
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah 

menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat 

dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas dan peredaran 

uang. Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat, sekaligus 

sebagai penyalur dana masyarakat yaitu melakukan perkreditan. Kegiatan 

perkreditan ini menjadi tulang punggung bagi perbankan dalam meningkatkan 

laba. 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan 

dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau yang dapat dipersamakan 

dengan itu. Dari perbedaan fungsi tersebut, terlihat bahwa BPR memiliki fungsi 

yang lebih sederhana dibandingkan dengan bank umum. Sebagaimana dijelaskan 

dalam surat keputusan Direktur Bank Indonesia No 32/35/KEP/DIR tahun 1999, 

bahwa untuk mendorong terciptanya perbankan nasional yang tangguh dan efisien 

diperlukan BPR yang mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat golongan 

ekonomi lemah dan pedagang atau pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di 

perkotaan (Bank Indonesia,1999). Dapat diketahui bahwa sejak awal BPR 

didirikan untuk membantu mengembangkan golongan usaha kecil serta melayani 

kebutuhan perbankan ekonomi lemah yang belum terjangkau bank umum. Selain 



 

 

 

itu, BPR didirikan untuk membebaskan masyarakat dari rentenir. BPR 

mempunyai potensi besar dalam usaha memberdayakan ekonomi rakyat dan 

pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, BPR masih diperlukan meskipun 

sudah ada bank umum yang lingkupnya lebih besar dan luas. Bagi pemerintah, 

peranan BPR diperlukan karena pemerintah sedang dalam taraf mendidik 

masyarakat di pedesaan agar akselerasi pembangunan desa bisa dipercepat 

sehingga desa akan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi ekonomi Indonesia .  

      Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan 

dalam bentuk deposito berjangka, tabungan serta menberikan pinjaman dalam 

bentuk kredit. Pada awalnya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang 

pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktek-

praktek ijon. Berkembangnya kebutuhan masyarakat sehingga tugas BPR tak 

hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan tetapi mencakup pemberian jasa 

perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan daerah perkotaan 

khususnya pemberian kredit bagi masyarakat. Kredit yang disalurkan ke 

masyarakat terdiri dari berbagai jenis kredit yaitu kredit umum dan kredit mikro 

yang diperlukan masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk 

mengembangkan usaha dan proyeknya dalam berbagai sektor. 

Tidak semua kredit yang disalurkan kepada masyarakat memberikan 

keuntungan bagi BPR, ini terjadi jika kredit tersebut menjadi kredit bermasalah 

atau kredit macet. Karena pengembalian kreditnya terlambat bahkan tidak 



 

 

 

dikembalikan sama sekali. Hal ini dapat mengganggu arus dana dan mengurangi 

pendapatan BPR. Untuk itu, diperlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu 

dalam memberikan kredit kepada nasabah, agar dikemudian hari tidak terjadi 

kredit yang bermasalah. 

 
B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah:  

1. Apakah jumlah kredit yang disalurkan di BPR sewilayah Kecamatan Pare 

pengaruhi oleh jumlah dana pihak ketiga, tingkat inflasi dan tingkat suku 

bunga kredit? 

2. Seberapa besar pengaruh faktor dana pihak ketiga, tingkat inflasi dan tingkat 

suku bunga kredit secara parsial terhadap jumlah kredit yang disalurkan Bank 

Perkreditan Rakyat sewilayah Kecamatan Pare Kabupaten Kediri  ? 

 
C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian pemberian kredit ini variabel yang 

mempengaruhi jumlah kredit yang disalurkan, yaitu dana pihak ketiga, tingkat 

inflasi, tingkat bunga kredit.    

 
D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 



 

 

 

1. Untuk menguji  apakah faktor dana pihak ketiga, tingkat inflasi dan tingkat 

suku bunga kredit berpengaruh nyata terhadap jumlah kredit yang disalurkan 

Bank Perkreditan Rakyat sewilayah Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor dana pihak ketiga, tingkat 

inflasi dan tingkat suku bunga kredit secara parsial terhadap jumlah kredit 

yang disalurkan Bank Perkreditan Rakyat sewilayah Kecamatan Pare 

Kabupaten Kediri. 

 
E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Bank Perkreditan Rakyat 

Sebagai masukan bagi  Bank  Perkreditan Rakyat dalam mempertimbangan 

pemberian kredit kepada nasabah, agar dikemudian hari tidak terjadi kredit 

yang bermasalah. 

 

2. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang berkaiatan dengan pemberian kredit di Bank  Perkreditan 

Rakyat.  

 

 

 

 


