Wrath- 

John Steinbeck 

(USD) 

1. The 

Implementation of 

Balanced Score 

Card 

2. Critical Success 

Projects  

Perilaku Pencarian 

Variasi: Antesedensi 

dan Konsekuensi 

Nama Pembimbing 1. Dr. Agus Dafri 

 

1. Dr. Wakhid Slamet 

Ciptono 

2. Dr. Wakhid Slamet 

Ciptono 

Prof Basu Swastha 

Dharmmesta, Dr. 

Hani Handoko,  

Dr, BM Purwanto 

 

 

B. Pengalaman Riset 5 Tahun Terakhir  

No Tahun Judul Riset Pendanaan 

Sumber 

Pendanaan 

Riset 

 

Nilai 

Pendanaan 

Riset 

(Juta Rp) 

mailto:Iin.mayasari@paramadina.ac.id


No Tahun Judul Riset Pendanaan 

Sumber 

Pendanaan 

Riset 

 

Nilai 

Pendanaan 

Riset 

(Juta Rp) 

1.  2017 Analisis Pembuatan Keputusan Pelaku Usaha 

Mikro terhadap Penggunaan Produk Kredit 

Usaha Rakyat 

Dikti 200 

2.  2016 Penelitian Pemetaan Aspek Sosial  Program 

CSR untuk Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat 

Pertamina 150 

3.  2016 Studi Kasus: Studi Gandeng Tangan sebagai 

Socioentrepreneurship 

UGM 20 

4.  2015 Analisis Penerapan e-government di Kota Bogor Paramadina 20 

5.  2015 Analisis Transparansi Website Pemerintah World Bank 100 

6.  2015 Partnership with small medium business Kolaborasi UI-

Paramadina 

200 

7.  2015 Studi Kasus: Nestle-Program CSV IGCN-Nestle 30 

8.  2014 Aspek perencanaan, kelembagaan, infrastruktur, 

aplikasi dalam mendukung kinerja e-government 

Paramadina 10 

9.  2014 Budget Recommendation Prorep USAID 300 

10.  2014 Policy Recommendation of Doing Business in 

Indonesia 

AMCHAM  600 

11.  2014 Ethical Climate Kolaborasi UI-

Paramadina 

250 

12.  2013-

2014 

 

A Decade Review on the Implementation of 

Performance Based Budgeting: A Case Study in 

6 Ministries/Agencies The Implementation of 

Performance Based Budgeting. 

ProRep- 

USAID 

1000 

13.  2013 Studi Kasus: Blitz  UGM 20 

14.  2012 Perilaku Hedonis Kolaborasi 

Universitas 

Indonesia & 

Universitas 

Paramadina 

Jakarta 

150 

15.  2012 The Franchise Study-The Study Case of Small 

Business Enterprise 

Universitas 

Paramadina, 

Jakarta 

20 

16.  2012-

2013 

The Implementation of Integrity Value and 

Gender Perspective in Ethical Behavior in 

Business Perspective 

TIRI-iPIEN 40 

 

 

 

 

 

C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

 

No 
Tahun 

Judul Kegiatan 

Pelayanan/Pengabdian kepada 

Pendanaan 

Sumber Dana Jumlah 
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Masyarakat (Juta Rupiah) 

 (1) (2) (3) (4) 

1.  2017 Social Mapping di Balikpapan Pertamina 200  

2.  2015 Pembuatan studi kasus 

pemberdayaan masyarakat  

PT Bukit Asam 30  

3.  2014 Pembuatan studi kasus kemitraan 

dengan petani kopi 

Nestle 25  

4.  2013 Pembuatan studi kasus kemitraan 

dengan petani sapi  

Nestle 50  

5.  2013 Mentoring untuk karyawan Hitachi Magister Manajemen 

Universitas Gadjah 

Manajemen 

15  

6.  2012 Pembuatan studi kasus kemitraan 

dengan masyarakat di Aceh pasca 

Tsunami 

BNI 46 20  

 

D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 

1.  Kajian Konseptual Perilaku Hedonis: 

Perspektif Experiential, Perspektif 

Epistemik, dan Perspektif Religi",  

Jurnal Aplikasi Manajemen, 

Terakreditasi Malang, ISSN 

1693-5241. 

