
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) dikenal sebagai salah satu bank tertua di 

Indonesia yang didirikan sejak tahun 1895 merupakan salah satu bank yang 

konsisten dalam melakukan pemberian kredit bagi sektor Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM) yang ditujukan hampir diseluruh provinsi di 

Indonesia. Keberadaannya memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan khususnya. Jaringan 

pelayanannya yang tersebar diseluruh Indonesia hingga pelosok pedesaan, 

memungkinkan BRI turut serta membantu perkembangan UMKM. (Ismed 

Hasan Putro & WMK, Anwari, 2004) 

Upaya BRI dalam memberikan pelayanan khusus kepada masyarakat 

miskin dan berpenghasilan rendah yang berada di sektor UMKM sangatlah 

membantu bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Dalam situasi dimana 

sebagian besar UMKM masih belum bersifat bankable, BRI selalu berada di 

posisi terdepan untuk dapat melayani UMKM. Arti penting keberadaan BRI 

adalah bagaimana penyaluran kredit untuk kalangan UMKM sekaligus 

menjadi stimulus terjadinya peningkatan produktivitas UMKM. (Ismed Hasan 

Putro, dkk. 2004)  
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Modal usaha bagi kelompok usaha kecil merupakan permasalahan yang 

cukup banyak dihadapi oleh sebagian masyarakat. Karena bagi golongan 

menengah kebawah, saat ini modal menjadi sesuatu yang terbatas dan sulit 

didapat karena pendapatan yang diterima rendah dan tidak menentu. 

Lemahnya modal sering menjadi kendala dalam pengambilan keputusan bagi 

sebagian masyarakat pedesaan yang berprofesi sebagai wirausaha, petani, 

peternak, dan pedagang yang mayoritas termasuk bukan Golongan 

Berpenghasilan Tetap (Non GOLBERTAP) dalam meneruskan atau 

menghentikan kelangsungan usaha yang ditekuninya. Keberadaan modal 

dibutuhkan bukan sekedar agar dapat berproduksi tetapi lebih diharapkan 

guna menciptakan kelangsungan usaha yang dijalani. 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kepanjen 1 Cabang 

Malang Martadinata menjalankan dua tugas penting yaitu menyimpan dana 

dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau 

kredit. Produk tabungan Bank BRI Unit Kepanjen berupa Simpanan Pedesaan 

(SIMPEDES) dan BRITAMA, sedangkan produk pinjaman berupa Kredit 

Umum Pedesaan (KUPEDES) Modal Kerja dan KUPEDES Investasi.  

Sasaran utama Bank BRI Unit Kepanjen 1 dalam penyaluran kupedes 

adalah untuk Non GOLBERTAP yaitu perorangan atau perusahaan yang 

usahanya dinilai layak untuk dibiayai (misalnya pedagang, petani, wirausaha, 

peternak dll), dan untuk GOLBERTAP yaitu Golongan masyarakat yang 

berpenghasilan tetap misalnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota ABRI 

dan Pensiunan.  
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Penyaluran Kupedes Untuk Non Golbertap pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Unit Kepanjen 1 kepada masyarakat Kepanjen mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2009 jumlah nasabah Kupedes Non 

Golbertap pada Bank BRI Unit Kepanjen 1 mencapai 552 nasabah, pada 

tahun 2010 jumlah nasabah meningkat mencapai 864 nasabah , dan pada 

tahun 2011 jumlah nasabah mencapai 1200 nasabah untuk Kupedes Non 

Golbertap. 

Sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung 

risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas 

perkreditan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sebelum fasilitas 

KUPEDES diberikan oleh BRI Unit Kepanjen 1 kepada calon nasabah ini 

memiliki prosedur yang diharapkan mampu mengurangi tingkat risiko kredit 

dengan cara menganalisis kelayakan calon nasabah dan usaha yang akan 

dibiayai.  

