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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sistem keuangan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan 

pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan 

seimbang. Bank  adalah salah satu lembaga keuangan sebagai lembaga perantara 

lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu, bank sangat tergantung pada kepercayaan 

dari masyarakat yang mempercayakan dananya maupun dalam hal menyalurkan 

dana tersebut memalui kredit. 

Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari 

eksistensi suatu bank, sehingga terpeliharalah kepercayaan masyarakat kepada 

perbankan untuk kepentingan masyarakat dan bank itu sendiri. Salah satu proses 

yang dilakukan melalui kinerja yang dikelola secara terus-menerus untuk 

menghasilkan kinerja yang diinginkan agar dapat memelihara dan meningkatkan 

kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. 

Bank menjalankan fungsinya sebagai suatu lembaga Intermediary artinya 

yaitu bank sebagai suatu lembaga yang menghimpun atau menyimpan dana 

masyarakat sekaligus memberikan pelayanan jasa perbankan, juga mempunyai 

fungsi menyalurkan dana yang dihimpunnya itu kembali  ke masyarakat. Dana 

tersebut disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit (Kasmir : 2008). 

Kredit merupakan salah satu pembiayaan sebagian besar dari kegiatan 

ekonomi. Penyaluran kredit sebagai faktor yang sangat menjadi perhatian bagi 

bisnis perbankan yang penuh resiko dengan aktifitas sebagian besar 
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mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro, 

maupun deposito.  

Beberapa perbankan nasional guna meningkatkan kinerja yang baik dengan 

melakukan perencanan yang baik dalam menentukan strategi penyaluran kredit. 

Strategi yang dilakukan yaitu dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang 

baik, selain itu dengan melakukan analisis kredit yang komprehensif dan 

pengawasan kredit yang melekat dengan prinsip kehati-hatian. 

Perbankan dalam mengambil keputusan untuk menyalurkan kredit, 

terlebih dahulu harus diperoleh data bahwa, kredit yang diberikan mampu 

dikembalikan oleh debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Upaya 

yang dilakukan oleh bank untuk memperoleh data tersebut antara lain dengan cara 

melakukan analisis terhadap calon debitur. Analisis ini sangat perlu dilakukan 

karena hal ini merupakan sebagai suatu bahan pertimbangan untuk mengambil 

keputusan pemberian kredit. 

Penilaian kredit berorientasi pada resiko kredit yang besar sangat 

tergantung dari kemampuan membayar dan keinginan membayar, bank harus 

mengevaluasi karakter, kapasitas, jaminan yang diberikan, modal yang dimiliki 

calon debitur, dan kondisi ekonomi yang dihadapi atau dialami debitur.  

Pentingnya pengelolaan kredit menjadi sangat penting guna meningkatkan 

kesehatan dan kinerja perbankan. Meningkatkan kinerja melalui peningkatkan 

kuantitas dan kualitas kredit. Kuantitas kredit dinilai dari jumlah dan tingkat 

pertumbuhan kredit yang disalurkan. Kualitas kredit, secara sederhana dapat 

diukur dari jumlah porsi kredit macet atau bermasalah (Non Performing Loans). 
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Mengurangi risiko kredit macet bank tidak cukup hanya melihat dari 

kemampuan debitur dalam pelunasan piutangnya, tetapi diperlukan jaminan untuk 

mengamankan kepentingan kreditur apabila debitur cidera janji, maka diperlukan 

jaminan berupa jaminan hak tanggungan. Jaminan hak tanggung yang dimaksud 

dalam pemberian kredit tersebut adalah jaminan yang berupa sesuatu atau benda 

yang berkaitan langsung kredit yang dimohon. Dalam Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) salah satu hak tanggungan berupa sertifikat tanah dan bangunan yang 

dijaminkan. 

Kehidupan perekonomian yang stabil dan meningkat menimbulkan debitur 

selalu mampu menunaikan penyelesaian pembayaran kreditnya kepada pihak 

kreditur, tetapi lain halnya dalam keadaan kelesuan dunia perekonomian, seperti 

yang terjadi pada masa sekarang ini, timbul gejala bahwa pihak debitur tidak 

sanggup membayar hutangnya.  

Debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi secara sukarela, maka kreditur 

mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya, yaitu terhadap harta 

kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.  

Penyelesaian kredit macet diharapkan dapat lebih terfokus dan terarah, 

sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. penyelesaian kredit macet tahap 

awal sebelum terjadinya eksekusi biasanya dilakukan melalui negosiasi antara 

kreditur dengan debitur untuk menghasilkan hasil yang terbaik, tetapi apabila 

hasil negosiasi memperoleh hasil kebuntuan, maka upaya terakhir yang dilakukan 

melalui litigasi, hal ini merupakan proses dalam mengeksekusi atau menjual 

barang yang dijadikan jaminan utang melalui lelang eksekusi hak tanggungan.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka permasalahan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kolektibilitas kredit periode September 2013 sampai 

dengan Desember 2014 pada Kredit Pemilikan Rumah PT. Bank Tabungan 

Negara Tbk. Kantor Cabang Ade Irma Malang? 

2. Bagaimana penyelesaian kredit macet kepemilikan rumah pada PT. Bank 

Tabungan Negara Tbk. Kantor Cabang Ade Irma Malang? 

3. Bagaimana perlakuan terhadap kekurangan dan kelebihan hasil lelang agunan 

PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Kantor Cabang Ade Irma Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar hasil tugas akhir ini lebih terarah, spesifik dan menghindari pembahasan 

yang menyimpang serta untuk mempermudah pemahaman tentang apa yang 

dibahas atau dikaji, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini nantinya akan dibatasi 

pada masalah penyelesaian kredit macet kepemilikan rumah pada PT. Bank 

Tabungan Negara Tbk. Kantor Cabang Ade Irma Malang. 

 

D. Tujuan Penulisan 

Tujuan dalam penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat kolektibilitas kredit periode September 2013 

sampai dengan Desember 2014 pada Kredit Pemilikan Rumah PT. Bank 

Tabungan Negara Tbk. Kantor Cabang Ade Irma Malang. 
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2. Untuk mengetehaui penyelesaian kredit macet kepemilikan rumah pada PT. 

Bank Tabungan Negara Tbk. Kantor Cabang Ade Irma Malang. 

3. Untuk mengetahui perlakuan terhadap kekurangan dan kelebihan hasil lelang 

agunan PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Kantor Cabang Ade Irma Malang. 

 

E. Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan tugas akhir  ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Manfaat Bagi Instansi Bank 

Hasil penulisan tugas akhir yang disusun oleh penulis diharapkan juga 

mampu: 

a. Memberikan informasi perkembangan kinerja bank mengenai penyelesaian 

kredit macet pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Kantor Cabang Ade 

Irma Malang. 

b. Dapat memberikan bahan pertimbangan yang lebih baik dalam 

pengambilan keputusan penyelesaian kredit macet dan dapat memberikan 

solusi terhadap penanganan kredit bermasalah pada PT. Bank Tabungan 

Negara Tbk. Kantor Cabang Ade Irma Malang. 

2. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penulis berharap hasil penulisan tugas akhir ini mampu memberikan 

sumbangan pengetahuan dan digunakan sebagai acuan bagi peneliti 

selanjutnya mengenai topik yang sama yaitu penyelesaian kredit macet 

kepemilikan rumah. 

 


