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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam dunia usaha yang semakin berkembang dengan segala macam 

ragam serta sifat usahanya, sehingga diantara perusahaan yang satu dengan 

perusahaan yang lainnya  saling bersaing dengan cara yang sehat maupun 

dengan cara yang tidak bisa dikatakan sehat lagi. Hal ini dilakukan demi tetap 

tumbuh dan berkembangnya perusahaan yang bersangkutan. 

    Bank sebagai lembaga keuangan menjual kepercayaan (kredit) dan 

jasa, untuk itu ia memperoleh bunga, komisi atau provisi dari penjualan kredit 

dan pemberian jasa tersebut. Dengan alasan inilah setiap bank berusaha 

menarik nasabah baru, memperbesar dananya dan juga kredit serta jasa. 

Pemberian kredit oleh sektor perbankan di Indonesia akhir-akhir ini sering 

disoroti oleh banyak kalangan baik itu mahasiswa ataupun oleh para pakar 

karena kecenderungan banyaknya kredit bermasalah. 

Pada Perusahaan Daerah BPR Bank Jombang nasabah pemohon kredit 

kian bertambah dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Bertambahnya 

debitur pada Bank Jombang tersebut pastinya semakin besar pinjaman yang 

diberikan kepada para nasabah dan juga semakin besar pula kemungkinan 

terjadinya kredit macet sehingga risiko kredit dapat dialami pada Perusahaan 

Daerah BPR Bank Jombang Kabupaten Jombang.  
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Risiko kredit memang bukan risiko terbesar yang ada pada Perbankan 

tapi risiko kredit merupakan salah satu risiko yang berpengaruh terhadap 

kondisi keuangan dan tingkat kesehatan pada Bank tersebut. Perusahaan 

Daerah BPR Bank Jombang sangat berpotensi terhadap pembangunan daerah 

di Kabupaten Jombang. Apabila Perusahaan Daerah Bank Jombang 

mengalami Risiko kredit dalam arti berisiko kredit tinggi, maka hal itu juga 

berdampak pada keberlangsungan pembangunan daerah tersebut. Kondisi 

keuangan bank dapat memburuk dan juga tingkat kesehatan bank dapat tidak 

sehat. 

     Dalam permasalahan tersebut disebabkan karena pihak bank sebagai 

pemberi kredit kurang selektif dalam memberikan syarat-syarat pemberian 

kredit. Bank harus memperoleh data-data terlebih dahulu tentang nasabah 

sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang telah disepakati. Dengan adanya 

data yang memadai tersebut maka bank mampu mengantisipasi terjadinya 

risiko kredit atau tunggakan pembayaran dari para nasabah. 

     Berdasarkan kondisi tersebut, maka sudah sepantasnya bank hanya 

memberi kredit didasarkan atas nilai kelayakan pemberian kredit kepada 

nasabah dengan menggunakan analisis 5c. Bank harus bisa mengendalikan 

risiko kredit yang disalurkan. Bank juga harus mempunyai penilaian risiko 

untuk mendapat kepastian dana yang diberikan dapat dikembalikan oleh 

nasabah. 

     Pada Perusahaan Daerah BPR Bank Jombang Kabupaten Jombang, 

dalam menetapkan kualitas kredit ditentukan berdasarkan kolektibilitas kredit 
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atau keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur, 

serta tingkat kemungkinan diterima kembali dana yang telah diberikan kepada 

nasabah. Dana yang diterima sebagai angsuran dikelola lagi untuk disalurkan 

kepada nasabah, namun terhenti sehingga dana yang diterima berpengaruh 

terhadap likuiditas, dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Daftar Kolektibilitas Kredit Pada Perusahaan 
Daerah BPR Bank Jombang Tahun 2006-2010 (dalam 
Jutaan Rupiah) 

Tahun Kredit Macet Persentase 

2006 115.981.589 2,1% 

2007 141.353.893 3% 

2008 150.127.290 2,8% 

2009 184.122.027 4% 

2010 173.866.502 2,9% 

 Sumber: Perusahaan Daerah BPR Bank Jombang, 2011 

      Berdasarkan daftar kolektibilitas pada Tabel 1.1 dapat diketahui 

bahwa selama tahun 2006 sampai 2010 terjadi peningkatan yang besar, dapat 

dilihat pada tahun 2007 yang mengalami kredit macet hingga 3%, dan juga 

mengalami peningkatan yang besar pada ditahun 2009 bahkan sampai 4% 

pada tahun tersebut. Akan tetapi pada tahun 2010 tingkat Credit Risk Ratio 

pada Perusahaan Daerah BPR Bank Jombang mengalami penurunan.  

Terjadinya penurunan dan peningkatan pada Credit Risk Ratio tidak 

menutup kemungkinan bahwa perusahaan dapat mengalami risiko kredit, jika 

kian bertambah besarnya jumlah kredit yang disalurkan juga akan bertambah 
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besar kemungkinan terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah dan juga 

Perusahaan Daerah BPR Bank Jombang dapat berisiko kredit tinggi. 

    Perkembangan kredit Pada Perusahaan Daerah BPR Bank Jombang 

Kabupaten Jombang setelah mengalami jumlah kredit macet yang terlalu 

besar cukup berpengaruh terhadap menunjang suksesnya Pembangunan 

Daerah Kabupaten Jombang. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, 

maka peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian dengan judul: 

“Analisis risiko kredit pada perusahaan daerah BPR Bank Jombang 

kabupaten jombang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

     Dari latar belakang permasalahan di atas maka peneliti mencoba 

mengemukakan rumusan masalah dari Analisis Risiko Kredit pada 

Perusahaan Daerah BPR Bank Jombang Kabupaten Jombang adalah 

Bagaimana Risiko Kredit yang dihadapi oleh Perusahaan Daerah BPR Bank 

Jombang Kabupaten Jombang pada Tahun 2006 – 2010? 

 

C. Batasan Masalah 

    Penelitian ini hanya dibatasi pada evaluasi hasil risiko kredit pada 

Perusahaan Daerah BPR  Bank Jombang setiap tahunnya yaitu mulai tahun 

2006 sampai tahun 2010, yang diukur dengan besarnya jumlah kredit macet 

dari bulan januari sampai bulan desember pada tahun tersebut. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

  Dari setiap penelitian memiliki tujuan tertentu yang hendak 

dicapai, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

adanya risiko kredit yang dapat dialami oleh Perusahaan Daerah BPR 

Bank Jombang Kabupaten Jombang pada Tahun 2006 sampai Tahun 

2010. 

2. Manfaat Penelitian : 

a. Bagi Perusahaan Daerah BPR Bank Jombang 

    Bagi Perusahaan Daerah BPR Bank Jombang, penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian kredit di masa 

mendatang agar lebih selektif dan terhindar dari permasalahan risiko 

kredit. 

b. Bagi Calon Nasabah 

 Bagi Calon Nasabah, diharapkan penelitian ini dapat digunakan 

sebagai informasi bagi calon nasabah dalam mengajukan dana 

pinjaman dalam kegiatan usahanya. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi 

para akademis dalam melakukan penelitian terutama yang berkaitan 

dengan manajemen keuangan dengan pokok bahasan risiko kredit. 

 

 


