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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha di Indonesia, tidak terlepas dari peran 

pemerintah yang memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk 

mengembangkan diri seluas-luasnya sejauh tidak menyimpang dari sasaran 

pembangunan nasional. Sasaran pembangunan nasional adalah pemerataan 

pertumbuhan dan stabilitas nasional, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga 

keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan 

deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) 

bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu bank juga dikenal 

sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima 

segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, 

telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.  

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana 

dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya perbankan di 

Indonesia haruslah berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan 

prinsip kehati-hatian. Fungsi Perbankan tidak hanya sekedar sebagai wadah 

penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan 

investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup 
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rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera dari 

pada sebelumnya. 

Dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha bank dan 

termasuk didalamnya usaha memberikan kredit. Perkreditan merupakan usaha 

utama perbankan (Financial Depening), rata-rata jumlah harta bank di banyak 

negara ekonomi maju dan berkembang yang terikat dalam bentuk kredit. 

Tingginya angka kredit yang tersalurkan dari suatu bank dikarenakan dua 

alasan, yaitu dilihat dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal, 

permodalan bank masih cukup kuat dan portofolio kredit meningkat, 

sedangkan alasan eksternal bank adalah membaiknya prospek usaha nasabah. 

Bank Pembangunan Daerah Kaltim di Samarinda berdiri di dorong 

adanya keinginan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan, 

perekonomian serta pembangunan daerah. Kehadiran Bank Pembangunan 

Daerah Kaltim juga dimaksudkan menjadi salah satu sumber pendapatan 

daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Pembangunan 

Daerah Kaltim dalam pengelolaan kas ini berasal dari dana masyarakat dan 

disalurkan kembali dalam bentuk jasa perbankan antara lain dengan 

penyaluran kredit. Kinerja Bank Pembangunan daerah Kaltim di Samarinda 

dalam penyaluran kredit dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Pertumbuhan Penyaluran Kredit BANK BPD KALTIM 
Tahun Kredit Yang Disalurkan  

(Dalam Jutaan Rupiah) 
Kenaikan/ 

Penurunan (%) 
2006 Rp    1.967.786,00 - 
2007 Rp    2.778.725,00 41,2% 
2008 Rp    4.474.585,00 61,0% 
2009 Rp    7.311.523,00 63,4% 
2010 Rp    9.508.898,00 30,0% 
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Sumber: Laporan Keuangan BPD KALTIM, 2010 

Dari Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah kredit yang 

diberikan BPD Kaltim di Samarinda. Kenaikan dari tahun ke tahun, namun 

bila dilihat dari pertumbuhannya memiliki presentase jumlah kenaikan 

penyaluran kredit yang tidak konsisten, seperti yang terjadi di tahun 2010 

dimana presentase jumlah pertumbuhan kredit mengalami titik terendah yaitu 

30,0%. Terjadinya hal tersebut dipengaruhi suku bunga BI yang masih 

relative tinggi. Non Performing Loan dari tahun ketahun dapat dilihat pada 

tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Non Performing Loan (NPL) BANK BPD KALTIM 
Tahun NPL  
2006 1,30% 
2007 1,94% 
2008 1,61% 
2009 1,37% 
2010 3,30% 

Sumber: Laporan Tahunan BPD KALTIM, 2010 

Berdasarkan Tabel 1.2 perkembangan kredit bermasalah yang diukur 

dengan rasio Non Performing Loan (NPL) pada Bank Pembangunan Daerah 

Kaltim di Samarinda periode 2006-2010 cenderung mengalami fluktuatif dan 

rata – rata masih di atas standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

sebesar 5%. Kenaikan NPL yang paling tinggi terjadi pada tahun 2010, 

meningkat sebesar 3,30% dari tahun sebelumnya yaitu dari 1,37% di tahun 

2009. Non Performing Loan (NPL) yang ditunjukan pada table 1.2 adalah 

keseluruhan dari kredit bermasalah yang terjadi di Bank Pembangunan 

Daerah Kaltim, pada tahun 2010 NPL menunjukan 3,30 % dimana untuk 
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sektor bisnis (Usaha Kecil Menegah) terjadi 0,10 % kredit bermasalah yang 

terjadi dan 29,9 % terjadi pada jenis kredit yang lain. 

