
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Keberadaan BPR di Indonesia terasa semakin penting sejalan dengan 

meningkatnya kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat 

pedesaan. BPR adalah bank sekunder yang berfungsi menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka atau 

tabungan serta pemberian kredit. Masyarakat di kota Batu yang mayoritas 

berprofesi sebagai petani dan berpendapatan relatif rendah, membutuhkan Bank 

yang dapat memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan seperti 

BPR, karena kredit dapat menjadi alternatif untuk aktifitas usahanya. 

Penyaluran kredit pada Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu 

sarana untuk menigkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pada mulanya Bank 

Perkreditan Rakyat bertugas untuk membantu mayarakat dengan menyediakan 

permodalan kepada masyarakat yang membutuhkan atau memerlukan dengan 

syarat yang ringan. Tidak hanya syarat yang ringan yang menarik bagi 

masyarakat, tetapi juga fasilitas yang diberikan oleh bank kepada masyarakat, 

seperti pelayanan yang baik, bunga yang ringan, lokasi dan citra perusahaan. 

PT BPR Armindo Kencana adalah bank yang melakukan penyaluran 

kredit kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk usaha. Kredit yang 

diberikan bank dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, laba yang diperoleh 
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bank juga meningkat.Berikut adalah data perkembangan kredit yang diberikan 

dan laba periode tahun 2009 - 2012 PT BPR Armindo Kencana. 

Tabel 1.1 Perkembangan Kredit yang diberikan dan laba yang diperoleh PT BPR 

Armindo Kencana 

Ket Des 2010(Rp) Des 2011(Rp) Des 2012(Rp) 

Kredit yang diberikan 37,592,090 38,081,228 43,889,635 

Laba/rugi tahun berjalan 3,405,079 4,244,730 4,552,047 

Sumber : www.bi.go.id 11 April 2014 

Di Indonesia sudah banyak praktik bank perkreditan rakyat yang tersebar 

di pedesaan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh bank untuk menyalurkan 

kredit. Terdapat kebijakan yang di buat oleh Bank Perkreditan Rakyat yang tidak 

sesuai penerapannya kepada masyarakat maka akan menimbulkan resiko yang 

sangat besar yang mungkin ditanggung bank terhadap ketidaksesuaiannya antara 

kebijakan dan penerapannya dan juga dapat menjadi risiko masyarakat yang 

menjadi debitur, dengan adanya ketidaksesuaian kebijakan dan penerapan dari 

bank, maka debitur akan menjadi rugi. 

Beberapa bank yang telah berdiri menjadi bangkrut dikarenakan 

ketidaksesuaiannya kebijakan yang dibuat oleh bank dengan penerapannya 

kepada masyarakat. BPR Armindo Kencana cabang Batu merupakan salah satu 

bank pemerintah yang mungkin saja terdampak oleh masalah perkreditan. 

Dampak masalah perkreditan dapat terjadi bukan hanya karena ketidaksesuaian 

antara prosedur dan kebijakan dari bank,  tetapi juga dapat terjadi karena 

http://www.bi.go.id/
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penerapan prosedur dan kebijakan pemberian kredit modal yang telah 

dilakukannya selama ini yang mungkin kurang mengacu terhadap penerapan 

prinsip kehati-hatian penyaluran kredit.  

Ketidaksesuaian antara kebijakan dan penerapan penyaluran kredit  ini 

bisa saja terjadi pada BPR Armindo Kencana cabang Batu, dikarenakan lokasinya 

yang terdapat pada kota kecil yang mana kebanyakan para nasabahnya adalah 

para petani ataupun masyarakat pedesaan yang mungkin kurang memahami 

secara mendalam tetntang perkreditan, sehingga apa yang dilakukan dalam 

pemberian kredit tidak mengacu pada prosedur dan kebijakan yang telah 

ditetapkan.  

Kebijakan dan prosedur kredit diterapkan untuk mengarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan suatu usaha. Setiap tahapan proses pemberian kredit 

harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang 

tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan. Kebijakan pokok pemberian kredit 

meliputi pokok-pokok pengaturan tata cara pemberian kredit yang sehat. Pihak 

perbankan memiliki harapan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, seperti 

terciptanya  hubungan yang saling menguntungkan antara pihak perbankan dan 

masyarakat.  

