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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.    Latar Belakang Masalah 

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat diperlukan bagi 

pengusaha dalam golongan kecil dan menengah sangat memerlukan 

bantuan keuangan dengan cara kredit untuk mengembangkan kegiatan 

usahanya. Dalam kehidupan masyarakat, sering dijumpai bahwa aktivitas 

manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peran Bank selaku pemberi 

layanan perbankan bagi masyarakat.. 

Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki 

wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk 

disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. Jenis-jenis bank yang 

ada di Indonesia antara lain Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR). 

BPR mempunyai peran yang cukup strategis dalam perekonomian 

Indonesia terutama dalam mendorong perkembangan usaha mikro, kecil 

dan menengah (UMKM). Usaha mikro kecil menengah berperan sebagai 

pencipta lapangan usaha dan pemerataan lapangan kerja. Kegiatan usaha 

BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat 

di daerah pedesaan dengan menyalurkan kredit kepada pengusaha mikro, 

kecil dan menengah. 
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Salah satu jenis kredit berdasarkan penggunaannya adalah Kredit 

Umum yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam 

usahanya. Kredit umum ini adalah kredit yang ditunjukkan pada debitur 

secara umum untuk keperluan modal kerja atau investasi bagi Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang usahanya layak. 

(www.bankjombang.com).  

Pada dasarnya kredit bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba 

melainkan melalui proses. Kredit bermasalah terjadi dapat disebabkan 

karena adanya faktor debitur (eksternal) dan faktor kreditur (internal). 

Faktor debitur (eksternal) dari faktor keuangan, faktor manajemen, dan 

faktor operasional yaitu faktor yang paling berpengaruh adalah faktor 

keuangan yaitu hutang meningkat sangat tajam dan pendapat bersih 

menurun. Faktor kreditur (internal) yang berpengaruh adalah adanya 

perubahan waktu dalam perjanjian kredit musiman sebagai jaminannya 

adalah sertifikat sawah, apabila terjadi gagal panen dapat menyebabkan 

debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. 

Salah satu faktor untuk menilai kesehatan suatu BPR adalah 

dengan melihat rasio NPL (Non Perfoming Loan), dihitung dari total 

kredit yang masuk kategori tidak lancar, dibagi total kredit yang diberikan. 

Rasio maksimal yang ditentukan oleh Bank Indonesia, yaitu 5% sehingga 

bila suatu BPR memiliki rasio diatas 5 % maka dapat dianggap bahwa 

terjadi kegagalan penerapan strategi pemberian kredit yang efisien dan 

efektif. 
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Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 

tanggal 12 April 2004 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh 

Bank dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, 

dan menengah menyatakan bahwa semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) 

maka bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi menyebabkan 

menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. (www.bi.go.id) 

Tabel 1.1 Tingkat Non Performing Loan (NPL) BPR Bank Jombang pada 

tahun 2012-2014 

No  Tahun  Total kredit 

bermasalah 

(dalam ribuan) 

Total kredit yang 

disalurkan 

(dalam ribuan) 

NPL 

(dalam %) 

1 2012 Rp 1.723.849 Rp 49.678.653 3.47% 

2 2013 Rp 2.448.926 Rp 72.884.709 3,36% 

3 2014 Rp 5.886.863 Rp 88.791.294 6,63% 

Sumber : Laporan keuangan BPR Bank Jombang 

Pengelolaan kredit bermasalah (non performing loan) menjadi 

sangat penting karena hal ini berdampak pada kinerja perusahaan. NPL ini 

menunjukkan seberapa besar kolektibilitas bank dalam mengumpulkan 

kembali kredit yang telah disalurkannya. Tingginya NPL dapat 

mempengaruhi kebijakan bank dalam menyalurkan kreditnya. Bank 

menjadi lebih berhati-hati, karena bank yang memberikan kredit ketika 

NPL-nya tinggi berarti bank tersebut termasuk berani mengambil risiko. 

Batas maksimum persentase kredit bermasalah pada setiap perbankan di 

http://www.bi.go.id/


4 

 

 

Indonesia harus mengacu pada peraturan yang di buat oleh Bank Indonesia 

tentang batas kewajaran tingkat non performing loan yaitu sebesar 5%. 