Vol 13 No 3, September 2015, 

2.  Determinants of Ethical Behavior: An 

Empirical Study of Implementing 

Marketing. 

Development Research of 

Management, Jurnal 

Manajemen, Universitas 

Pelita Harapan, Jakarta. 

Vol. 8, No. 1, May, 2013. 

3.  Penerapan Nilai Integritas dan 

Perspektif Gender dalam Perilaku 

Beretika. 

Jurnal Bisnis dan Ekonomi 

Kinerja, Universitas 

Atmajaya, Yogyakarta. 

Vol 16 No 2,September 2012: 

153-179.  

4.  Perspectives to Understand the Social 

Marketing as An Approach in 

Influencing  Consumer Behavior  for 

Good 

International Business 

Journal, Univeristy of 

Gadjah Mada.  

Vol. 14, No. 2 (May - August 

2012): 163 - 182 

 

 

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No Nama Temu Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah  Waktu dan Tempat 

1.  The International Annual Symposium on 

Management, Conference.  

The Implementation of the 

Stakeholder Perspectives to 

Support Business Strategy and 

Sustainability Activities: 

The Study of Indonesia’s 

Companies 

18-20 March, Ho Chi 

Minh, 2016,  Vietnam 

2.  The 6th Global Islamic Marketing , 

Conference 

Issue of Halal in Consumer Good: 

The Case of Indonesia in 

Promoting Supporting Policy 

6-8 May 2015, Istanbul, 

Turkey 

3.  The 9th International Conference on 

Business and Management Research 

Ethical Climate  October 2014,Kyoto 

University, Kyoto 

4.  The 8th International Conference on 

Business and Management Research 

The Relationship Management of 

Franchisor and Franchisee in 

Indonesia 

 November 2013 di  

Seoul 

5.  The 1st Annual International Scholars 

Conference 

Integrative Understanding of 

Sustainability Development 

Orientation in Business Strategy 

Based on the Stakeholder 

Perspectives 

Taichung, Taiwan, April 

2013 

6.  The 13th Annual ASEAN Graduate 

Business and Economics Program 

Blitzmegaplex Goes to 21 

Cineplex 

Faculty of Economics 

and Business, 

Universitas Gadjah 

Mada, Yogyakarta, 



No Nama Temu Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah  Waktu dan Tempat 

Indonesia. 

7.  The 7th International Conference on 

Business and Management Research 

Strengthening the Relationship of 

Franchisor and Franchisee on 

Value in Use, Investment Risk, 

Conflict Management, Trust, 

Commitment, and Relationship 

Satisfaction: Study Case of Local 

Franchise in Jakarta 

November 2013, 

Vietnam 

8.  Seminar Nasional & Call for Papers 

Menilai Kinerja Bisnis dan Ekonomi 

Indonesia: Problematika, Perspektif dan 

Prospek 

Gender Perspective & Integrity in 

Ethical Behavior 

Mei 2012, Universitas 

Atmajaya, Yogyakarta. 

9.  Intemational Conference on e-Commerce, 

e-Administration 

The Multi Perspectives of 

Consumer Behavior on Online 

Purchase Behavior 

Maret 2012, Hongkong. 

 

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

 

  

No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 

1.  Perilaku Hedonis 2014 200 Nulisbuku.com 

2.  Kumpulan Tulisan: Perilaku 

Konsumen dan Pemasaran dalam 

Konteks Praktis 

2013 190 PT Green Tea 

3.  Manajemen Pemasaran 2012 350 PT Green Tea 
 

 

  

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir  

 

No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1. - - - - 
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H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun 

Terakhir 

 

No Judul/Tema/Jenis Rekayasa 

Sosial Lainnya yang Telah 

Diterapkan 

Tahun Tempat Penerapan Respon 

Masyarakat 

1.  Social Mapping sebagai bagian 

Program CSR Pertamina 

2017 Balikpapan Mendapatkan 

program 

pemberdayaan  

petani. 