Bank dalam menyalurkan kredit juga dapat berisiko.Bank tidak 

menghendaki kredit yang mereka salurkan tumbuh menjadi kredit bermasalah. 

Kredit bermasalah mungkin menjadi bagian kehidupan bisnis bank. Risiko yang 

mungkin diperoleh bank adalah kredit bermasalah yang disebabkan dari debitur-

debitur tertentu yang tidak atau tidak mampu membayar bunga atau melunasi 
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kredit yang mereka pinjam. Kredit bermasalah seperti kredit kurang lancar, kredit 

diragukan dan kredit macet dapat menyebabkan bank mengalami penurunan mutu 

kreditnya. 

Pentingnya prosedur pemberian kredit pada bank dimulai dari adanya 

pengajuan kredit dari masyarakat, proses analisi kredit, proses pencairan kredit, 

sampai dengan proses umpan balik pelaksanaan kredit akan mengurangi risiko 

terjadinya kredit bermasalah yang dapat merugikan bank. Konsep prosedur dan 

kebijakan kredit ini mengikuti alur proses kredit itu sendiri maka harus didukung 

dengan prinsip kehati-hatian perbankan dalam penyaluran kredit kepada 

masyarakat dan diharapkan tidak menimbulkan kredit bermasalah dikemudian 

hari dengan baik. 

BPR cabang Batu sebagai salah satu bank pemerintah yang berfungsi 

sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk 

kredit ini perlu adanya analisis implementasi dan kebijakan penyaluran kredit 

pada bank. Penerapan penyaluran kredit kepada masyarakat yang sesuai dengan 

kebijakan dari bank perkreditan rakyat maka diharapkan pengendalian kredit yang 

cukup kuat. Perlunya analisis untuk mengetahui apakah sudah sesuai antara 

kebijakan dan penerapan penyaluran kredit yang ada di BPR armindo kencana 

agar tidak terjadi kredit bermasalah dan juga tidak akan terjadi pemborosan atau 

penyelewengan dana. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirasa perlu melakukan penelitian 

analisis implementasi dan kebijakan penyaluran kredit pada PT BPR Armindo 

Kencana Kota Batu. 
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B. Rumusan Masalah 

Suatu prosedur kebijakan dan penyaluran kredit yang baik dapat 

mencegah timbulnya kredit bermaslah. Kesesuaian antara implementasi dan 

kebijakan penyaluran kredit dan kebijakan penyaluran kredit akan menjadi 

kesehatan bagi suatu bank. Dari fakta tersebut dapat memperlihatkan pentingnya 

kesesuaian kebijakan dan penerapan penyaluran kredit maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana implementasi dan kebijakan penyaluran kredit pada BPR Armindo 

Kencana? 

2. Apakah kebijakan penyaluran kredit pada BPR Armindo Kencana sesuai 

dengan penerapan prinsip kehati-hatian penyaluran kredit? 

 

C. Batasan Penelitian 

Penelitian ini hanya terbatas pada ruang lingkup prosedur penyaluran 

kredit dan penerapannya pada Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana tahun 

2012. Kredit yang disalurkan yaitu kredit modal kerja dan kredit konsumtif. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dan mengetahui gambaran 

mengenai penerapan dan kebijakan penyaluran kredit BPR Armindo Kencana, 

serta untuk mengetahui apakah kebijakan penyaluran kredit pada BPR 
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Armindo Kencana sudah sesuai dengan penerapan prinsip kehati-hatian 

penyaluran kredit. 

2. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh manfaat-manfaat 

penelitian seperti dibawah ini, yakni: 

a. Bagi para manajer BPR Armindo Kencana 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan penyaluran 

kredit kepada nasabah BPR. 

b. Bagi para nasabah BPR Armindo Kencana 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

bahan pertimbangan jika akan melakukan peminjaman dana pada bank 

perkreditan rakyat. 

c. Bagi  peneliti selanjutnya. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

bahan referensi untuk memperoleh informasi dan untuk penelitian lebih 

lanjut yang berkaitan dengan analisis implementasi dan kebijakan 

penyaluran kredit. 

 