Banyaknya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan laba 

yang diperoleh. Bukan berarti jumlah kredit yang disalurkan akan 

memberikan laba yang besar pula, karena dalam penyaluran kredit 

kemungkinan timbul risiko kredit bermasalah. Hal ini akan berdampak 

pada tingkat Non Performing Loan perbankan. Hal itu perlu adanya 

kebijakan pemberian kredit yang tepat dan efektif yang diterapkan 

perbankan agar tingkat kredit bermasalah dapat berkurang. 

Di Indonesia sudah banyak praktik bank perkreditan rakyat yang 

tersebar dipedasaan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh bank untuk 

menyalurkan kredit. Kebijakan penyaluran kredit yang diterapkan untuk 

mrngarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan suatu usaha. Kebijakan 

penyaluran kredit dapat ditentukan dengan prinsip 5c (character, capital, 

capacity, condition of economy dan collateral) terhadap nasabah. Dalam 

berbagai referensi factor C yang paling dominan dalam analisis tersebut 

adalah character, yang tentunya sangat penting untuk didalami oleh 

petugas panyaluran kredit. 

Adapun alasan peneliti memilih BPR Bank Jombang sebagai 

tempat penelitian karena BPR Bank Jombang adalah bank perkreditan 

rakyat yang beda dengan bank perkreditan lainnya dimana bank 

perkreditan biasanya adalah milik swasta atau perusahaan peroranganmaka 

berbeda dengan BPR Bank Jombang yang dimana kepemilikannya adalah 
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milik perusahaan daerah. Semua modal usaha BPR Bank Jombang adalaah 

berasal dari APBD kabupaten Jombang secara keseluruhan. Selain itu 

alasan peneliti lainnya adalah BPR Bank Jombang mempunyai kantor kas 

di setiap kecamatan di kabupaten Jombang dimana awalnya kantor BPR 

Bank Jombang hanya ada di Jalan KH. Wachid hasyim no. 26 Jombang 

(Sumber : Bank Jombang) 

BPR Bank Jombang merupakan salah satu bank perkreditan  yang 

dimintai masyarakat. Dari produk tabungan hingga pinjaman masyarakat 

yang mempercayakan dananya pada BPR Bank Jombang. Kredit yang 

diberikan pun beraneka ragam, antara lain Kredit Umum yang dapat 

digunakan sebagai kredit untuk usaha ini sangat diminati masyarakat 

menengah kebawah untuk mengembangkan usahanya. 

Berdasarkan uraian, penulis ingin melakukan penelitian pada BPR 

Bank Jombang yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penyaluran Kredit 

Umum Untuk Usaha Pada BPR Bank Jombang 

 

B.    Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi kebijakan penyaluran kredit umum untuk 

usaha pada BPR Bank Jombang? 
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2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab utama terjadinya kredit 

bermasalah dalam penyaluran kredit umum untuk usaha pada BPR 

Bank Jombang? 

 

C.    Batasan Masalah 

Berdasarkan penelitian diatas dan agar penelitian ini lebih fokus 

dan tidak melebar, maka penelitian ini hanya meneliti penyaluran kredit 

umum untuk usaha kecil pada periode 2012 sampai 2014 yang diterapkan 

pada BPR Bank Jombang. 

 

D.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui implementasi kebijakan penyaluran kredit umum untuk 

usaha pada BPR Bank Jombang. 

b. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya 

kredit bermasalah dalam penyaluran kredit umum untuk usaha pada  

BPR Bank Jombang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen BPR Bank Jombang. 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan 

bahan pertimbangan manajemen BPR Bank Jombang dalam 

melakukan penyaluran kredit untuk usaha terhadap calon nasabah 



7 

 

 

kredit agar di masa yang akan datang lebih efektif dan terhindar 

dari permasalahan kredit macet. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya peneliti ini dapat menambah 

wacana dan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi acuan bagi 

peneliti selanjutnya khususnya tentang implementasi kebijakan 

penyaluran kredit umum. 

 




