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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Salah satu 

cirinya adalah munculnya dinamika pembangunan di segala bidang. 

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

seluruh rakyat. Untuk melaksanakan pembangunan tentu saja membutuhkan 

modal  yang besar. Beberapa sektor yang mendukung terlaksananya proses 

pembangunan adalah pajak, peran lembaga keuangan  dan partisipasi langsung 

dari masyarakat. Sejauh ini pemerintah memandang bahwa lembaga keuangan 

mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan karena lembaga 

ini mempunyai fungsi utama sebagai mediator, atau suatu wadah yang dapat 

menghimpun dana sekaligus menyalurkannya secara efektif dan efisien.  

Perbankan mempunyai tugas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang dilakukan dengan cara menghimpun, menyediakan, serta menyalurkan 

dana untuk keperluan pembangunan diberbagai sektor sehingga bank selalu 

berupaya untuk mempertahankan dan menumbuhkan kepercayaan dari 

masyarakat. Bank sendiri merupakan badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk –bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup orang banyak. Hal ini sesuai dengan fungsi bank yaitu sebagai financial 
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intermediary intitutions yang menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali untuk berbagai tujuan. 

Sumber dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan tabungan 

dan deposito serta sumber dana internal Bank cenderung akan lebih banyak 

dialokasikan pada kegiatan kredit Bank. Wilayah dalam Bank beropersi 

terbatas pada suatu wilayah tertentu. Bank mengalami perkembangan karena 

Bank lebih mengarah sasarannya kepada kebutuhan atau kredit bagi 

masyarakat menegah ke bawah yang membutuhkan dana untuk 

pengembangan usaha ataupun untuk konsumsi rumah tangga, jadi intinya 

usaha pokok dari Bank adalah kredit. 

Pokok usaha Bank adalah kredit, maka diperlukan suatu pengelolaan 

kredit, supaya kredit yang diberikan oleh bank dapat mancapai hasil dan 

sasaran yang tepat. Pengelolaan kredit ini ada bertujuan untuk meminimalkan 

hal–hal yang dapat terjadi di luar perhitungan dan supaya kolektibilitas kredit 

dinilai baik. Melakukan pengelolaan kredit berarti melaksanakan fungsi–

fungsi manajemen, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

dan pengawasan kredit. Fungsi ini dilakukan oleh satu manajemen yang 

namanya manajemen kredit, yang secara luasnya manajemen kredit 

melakukan pengelolaan kredit dengan baik di mulai dari perencanaan jumlah 

kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian 

kredit sampai dengan pengawasan dan pengendalian kredit.  

Adapun beberapa jenis kredit yaitu kredit investasi, kredit modal kerja, 

dan kredit konsumtif. Pada kesempatan kali ini penulis akan mengkhususkan 
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pada jenis Kredit Modal Kerja. Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam 

satu siklus usaha. Kredit modal kerja memiliki fokus utama untuk mendukung 

kemajuan usaha nasabah pengusaha kecil dan menengah untuk terus 

mengembangkan bisnis mereka melalui berbagai Kredit Modal Kerja yang 

disediakan. kredit modal kerja merupakan salah satu jenis kredit yang 

diberikan bank kepada nasabahnya untuk membiayai operasional perusahaan 

yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun proses produksi sampai 

barang tersebut terjual, dengan banyaknya kebutuhan perusahaan dalam 

membiayai kegiatan oprasional maka banyak masyarakat yang mengajukan 

kredit modal kerja (KMK) pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang 

Pembantu Borobudur Malang 

Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan, tidaklah 

semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan 

sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup 

banyak antara lain dari sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi 

dan manajeman perkeriditan, serta menyelesaikan kredit bermasalah.   

Dalam praktiknya, banyak faktor yang dapat menyebabkan kesulitan 

debitur melaksanakan kewajibannya kepada bank ataupun bank kesulitan 

menagih kreditnya kepada para debitur. Oleh sebab itu diperlukan 

pengendalian dalam pemberian kredit modal kerja dengan beberapa tahapan 

atau prosedur. Tahapan atau prosedur pengendalian diantaranya yaitu pada 

saat debitur melakukan pengajuan pembukaan kredit modal kerja pada bank, 
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penilaian bank terhadap debitur dengan melihat prinsip 5C (Character, 

Capacity, Capital, Collecteral, Condition of economi), kemampuan bank 

dalam memperhitungkan jaminan sesuai dengan nilai pinjaman yang di ajukan 

oleh debitur dengan Kata lain bank dapat menghitung total jaminan agar dpat 

mngkafer pinjman debitur, menghitung pembayaran angsuran dengan melihat 

total pendapatan debitur setiap bulan.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

menlakukan penelitian tentang Pengendalian Kredit Modal Kerja (KMK) pada 

PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Borobudur Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi 

permasalahan pokok dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Tahapan Sistem Pengendalian Kredit Modal Kerja (KMK) 

pada PT Bank Rakyat Indonesia KCP Borobudur Malang? 

2. Apa Kendala dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Kredit Modal Kerja 

(KMK) pada PT Bank Rakyat Indonesia KCP Borobudur Malang? 

C. Batasan Masalah  

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pembahasan 

yang sudah dikaji, serta mempermudah untuk memahami tentang pembahasan 

yang dikaji atau dianalisa, maka dalam penulisan Tugas Akhir akan terbatas 

pada bagaimana Tahapan Sistem Pengendalian Kredit Modal Kerja (KMK) 
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serta Apa Kendala dalam Pelaksanaan Pengendalian Kredit Modal Kerja 

(KMK) pada PT Bank Rakyat Indonesia KCP Borobudur Malang.  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian yaitu:  

a. Untuk mengetahui bagaimana Tahapan Sistem Pengendalian Kredit 

Modal Kerja (KMK) pada PT Bank Rakyat Indonesia KCP Borobudur 

Malang. 

b. Untuk mengetahui Apa Kendala dalam Pelaksanaan Sistem 

Pengendalian Kredit Modal Kerja (KMK) pada PT Bank Rakyat 

Indonesia KCP Borobudur Malang. 

2. Manfaat Penelitian yaitu: 

a. Manfaat Bagi Penulis: 

Penulis berharap hasil Tugas Akhir ini dapat memberikan 

informasi sekaligus wawasan pengetahuan yang luas mengenai 

masalah yang diteliti sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih 

jelas mengenai Pengendalian Kredit Modal Kerja (KMK) pada 

PT.Bank Rakyat Indonesia KCP Borobudur Malang. 

b. Manfaat bagi Bank:  

Memberi masukan kepada pihak yang berwenang dalam Upaya 

Pengendalian Kredit Modal Kerja (KMK) pada PT.Bank Rakyat 

Indonesia KCP Borobudur Malang . 

Sebagai bahan tambah informasi sekaligus evaluasi mengenai 

dunia perbankan, dan sebagai pemasukan dalam pengendalian Kredit 
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Modal Kerja (KMK) pada PT.Bank Rakyat Indonesia Kcp Borobudur 

Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