Pemberian kredit kepada calon debitur adalah dengan melewati proses 

pengajuan kredit dan melalui proses analisis pemberian kredit terhadap kredit 

yang diajukan. Analisis yang digunakan dalam perbankan adalah Analisis 5 C 

dan 7P. 5C yaitu Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital 

(modal), Collateral (jaminan), Condition of Economy (kondisi ekonomi), 

sedangkan 7P yaitu Personality (kepribadian), Party (kelompok), Purpose 
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(maksud), Prospect (kemungkinan/harapan), Payment (pembayaran), 

Profitability (laba/keuntungan), Protection (perlindungan).  

Setiap tahapan dalam proses pemberian kredit harus selalu dilaksanakan 

dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Hal ini 

disebabkan karena risiko yang paling sering dihadapi oleh bank dalam 

pemberian kredit adalah risiko kredit, yaitu keadaan dimana nasabah/debitur 

tidak dapat mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam dari pihak kreditur, 

sehingga dalam jangka panjang dapat merugikan pihak bank itu sendiri. Maka 

dari itu perlu adanya penerapan prinsip kehati-hatian pada bank guna 

mencegah/mengurangi timbulnya kredit bermasalah.  

Bank dapat melakukan analisis permohonan kredit calon debitur apabila 

persyaratan yang ditetapkan oleh Bank telah terpenuhi. Terhadap 

kelengkapan data pendukung permohonan kredit, Bank juga melakukan 

penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur dengan 

cara petugas Bank melakukan wawancara dan kunjungan (on the spot) ke 

tempat usaha debitur. Tujuan dari analisis kredit ini adalah menilai kualitas 

permintaan kredit baru yang diajukan oleh calon debitur ataupun permintaan 

suplesi kredit terhadap kredit yang sudah diberikan yang diajukan oleh 

debitur lama. Penilaian kemampuan dan kesediaan calon debitur dalam 

melunasi kredit juga dapat dinilai dengan menggunakan analisis 5C dan 7P. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan judul laporan yang diambil oleh 

penulis, maka dapat dikemukakan perumusan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian Kredit Umum Pedesaan 

(KUPEDES) Untuk Non GOLBERTAP pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Unit Kepanjen 1 Cabang Malang Martadinata? 

2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kepanjen 1 Cabang 

Malang Martadinata? 

C. Batasan Masalah 

Agar hasil lebih spesifik dan tidak menyimpang maka perlu adanya 

batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penulisan ini lebih menitik 

beratkan pada prosedur pelaksanaan pemberian KUPEDES mulai dari 

permohonan pinjaman sampai pencairan, serta penerapan prinsip kehati-

hatian dalam pemberian Kredit Umum Pedesaan berdasarkan prinsip 5C, 4P 

dan berdasarkan tingkat risiko yang paling berpengaruh terhadap pemberian 

Kupedes, khususnya Untuk Non GOLBERTAP pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Unit Kepanjen 1 Cabang Malang Martadinata. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

D.1   Tujuan 

a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian Kredit Umum 

Pedesaan ( KUPEDES) Untuk Non GOLBERTAP  pada PT.Bank 

Rakyat Indonesia Unit Kepanjen 1. 

b. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam 

pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kepanjen 

1. 

D.2   Kegunaan  

a. Bagi Bank 

1. Sebagai bahan pertimbangan oleh pihak PT. Bank Rakyat 

Indonesia Unit Kepanjen 1 dalam menerapkan kebijakan-kebijakan 

yang berhubungan dengan pemberian kredit kepada masyarakat. 

2. Dapat memberikan suatu pertimbangan yang lebih baik dalam 

pengambilan keputusan penmberian kredit kepada masyarakat. 

b. Bagi Penulis 

Penulis berharap selain mengetahui real condition dilapangan 

tentang prosedur dan bagaimana menganalisa kelayakan pemberian 

kredit penulis juga bisa memberikan sedikit sumbangan pemikiran 

yang sekiranya dapat bermanfaat serta dapat dijadikan acuan oleh 

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kepanjen 1 dalam menganalisa 
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kelayakan pemberian Kredit Umum Pedesaan khususnya untuk Non 

GOLBERTAP. 

 


