
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia 

yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian Indonesia. 

Selain itu, bank juga merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang 

kekurangan dana dalam bentuk kredit atas dasar kepercayaan. Menurut 

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menetapkan 

bahwa hanya ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR). 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan 

perbankan yang berfungsi untuk meningkatkan kebutuhan pelayanan akan 

jasa-jasa perbankan bagi masyarakat menengah. Peranan BPR dalam 

perekonomian Indonesia dapat dilihat dari skala usahanya. Bila melihat skala 

usaha, harus dikatakan bahwa BPR kurang efisien dibandingkan dengan bank 

umum. Penyebabnya adalah kecilnya skala usaha dan kualitas SDM. Tetapi, 

BPR juga memiliki kekuatan dalam hal likuiditas dibandingkan dengan bank 

umum. Keunggulan BPR yang lainnya yaitu BPR tetap menjalankan fungsi 

intermediasinya secara seimbang, sekalipun perekonomian Indonesia dalam 

kondisi krisis (Manurung dan Rahardja, 2004 : 216-217) .  

Kredit adalah kegiatan operasional terpenting dalam suatu bank, 

dimana kredit memiliki aset terbesar jika dibandingkan dalam kegiatan 

operasional bank yang lainnya. Walaupun usaha perkreditan merupakan 
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sumber utama penghasilan bank, namun resiko kerugian jika terjadi kredit 

macet atau kredit bermasalah sebagian besar bersumber pada usaha tersebut. 

Namun dengan cara tersendiri dalam pengelolaannya bank tersebut dapat 

mencapai tujuannya secara maksimal. 

Kredit bukanlah masalah yang asing bagi masyarakat pada umumnya. 

Perkembangan perekonomian yang kini semakin pesat membuat sebagian 

masyarakat memerlukan kredit usaha untuk membantu pemberdayaan 

ekonomi rakyat dan pencapaian sasaran pemerataan. Kredit merupakan salah 

satu pembiayaan dari kegiatan ekonomi. Sebelum dimulainya kegiatan 

pemberian kredit, diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama terhadap 

semua aspek perkreditan.  

Kredit yang akan disalurkan kepada para debitur harus dilakukan 

dengan langkah-langkah yang tepat saat melaksanakan penyaluran dan 

pencairan kredit. Permasalahan dalam pemberian kredit merupakan 

permasalahan multikriteria dimana bank harus tetap memperhatikan prinsip 

kehati-hatiannya dalam melakukan penyaluran kredit dan harus 

memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat agar dalam proses 

pemberian kredit dapat mencegah timbulnya suatu resiko kredit. 

Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank 

Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, 

atau hal lain yang serupa. Salah satu usaha yang dapat dilakukan BPR dalam 

kegiatan operasionalnya yakni : menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya, 
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memberikan kredit berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan. Namun, 

usaha yang tidak boleh dilakukan BPR seperti yang dilakukan oleh bank pada 

umumnya adalah : Menerima simpanan berupa giro, melakukan usaha 

perasuransian, serta melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (Kasmir, 

2002) . 

Salah satu jenis kredit untuk membantu meningkatkan mutu 

perekonomian rakyat adalah Kredit Dengan Agunan Emas (KRIDAMAS). 

Kredit ini merupakan kredit konsumtif dengan plafon kredit tidak ada 

batasnya yang diberikan kepada debitur yang memiliki agunan atau barang 

jaminan berupa emas murni. Kredit konsumtif yang diberikan ini 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan atau kelangsungan hidup para 

calon debitur. Namun, KRIDAMAS yang merupakan salah satu produk BPR 

Jawa Timur Cabang Batu ini memiliki keterbatasan dalam jangka waktu 

pengembalian pokok kredit beserta bunga yakni maksimal selama 3 bulan.  

Dalam pencairan KRIDAMAS, PT. BPR Jawa timur juga didasarkan 

pada prinsip kehati-hatian (prudential banking) untuk menghindari resiko 

kredit macet. Selain itu, menjaga hubungan yang harmonis antara nasabah 

dengan bank juga diperlukan dalam rangka menghindari terjadinya kredit 

macet. Namun, jika terjadi kredit macet dalam pemberian KRIDAMAS ini 

yang dilakukan oleh pihak BPR adalah melelang barang jaminan (emas) 

sesuai dengan keputusan pimpinan serta sesuai dengan persetujuan debitur itu 

sendiri. 
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Perlunya analisis pencairan kredit yang dilakukan dapat menghindari 

resiko kredit macet yang tidak diinginkan oleh pihak BPR. Sebelum kredit itu 

dicairkan, pihak BPR harus memperoleh data bahwa kredit mampu 

dikembalikan oleh debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

Upaya yang dilakukan oleh BPR dalam memperoleh data tersebut adalah 

dengan cara melakukan analisis terhadap debitur. Analisis ini sangat perlu 

dilakukan karena hal ini merupakan salah satu bahan pertimbangan untuk 

pihak BPR mengambil keputusan dalam pencairan kredit. Salah satu hal yang 

paling penting dalam pencairan kredit yaitu dengan melakukan evaluasi 

kembali atas kredit yang diduga akan bermasalah, sehingga kredit tersebut 

dapat diselamatkan dan terhindar dari resiko kredit macet. 

