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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan 

seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang dan membayarnya kembali 

dalam jangka waktu yang ditentukan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Pasal 1 Ayat 11 menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Bank menawarkan berbagai produk perbankan seperti produk dana, 

produk pinjaman atau produk jasa lainnya. Dalam produk pinjaman, bank 

mempunyai beberapa penyaluran kredit yang dapat dilihat dari tujuannya, jangka 

waktunya, jaminannya, orangnya (yang menerima dan memberi kredit), dan 

tempat kediamannya. Contoh penyaluran kredit diberikan antara lain kredit: 

konsumtif, produktif, investasi, dan mikro, serta kredit usaha tanpa bunga dan 

tanpa agunan (Veithzal, dkk, 2005). 

Salah satu bentuk kredit yang diberikan bank yaitu kredit modal kerja. 

Kredit modal kerja ditujukan sebagai tambahan maupun cadangan modal  kerja 

calon debitur, dalam melakukan kegiatan usahanya atau melakukan perluasan 

usaha serta ingin membangun sebuah proyek baru. 
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Dalam hal ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur memberikan 

kemudahan kepada nasabah atau perusahaan untuk mendapatkan kredit di bidang 

kredit modal kerja dengan membuat kredit modal kerja pola keppres yang 

ditujukan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk membuat sebuah 

proyek.  

Kredit modal kerja pola keppres adalah fasilitas kredit modal kerja 

kepada kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan kontrak 

kerja dengan plafond tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber dari 

pembayaran termin proyek yang bersangkutan (BPP PT Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur, 2005). 

Kredit tersebut menghubungkan 3 (tiga) pihak sekaligus ini yaitu: 

pemberi kerja, penerima kerja (nasabah), dan bank pasti akan terjadi beberapa 

masalah yang tidak diharapkan pada saat pengajuan, proses, pencairan, maupun 

pembayaran. Dalam menjalankan kredit modal kerja pola keppres, bank 

menggunakan prinsip kehati-hatian dengan cara selalu memeriksa kebenaran data 

yang diberikan. 

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 

Ayat 1 tentang perbankan ditegaskan bahwa kredit yang diberikan oleh bank 

mengandung resiko, sehingga ditegaskan dalam pelaksanaannya bank harus 

dapat memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Agar pemberian kredit 

dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas perkreditan yang sehat, 



3 
 

maka setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis 

yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari.  

Dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 

Maret 1995 ditetapkan bahwa dalam pemberian kredit tersebut sekurang-

kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut: kehati-hatian 

dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijaksanaan 

persetujuan pemberian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan 

kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah. 

Apabila dalam pelaksanaannya ternyata bank memberikan kredit tidak 

sesuai dengan kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkannya, maka Bank 

Indonesia akan memberikan sanksi yang mempengaruhi penilaian kesehatan 

bank dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pedoman tersebut wajib dibuat mengingat bahwa sesuai dengan 

pengertian kredit, maka ruang lingkup pemberian kredit mencakup banyak aspek 

dan mengandung resiko yang bervariasi, baik langsung maupun tidak langsung. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka judul 

yang diangkat adalah Kolektabilitas dan Penyelesaian Kredit Modal Kerja Pola 

Keppres pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Batu. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah adalah untuk 

mempertegas masalah yang sebenarnya dihadapi oleh bank dan yang akan 

dibahas oleh penulis. Rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah : 

1. Bagaimana tingkat kolektabilitas kredit pola keppres di PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Batu? 

2. Bagaimana pihak perbankan dalam menangani penyelesaikan kredit 

bermasalah di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang 

Batu? 

1.3 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan, dalam hal ini 

penulis akan membatasi permasalahan pada upaya penyelesaian yang dilakukan 

jika terjadi kredit bermasalah dalam kredit Kredit Modal Kerja Pola Keppres 

pada periode Tahun 2012 dan 2013. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Setelah merumuskan masalah penulis memiliki tujuan dan manfaat dalam 

penulisan proposal ini. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat kolektabilitas kredit pola keppres di PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Batu 

2. Untuk mengetahui pihak perbankan dalam menangani penyelesaikan kredit 

bermasalah di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang 

Batu. 