2.  Social Mapping sebagai bagian 

Program CSR Pertamina 

2016 Banjarmasin Mendapatkan 

program 

pemberdayaan  

Kelompok Wanita 

Tani. 

3.  Usulan kebijakan untuk 

memudahkan investasi dan 

prosedur perizinan 

2014 BKPM Menerima usulan.  

4.  Usulan kebijakan untuk 

transparansi dalam pengelolaan 

anggaran pemerintah 

2013 Departemen Keuangan Menerima usulan 

untuk lebih 

terbuka. Salah 

satunya penguatan 

transparansi 

perencanaan 

keuangan di 

website.  
 

 

 

I. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, Institusi Lainnya) 

No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 

Penghargaan 

Tahun 

1 Dosen Teladan Universitas Paramadina Jakarta Semester Genap 

2015/2016 

2. Dosen Teladan Universitas Paramadina Jakarta Semester Ganjil 

2015/2016 

3. Dosen Teladan Universitas Paramadina Jakarta Semester Genap 

2014/2015 

4.  The Best Thesis Adviser Sekolah Tinggi Ilmu 

Komunikasi, London School 

Public Relations, Jakarta 

2015 

5.  The Best Expertise,  Sekolah Tinggi Ilmu 

Komunikasi, London School 

Public Relations, Jakarta 

Maret 2014 

6.  Dosen Teladan Universitas Paramadina Jakarta Semester Genap 

2013/2014 

7.  Dosen Teladan Universitas Paramadina Jakarta Semester Gasal 

2013/2014 

8.  Dosen Teladan Universitas Paramadina Jakarta Semester Gasal 

2012/2013 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 

menerima sanksi. 

 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan 

Penugasan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi. 

 

        

       Jakarta, 12 Desember 2017 

 



                         Ketua  Pengusul, 

 
       (Dr. Iin Mayasari) 

 

 

 

 

Identitas DiriAnggotaPengusul 2 

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Putri Mega Desiana, S.E, MM. 

2 Jenis Kelamin P 

3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

4 NIP/NUP/NIDN 060603396/0329127901 

5 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 29 Desember 1979 

6 E-mail putrimegadesiana@gmail.com 

7 Nomor Telepon/HP 081382298056 

8 Fakultas Ekonomi 

9 Mata Kuliah Ajar 

Manajemen Sumber DayaManusia, Organization Behaviour, 

Introdustion to Business, MotivasidanKepuasanKerja, 

KomunikasiBisnis 

   

 

 

A. Riwayat Pendidikan 

Program: S-1 S-2 S-3 

Nama PT 
Universitas 

Indonesia 
Universitas Indonesia  

Bidang Ilmu Manajemen Manajemen  

Tahun Masuk-Lulus 1998-2002 2004-2006  

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi  

Pengaruh Role Stressor 

terhadap Kepuasan Kerja dan 

Komitmen Organisasi (Studi 

Kasus: asisten dosen FEUI) 

 

Nama Pembimbingan/Promotor  Budi Soetjipto, DBA  

 

B. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 

1 2013 DampakPasarKerjaFleksibelterhadapKesempat

anKerja di Indonesia 

Dikti Rp 180.000.000 

2 2014 Why Joining Armed Forces DepartemenM

anajemen 

Rp 52.000.000 

3 2016 Factors Affecting the Profitability and Growth 

of Small & Medium Enterprises (SMEs) in 

Indonesia 

RisetPribadi  

Dst     

 

 

C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 

1 2017 Training Human Resources Management 

UniversitasUntirta 

Universitas 

Sultan 

AgengTirtayasa 

 

