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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG  

Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang berada dalam tahap 

membangun dan berkembang. Seiring dengan berjalannya pembangunan 

nasional, maka kehidupan masyarakatpun semakin dinamis dan terus 

mengalami perkembangan. 

Sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber pada 

masyarakat itu sendiri dan ada yang letaknya diluar masyarakat lain atau dari 

alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber pada masyarakat itu sendiri 

adalah antara lain, bertambah atau berkurangnya penduduk, dan penemuan-

penemuan baru. Berbagai upaya dilakukan oleh bangsa Indonesia, salah 

satunya dengan cara meningkatkan usaha di bidang perbankan. 

Peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah 

sangat vital layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia. Keduanya saling 

mempengaruhi dalam arti perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan 

ekonomi sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu 

bangsa. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat akan sangat 

mempengaruhi kesehatan dunia perbankan. Bank akan mengembangkan 

jenis-jenis produknya dalam bentuk berbagai layanan perbankan. 
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Hubungan satu sama lain yang mengikat dalam hukum perdata pada 

nantinya akan mengarah pada suatu perjanjian. Bentuk perjanjian yang sering 

kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah perjanjian kredit di bank. 

Perjanjian kredit ini melibatkan dua pihak, yaitu nasabah sebagai pemohon 

kredit (debitur) dan pihak bank sebagai pemberi kredit (kreditur). Dalam 

rumusan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 

ayat 11 dan 12 menyebutkan, "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga.  

Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit 

tanpa jaminan (Unsecured Loan), namun setahun terakhir ini telah muncul 

suatu kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa 

jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan plafon 1juta sampai 

dengan 20 juta. Pada tahap awal program, Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa 

jaminan ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh 

pemerintah saja, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia 

(BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), 

dan Bank Bukopin. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sektor 

usaha, seperti pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta 

perindustrian dan perdagangan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan 

ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara 
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memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Atas diajukannya 

permohonan peminjaman kredit tanpa jaminan tersebut, tentu saja harus 

mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. 

Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban apa  

yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan 

adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini, mengingat 

segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak 

ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa 

jaminan ini. 

Menentukan layak dan tidaknya pembiayaan, pihak bank harus 

melakukan beberapa tahap penilaian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan PT. 

Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Unit Kartini Blitar kepada calon debitur 

pembiayaan KUR dengan mengumpulkan persyaratan data-data yang 

diminta, kemudian dianalisis dengan berbagai aspek yang sudah ditentukan 

agar nilai kelayakan dan pembiayaan tersebut untuk mendapatkan 

rekomendasi dari pihak bank pada daftar kelayakan penerima kredit. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengkaji tentang prosedur 

penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia, 

Tbk. Unit Kartini Blitar. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Meninjau kembali latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas 

serta berpedoman pada judul yang diangkut, maka dapat ditentukan rumusan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana prosedur penyaluran KUR yang dilaksakan di PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kartini Blitar? 

2. Bagaimana karakteristik usaha nasabah KUR di PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kartini Blitar? 

3. Hambatan-hambatan dalam prosedur penyaluran KUR pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kartini Blitar? 

 

C. BATASAN MASALAH 

Agar penelitian menjadi terarah dan sekaligus untuk menghindarkan 

kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahn yang 

ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam hal ini penulis 

membatasi mengenai “Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang dilaksanakan 

di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kartini Blitar meliputi 

penggolongan karakter kolektabilitas nasabah KUR serta hambatan-hambatan yang 

terjadi saat proses pelaksanaan KUR di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 

Unit Kartini Blitar. 

 

 

 

 



5 

 

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui prosedur penyaluran KUR yang dilaksakan di PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kartini Blitar. 

b. Untuk mengetahui karakteristik usaha nasabah KUR di PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kartini Blitar. 

c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi saat proses 

penyaluran KUR pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 

Unit Kartini Blitar. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Pihak BRI Unit Kartini Blitar 

Memberikan strategi baru bagi bank untuk menaikkan daya 

tahan perusahaan (bank) agar lebih teliti dan tepat dalam 

memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tepat kepada 

nasabah. 

b. Bagi penulis  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

penulisan tugas akhir dan dijadikan sebagai penambah wawasan 

terutama dalam bidang perkreditan. 
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c. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi tambahan 

dalam penelitian dibidang yang sama dan diharapkan sebagai 

pemicu untuk penelitian serupa. 
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