Analisis pencairan KRIDAMAS mencakup uji berat, uji kadar 

karatase emas, uji keaslian emas, latar belakang nasabah, serta faktor-faktor 

lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar pihak BPR yakin bahwa kredit yang 

diberikan kepada debitur atau nasabahnya benar-benar aman. Pemberian 

kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan membahayakan bagi BPR itu 

sendiri.  

Dengan memberikan KRIDAMAS kepada debitur, PT. BPR Jawa 

Timur Cabang Batu berharap agar dana yang diterima oleh debitur dapat 

berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup debitur itu sendiri. Namun, 

permasalahan yang biasanya terjadi pada pemberian KRIDAMAS yaitu kadar 

emas yang tidak mencapai 16 sampai 24 karat membuat kredit tersebut tidak 

dapat dicairkan oleh pihak BPR itu sendiri. Tidak hanya kadar emas yang 
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menjadi permasalahan KRIDAMAS tidak dapat di cairkan, terkadang agunan 

yang diberikan kepada pihak BPR jawa Timur Cabang Batu bukan 

merupakan emas asli melainkan emas palsu yang lapisan luarnya dilapisi 

dengan emas. Hal tersebut tentunya dapat diketahui oleh analis bagian 

KRIDAMAS dengan beberapa cara sehingga kredit tidak dapat dicairkan 

kepada debitur.  

Penentuan layak atau tidaknya permohonan kredit bagi calon debitur 

harus berdasarkan objektifitas dan konsistensi atas hasil analisis dengan 

berpegangan pada prinsip kelayakan dan kebijakan kredit yang diberlakukan 

oleh PT. BPR Jatim Cabang Batu. Berdasarkan uraian tersebut penulis 

tertarik untuk mempelajari dan meneliti analisis pencairan kredit yang 

disalurkan oleh BPR kepada calon debiturnya yang ditulis untuk Tugas Akhir 

dengan mengambil judul “ANALISIS PENCAIRAN KREDIT DENGAN 

AGUNAN EMAS (KRIDAMAS) PADA PT. BPR JAWA TIMUR 

CABANG BATU”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraiakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana prosedur pencairan KRIDAMAS pada PT. BPR Jawa Timur 

Cabang Batu? 

2. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah KRIDAMAS pada PT. BPR 

Jawa Timur Cabang Batu di tahun 2014? 
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3. Bagaiamana analisis penentuan nominal pencairan dan perhitungan 

angsuran Kredit KRIDAMAS pada PT. BPR Jawa Timur Cabang Batu? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penyajian dan pembahasan lebih terarah dan tepat pada sasaran 

yang dituju, maka perlu adanya batasan-batasan yang meliputi pemaparan 

tentang prosedur pencairan kredit, perkembangan jumlah nasabah kridamas di 

tahun 2014, serta analisa penentuan nominal pencairan dan perhitungan 

angsuran KRIDAMAS. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

a. Untuk mengetahui prosedur pencairan Kredit Dengan Agunan Emas 

(KRIDAMAS) pada PT. BPR Jawa Timur Cabang Batu kepada debitur. 

b. Untuk mengetahui perkembangan jumlah nasabah Kredit Dengan 

Agunan Emas (KRIDAMAS) pada PT. BPR Jawa Timur Cabang Batu. 

c. Untuk mengetahui analisis penentuan nominal pencairan dan 

perhitungan angsuran Kredit Dengan Agunan Emas (KRIDAMAS). 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi PT. BPR Jawa Timur Cabang Batu 

Sebagai tambahan masukan bagi pihak BPR khususnya yang terkait 

dengan aspek pencairan kredit sehingga diharapkan dari penulis ini 

pihak bank dapat mengambil keputusan secara lebih cepat, dan dapat 

memperkecil resiko terjadinya kredit macet. 
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b. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan acuan peneliti lain untuk meneliti masalah yang terkait 

dengan penelitian tentang analisis pencairan KRIDAMAS itu sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