2 2016 Analisis Beban 

KerjaKementrianPerhubunganRepublik 

KementrianPerh

ubungan RI 
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No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 

Indonesia 

3 2014 Powerfull Presentation Skills Kementrian 

Tenaga KerjadanTransmigrasiRepublik 

Indonesia 

Kementrian 

Tenaga Kerja 

dan 

Transmigrasi RI 

 

 

 

 

D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/ 

Nomor/Tahun  

1 2016 Factors Affecting the Profitability and Growth 

of Small & Medium Enterprises (SMEs) in 

Indonesia 

International 

Journal of 

Economics and 

Management 

Vol. 11 Special 

issue 1, pp. 35-

44. 2016 

Dst     

 

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir  

No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Jurnal Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1 Conference on Management and Behavioral 

Studies 

 29 Oktober 2014 di 

UniversitasTaruma 

Negara 

2 The 4th Conference on Business and Social 

Science (GCBSS) 

Uncovering Factors 

Affecting the 

Profitability and 

Growth of SMEs in 

Indonesia 

Dubai, 14-15 

November 2016 

3 The 11th International Conference on Business 

and Management Research 

The Impact of 

Owners’ Work-Life 

Balance, Motivation, 

and Personality on the 

MSE’s Business 

Performance within 

Greater Jakarta Area 

Padang, 1-2 November 

2017 

Dst    

 

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1 Cases in Management “Indonesian Real 

Companies” 

2011 26 halaman SalembaEmpat 

2 Cases in Management “Indonesian Real 

Companies” 

2011 20 halaman SalembaEmpat 

3 Cases in Management “Indonesian Real 

Companies” 

2012 14 halaman SalembaEmpat 

4 Cases in Management “Indonesian Real 

Companies” 

2013 7 halaman SalembaEmpat 

Dst     

 

G.   Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir 



No. Judul/Tema  HKI Tahun Jenis Nomor P/IDE 

1     

2     

Dst     

 

 

 

 

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya 

yang Telah Diterapkan 
Tahun 

Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

     

 

 

 

 

I. Penghargaan dalam 5 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)  

No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1 Dosen Berprestasi bidang Pengajaran DepartemenManajemen 

FEBUI 

2015 

2 Dosen Berkinerja Pengajaran Terbaik III Program Studi S1 

Manajemen FEBUI 

2016 

3    

Dst    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 

menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan 

PenugasanPenelitianUnggulanPerguruan Tinggi. 

 

Depok, 12 Desember 2017 

Pengusul, 

 

 

 

     (Putri Mega Desiana, S.E, MM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5: Surat Pernyataan Ketua Peneliti 
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Dalam PDF Lain  



Lampiran 6 

Kuesioner In Depth Interview UKM 

A. Keterangan 
USAHA MIKRO/KECIL 

 Kode 
Instrumen 

 
 

Nama 
Perusahaan 

 
 

 

 Pewawancara  

Bergerak di 
bidang 

 
 

 Waktu 
Pengisian 
Kuesioner 

Tgl………      bln…….  thn…….. 
 
pk …………. s/d pk……………. 

 Nama 
Narasumber 

 

 Status 
Narasumber 

1. Pemilik 
 

2. Pengelola 
 

 
PERTANYAAN INTI 

1. Sebelum menggunakan KUR, bagaimana pendanaan usaha anda? 
 

2. Apakah anda memahami produk KUR dengan baik? 
 

3. Sudah berapa lama anda menggunakan KUR? 
 

4. Mengapa anda menerima penggunaan KUR 
 

5. Bagaimana pelayanan dan kualitas jasa  pihak Bank kepada anda terkait dengan: 
a. Kredibilitas atau nama baik bank. 
b. Keragaman produk selain KUR. 
c. Kepercayaan pada pengelola bank 
d. Perasaan aman melakukan transaksi dengan bank. 
e. Sikap tenaga pemasaran.  
f. Fasilitas bank mendukung.  
g. Tampilan bank meyakinkan.  
h. Kemampuan bank mampu memberikan penyelesaian masalah dengan baik.  
i. Pihak bank secara konsisten melayani nasabah.  