Risiko  penyaluran kredit dapat terjadi di bidang perkreditan. Risiko 

penyaluran kredit terjadi karena kegagalan debitur dalam memenuhi 

kewajibannya sesuai perjanjian baik yang disebabkan karakter debitur yang 

kurang baik maupun kegagalan usaha debitur. Risiko perkreditan terjadi 

karena risiko operasional apabila pekerja bank melakukan kecurangan dalam 

proses pemberian kredit dan system monitoring yang digunakan bank kurang 

memadai. 

Analisis terhadap debitur sangat penting bagi pihak bank sebagai 

bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam pemberian kredit. 

Sistem manajemen kredit yang berlaku diusahakan agar mampu 

mempertahankan kualitas kredit yang sehat. Bank dalam pemberian kredit 

menggunakan kebijakan yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan. Aspek 

yang diperhitungkan oleh bank dalam melakukan evaluasi kredit digunakan 

dasar dalam pengambilan keputusan untuk menyetujui kredit yang diajukan 

oleh calon debitur. 

Pihak bank dalam mengambil keputusan untuk memberikan kredit 

harus diperoleh data bahwa kredit yang diberikan mampu dikembangkan oleh 

debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Upaya yang dilakuakn 

oleh pihak bank untuk memperoleh data tersebut antara lain dengan 

melakukan analisi terhadap calon debitur. Analisis terhadap calon debitur 

sangat penting bagi pihak bank selaku kreditur sebagai bahan pertimbangan 
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untuk pengambilan keputusan kredit dan pihak bank yakin bahwa kredit yang 

diberikan benar-benar dalam arti uang yang disalurkan kembali. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di buat mendorong penulis 

untuk mempelajari kelayakan penyaluran kredit yang disalurkan oleh bank. 

Penulis dalam hal ini lebih memperhatikan pada aspek  “Evaluasi penyaluran 

Kredit Sektor Bisnis pada Bank Pembangunan Daerah Kaltim di Samarinda”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, perumusan 

masalah dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah penyaluran kredit sudah layak dilakukan oleh Bank Pembangunan 

Daerah Kaltim di Samarinda? 

2. Apakah prosedur penyaluran kredit yang diberlakukan selama ini sesuai 

dengan prinsip kehati-hatian perbankan? 

 
C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari keluasan masalah, maka peneliti membatasi 

penelitian pada evaluasi pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak bank 

yaitu analisis 7 C serta menilai apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 

kehati-hatian perbankan. Peneliti ini hanya terbatas pada ruang lingkup 

prosedur penyaluran kredit pada tahun 2009 – 2010. 
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D. Tujuan dan Keguaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui, kelayakan pemberian kredit dalam pengambilan 

keputusan yang diberikan kepada debitur Bank Pembangunan Daerah 

Kaltim di Samarinda untuk menilai layak atau tidak kredit tersebut 

diberikan. 

b. Untuk mengetahui, prosedur penyaluran kredit yang diberlakukan 

selama ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen Bank Pembangunan Daerah Kaltim di Samarinda 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana 

sumbangan pikiran dalam menentukan kebijaksanaan kredit yang 

diberikan kepada nasabah. 

b. Bagi debitur UKM Bank Pembangunan Daerah Kaltim di Samarinda 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk calon debitur dan 

yang sudah mejadi debitur BPD Kaltim di Samarinda untuk memahami 

kredit, agar ketika menjalankan kredit tidak terjadi kredit yang tidak 

dapat terbayarkan. 

c. Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan sebagai 

pengembangan yang berkaitan dengan penyaluran kredit pada peniliti 

selanjutnya 

 