 
6. Bagaimana nilai nasabah atas penggunaan KUR? 

a. Suku bunga KUR dalam pembiayaan.  
b. Suku bunga KUR  membantu dalam meningkatkan usaha.  
c. Pembiayaan menggunakan KUR sepadan dengan hasil yang didapatkan.  
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7. Bagaimana pihak Bank mengembangkan hubungan baik dengan nasabah? 
a. Apakah pihak bank memahami kebutuhan nasabah dengan baik?  
b. Apakah bank dapat memberikan laporan kemajuan nasabah dengan baik? 
c. Apakah hubungan antara bank dan nasabah seperti keluarga? 
d. Apakah pihak bank memberikan waktu untuk berdiskusi mengenai penggunaan 

kredit? 
e. Apakah bank mampu menyelesaikan masalah dengan nasabah?  
f. Apakah komunikasi dengan pihak bank cukup intensif dengan nasabah. 
 
 

8. Bagaimana dengan pelayanan mantri atau tenaga pemasaran  kredit? 
a. Apakah mereka  bersedia memberikan bantuan kepada nasabah apabila ada 

kesulitan dalam menggunakan pelayanan? 
b. Apakah mereka  mampu memberikan informasi tepat mengenai KUR kepada 

nasabah? 
c. Apakah mereka  memahami kebutuhan nasabah. 
d. Apakah  memberikan saran terkait pelayanan KUR.  
e. Apakah mereka memiliki kemampuan dalam menjelaskan produk KUR.  

 
9. Bagaimana pihak Bank membuat nasabah mendapatkan kepuasan secara 

keseluruhan? 
 

10. Apakah anda bersedia memberikan rekomendasi kepada mitra atau rekan kerja lain 
untuk menggunakan KUR? 
 
 

 

 

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA 

SUKSES UNTUK USAHA ANDA 

  



Lampiran 7 

Kuesioner In Depth Interview Bank 

PERAN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT   

DALAM PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT 

 

Key Customer Focus 

1. Apakah perusahaan  anda telah memberikan pelayanan dan produk yang sesuai bagi 

klien? 

2. Bagaimana perusahaan memberikan pelayanan kepada nasabah? 

3. Bagaimana caranya perusahaan anda untuk mengetahui kepuasan nasabah? 

4. Apakah perusahaan anda telah berusaha mencari tahu apa yang keinginkan klien 

utama? 

5. Ketika perusahaan mengetahui bahwa pelanggan menginginkan perubahan produk 

dan layanan, apakah departemen-departemen yang terlibat melakukan upaya 

koordinasi untuk melakukan perubahan yang diinginkan ? 

CRM Organization 

1) Apakah perusahaan anda memiliki tenaga penjual dan pemasaran yang berpengalaman 

dan sumber daya untuk dapat mensukseskan CRM? Bagaimana caranya memiliki 

memiliki tenaga penjual dan pemasaran yang berpengalaman dan sumber daya untuk 

dapat mensukseskan CRM  

2) Bagaimana perusahaan anda  mendesain program pelatihan, untuk mengembangkan 

keahlian yang dibutuhkan untuk memperoleh dan memperdalam hubungan dengan 

klien? 

3) Apakah perusahaan anda telah memiliki tujuan bisnis yang jelas dengan memperoleh, 

mengembangkan, mempertahankan dan memperoleh kembali klien? 

4) Apakah kinerja karyawan diukur dan dihargai berdasarkan pada keberhasilan dalam 

pelayanan pemenuhan kebutuhan klien? Bagaimana karyawan diukur dan dihargai 

berdasarkan pada keberhasilan dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan klien? 

5) Apakah struktur organisasi perusahaan telah dirancang dengan cermat yang 

berorientasi pada klien? 

Knowledge Management 

1) Apakah karyawan perusahaan anda memiliki keinginan untuk selalu membantu klien 

dengan cara yang responsif ? 

2) Apakah perusahaan anda sangat mengerti dan memiliki pengetahuan dalam 

mempelajari keinginan dari klien utamanya? Bagaimana  perusahaan anda sangat 

mengerti dan memiliki pengetahuan dalam mempelajari keinginan dari klien 

utamanya? 



117 
 

3) Apakah perusahaan anda menyediakan sarana yang memungkinkan komunikasi dua 

arah antara perusahaan dan klien utama?  

4) Bagaimana perusahaan anda menyediakan sarana yang memungkinkan komunikasi 

dua arah antara perusahaan dan klien?  

5) Apakah pelanggan dapat mengharapkan pelayanan yang cepat dari para karyawan 

perusahaan anda? 

 

Technology Based CRM 

1) Apakah perusahaan anda memiliki para teknisi yang tepat untuk memanfaatkan 

teknologi dalam membangun hubungan dengan pelanggan? 

2) Apakah perusahaan anda memiliki perangkat lunak yang tepat untuk melayani 

pelanggan? 

3) Apakah perusahaan anda memiliki perangkat keras yang tepat untuk melayani 

pelanggan? 

4) Apakah informasi pelanggan individu tersedia di setiap titik kontak di perusahaan 

anda? 

5) Apakah perusahaan anda  menjaga database para pelanggan secara menyeluruh? 

 

  



Lampiran 8 

Kuesioner Survey UKM 

 

 

 

 

    

B. Keterangan  

USAHA MIKRO 

 Kode 

Instrumen 

 

 

Nama 

Perusahaan 

 

 

 

 Pemberi 

Kuesioner 

 

Bergerak di 

bidang 

 

 

 Waktu 

Pengisian 

Kuesioner 

Tgl………      bln…….  

thn…….. 

 

pk …………. s/d 

pk……………. 

 Nama 

Narasumber 

 

 Status 

Narasumber 

3. Pemilik 

4. Pengelola 

5.  

 

GUIDELINE PENGISIAN KUESIONER KREDIT USAHA RAKYAT  

 

Selamat Pagi/Siang/Sore, Ibu/Bapak, 

Kami  tim peneliti dari Universitas Indonesia sedang melakukan kajian untuk menganalisis 

kinerja Kredit Usaha Rakyat dengan memfokuskan aspek kualitas jasa, nilai konsumen, 

rekomendasi penggunaan KUR, kepuasan, pengetahuan konsumen, niat menggunakan KUR 

kembali dan  kepuasan.  

Kami mengharapkan jawaban Bapak/Ibu mencerminkan kondisi/persepsi/pendapat terkait 

dengan kinerja usaha Bapak/Ibu. Pengisian kuesioner akan berlangsung sekitar 20 menit. 
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1. Aset rumah tangga yang dimiliki:  

Rumah pribadi  Ya/Tidak  Elektronik (TV, AC, Kulkas, 

Mesin Cuci)  

Ya/Tidak  

Sepeda  Ya/Tidak  Tanah perkebunan atau Sawah  Ya/Tidak  

Sepeda Motor  Ya/Tidak  Ternak   Ya/Tidak  

Mobil  Ya/Tidak  Lain-lain, sebutkan  …………

…..  Perhiasan  Ya/Tidak      

 

2. Lantai rumah terbuat dari:  

a. Tanah  

b. Plester semen   

 

c. Campuran tanah, plester semen 

dan/atau keramik   

d. Keramik  

e.Kayu

 

 

  

 

3. Dinding rumah terbuat dari: 

a. Bambu 

b. Kayu  

c. Campuran bambu/kayu 

d. Batako/bata 
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Silahkan anda memberikan pilihan dengn menyilang salah satu jawaban berikut ini. 

TT, bila Anda Tidak Tahu 

STS, bila Anda Sangat Tidak Setuju 

TS, bila Anda Tidak Setuju 

S, bila Anda Setuju 

SS, bila Anda Sangat Setuju 

No. Pernyataan 
TS 

(1) 

STS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Kualitas Pelayanan Bank 

1.  Bank sebagai perusahaan mematuhi peraturan 

pemerintah sehingga pelayanan bisa  berjalan 

baik.  

     

2.  
Bank memiliki keragaman produk selain KUR.      

3.  
Saya merasa percaya pada pengelola bank.       

4.  Saya merasa aman melakukan transaksi dengan 

bank. 
     

5.  Pihak bank memiliki karyawan yang  ramah 

melayani nasabah.  
     

6.  Pihak bank memiliki karyawan dengan  

pengetahuan kredit KUR  yang baik. 
     

7.  
Sikap karyawan baik.       

8.  
Fasilitas bank mendukung.       

9.  
Tampilan bank meyakinkan.       

10.  Pihak bank mampu memberikan penyelesaian 

masalah dengan baik.  
     

11.  
Pihak bank secara konsisten melayani nasabah.       

12.  Nasabah mendapatkan pelayanan KUR yang 

konsisten.  
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No. Pernyataan 
TS 

(1) 

STS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Nilai Konsumen 

1.  Suku bunga KUR sangat tepat  dalam 

pembiayaan usaha saya.  
     

2.  Suku bunga KUR  membantu dalam 

meningkatkan usaha.  
     

3.  Pembiayaan menggunakan KUR sepadan dengan 

hasil yang saya dapatkan.  
     

4.  
Suku bunga KUR cukup pantas.       

 

No. Pernyataan 
TS 

(1) 

STS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Kepuasan 

1.  Secara umum saya merasa senang menggunakan 

KUR.  
     

2.  Saya mendapatkan hasil usaha melebihi harapan 

saya.  
     

3.  Saya menikmati usaha karena penggunaan KUR.       

4.  Hidup saya lebih baik dengan menggunakan 

KUR.  
     

5.  Penggunaan kredit KUR dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan saya.  
     

 

No. Pernyataan 
TS 

(1) 

STS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Rekomendasi ke Pihak Lain 

1.  Saya akan memberikan saran penggunaan 

pelayanan bank kepada teman.  
     

2.  Saya akan memberikan komentar positif terkait 

pelayanan KUR dari Bank.  
     

3.  Saya mendorong teman untuk menggunakan 

pelayanan Bank.  
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No. Pernyataan 
TS 

(1) 

STS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Pengetahuan Produk KUR 

1.  Saya memahami kegunaan KUR.       

2.  Jika teman saya menanyakan mengenai KUR,  

maka saya bisa memberikan saran akan manfaat 

KUR. 

     

3.  Jika saya memutuskan menggunakan KUR,  

maka saya hanya menggabungkan sedikit 

informasi dalam membuat keputusan yang 

bijaksana. 

     

4.  Saya sangat percaya diri akan kemampuan saya 

untuk mengatakan perbedaan kualitas  pelayanan 

KUR antar bank.  

     

 

No. Pernyataan 
TS 

(1) 

STS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Niat Menggunakan Kembali 

1.  Jika saya membutuhkan kredit, saya akan 

kembali ke bank.  
     

2.  Saya akan menggunakan bank yang sama untuk 

menggunakan kredit.  
     

3.  Saya tetap menggunakan bank yang sama 

apabila ada kebutuhan kredit tambahan.  
     

 

DEFINISI KESUKSESAN  

Lingkarilah kriteria kesukesan berdasarkan individu anda diantara beberapa jawaban 

dibawah ini.  

Sukses itu Bila Sebelum Mendapat 

KUR  

Setelah 

Mendapat KUR 

 

Pembiayaan 

Terakhir 

1 Mendapat penghargaan dari masyarakat 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 2 Mendapat penghargaan dari pemerintah 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 3 Memiliki rumah nyaman 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 4 Keluarga sejahtera 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 5 Jadi pengusaha besar 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 6 Cukup makan minum 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 7 Anak-anak bisa sekolah 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 
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8 Berbisnis sambil ibadah 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 9 Jadi lebih kaya, perusahaan untung besar 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 10 Karyawan banyak, sejahtera dan terdidik 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 11 Memperoleh Hak Paten (Didaftarkan ke paten) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 12 Usahanya dianggap sebagai sebuah karya oleh 

masyarakat 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 13 Bisa mempekerjakan kaum disabilitas (cacat) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 14 Bisa memberdayakan/mempekerjakan  para 

wanita 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 15 Bisa berjalan-jalan ke luar negeri atas biaya 

sendiri 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 16 Bisa membawa nama harum daerah di kancah 

propinsi/ nasional 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 17 Bisa memanfaatkan hasil dari sumber daya local 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 18 Bisa mengekspor ke luar negeri 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 19 Melestarikan budaya dalam usaha 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 20 Membangggakan suku saya 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 21 Membanggakan  kepala daerah yang memimpin 

saya 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 22 Membanggakan agama saya 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 23 Tidak mempekerjakan pekerja anak (< 15 tahun) 

dalam usaha 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 24 Bisa membayar pajak dengan tertib 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 25 Bisa menyalurkan kreativitas 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 26 Bergabung dalam koperasi/bank 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10 27 Diberi kepercayaan untuk mendapat pinjaman 

dari bank 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10  

No  Pertanyaan  Jawaban  

1  Berapa jarak domisili anda ke bank yang bersangkutan?  a. 0 -2 km  

b. >2 km 

b.       > 2 km   

2  

Berapa lamakah Anda telah memiliki tabungan di bank 

yang bersangkutan?  
a. Tidak Punya         

b. < 2 tahun            

c. 2-5 tahun  

d. > 5 tahun  

 

3  

Dalam  setahun terakhir, saldo tabungan saya di banjk 

selalu positif.  
a. Ya  

b. Tidak  

 

4  

 

Seberapa besar kebutuhan pinjaman anda dipenuhi oleh 

bank?  

a. Semua  

b. Sebagian …. %  

c. Ditolak  

 

5  
Dalam setahun terakhir, saya mendapatkan akses 

fasilitas keuangan dari bank?  

a. Ya  

b. Tidak  

 

6  

Berapa persenkah tingkat pengembalian anda saat ini atas 

pinjaman yang anda lakukan?   

……. %  

 

7  

Apakah anda keberatan dengan tingkat pengembalian 

yang ada saat ini?  
a. Ya  

b. Tidak  
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8  

Jika anda menjawab ya, berapakah tingkat pengembalian 

ideal menurut anda? 

…….. %  

 9  Bagaimanakah waktu pengembalian pinjaman anda?  a. Harian 

b. Mingguan 

c. Bulanan 

d. Lainnya  

 
 

10  
Apakah anda keberatan dengan waktu pengembalian 

pinjaman anda yang ada saat ini?  

a. Ya  

b. Tidak  

 

11  
Jika anda menjawab ya, bagaimanakah frekuensi waktu 

pengembalian pinjaman yang ideal menurut anda?   

……………………………

……………………………

……………………………

…………........  
 

12  
Apakah ada sistem denda atas pinjaman yang tidak tepat 

waktu di institusi keuangan anda?  

a. Ada  

b. Tidak ada 

 

13  

Jika ada, Apakah anda keberatan dengan sistem denda 

yang ada  saat ini?  
a. Ya  

b. Tidak  

 

14  

Jika anda menjawab ya, bagaimanakah sistem denda yang 

ideal menurut anda? 
……………………………

……………………………

……………………………

……………… 

……………………………

…  

 

Terima Kasih atas Partisipasinya 
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Lampiran 9 

Bukti Submission Jurnal 

9.1. Jurnal Internasional 

 

9.2.Jurnal Nasional 
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9.3.Jurnal Internasional 

 

 


