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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

 

Bank Perkreditan Rakyat pada dasarnya merupakan bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha dalam memberikan layanan jasa keuangan 

kepada masyarakat. Bank Perkreditan Rakyat memiliki batasan-batasan 

tertentu, namun usaha BPR yang pasti adalah untuk menghimpun dana dan 

menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Usaha-usaha BPR 

untuk mendapatkan keuntungan yaitu antara menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, 

dan/atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu dan memberikan 

kredit kepada masyarakat. 

Pihak perbankan dalam kaitannya dengan kegiatan perkreditan sering 

dihadapkan pada masalah kebijakan guna dapat meningkatkan efektifitas 

sektor perkreditan secara cemerlang dan memperoleh hasil yang memuaskan. 

Kebijakan pemberian kredit berguna untuk mengantisipasi adanya kegagalan 

kredit, selain itu kebijakan kredit yang disusun secara profesional merupakan 

salah satu syarat agar bank dapat menjaga mutu kredit yang akan dan telah 

disalurkan. Pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan 

berdasarkan atas asas-asas perkreditan yang sehat, diperlukan suatu kebijakan 

perkreditan tertulis dengan sistem dan prosedur prekreditan yang tepat. 
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Kebijakan kredit memuat semua hal pokok yang berkaitan dengan 

perkreditan atau peraturan-peraturan tentang perkreditan. Kebijakan kredit 

merupakan pedoman kerja di bidang perkreditan, maka kebijakan tersebut 

harus mengandung keputusan-keputusan yang bersifat teknis operasional. 

Kebijakan kredit juga memuat tujuan yang ingin dicapai oleh bank, dan tujuan 

kebijakan kredit adalah untuk menunjang tercapainya tujuan usaha bank 

secara keseluruhan. Penggunaan sistem dan prosedur yang tepat maka dengan 

sendirinya sebuah bank penyalur kredit akan mampu menjalankan usahanya 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Secara umum tujuan dari analisis efektivitas dan efisiensi sistem dan 

prosedur pemberian kredit dapat digunakan untuk membantu pihak 

manajemen dalam proses penyusunan atas perencanaan dan pengendalian 

manajemen terkait dengan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas atas 

usaha yang dilakukan. Dengan demikian melalui analisis sistem dan prosedur 

berhubungan dengan peningkatan prestasi di masa yang akan datang dan 

memusatkan pada sistem perencanaan dan pengendalian manajemen sehingga 

dapat menentukan bahwa sistem perencanaan dan pengendalian manajemen 

telah dilaksanakan sehingga efisiensi dan efektivitas organisasi dapat 

dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

BPR Charis Utama Tuban merupakan salah satu bank perkreditan 

rakyat yang terdapat di wilayah Kabupaten Tuban, dan wilayah pemasarannya 

mencakup seluruh daerah di kabupaten tersebut. Upaya untuk mengendalikan 

proses penyaluran kredit kepada nasabah maka pihak manajemen melakukan 
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pengendalian atas sistem dan prosedur pemberian kredit sehingga efisiensi dan 

efektivitas dapat terwujud. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk 

memastikan bahwa segala bentuk sistem dan prosedur pemberian kredit dapat 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pihak BPR Charis 

Utama Tuban. 

Apabila dikaitkan dengan kegiatan operasional perusahaan dapat 

diketahui bahwa selama tahun 2008 sampai 2010 BPR Charis Utama Tuban 

mampu mengelola usaha dengan baik atas operasional yang dilakukan. 

Adapun untuk membuktikan pengelolaan atas kegiatan operasional BPR 

Charis Utama Tuban pada tahun 2008 sampai 2010, maka secara lengkap 

disajikan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Pendapatan Operasional Tahun 2008 

Sampai 2010 Pada BPR Charis Utama Tuban (dalam Ribuan 

Rupiah) 

Tahun Perkembangan 

Jumlah % 

2007 497.005 - 

2008 516.360 3,89% 

2009 643.760 24,67% 

2010 722.342 12,20% 

 Sumber: BPR Charis Utama Tuban 

Berdasarkan perkembangan jumlah pendapatan operasional tahun 

menunjukkan bahwa BPR Charis Utama Tuban mendapat kepercayaan kepada 

masyarakat sehingga transaksi yang dilakukan menunjukkan adanya 

peningkatan dan pada akhirnya jumlah pendapatan operasional menunjukkan 

adanya peningkatan. Adanya peningkatan atas pendapatan operasional 
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tersebut maka mempengaruhi jumlah laba bersih yang diperoleh oleh BPR 

Charis Utama Tuban, adapun untuk mengetahui peningkatan laba bersih yang 

telah dicapai secara lengkap dapat disajikan pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Laba Tahun Berjalan Pada BPR Charis 

Utama Tuban Tahun 2007 Sampai 2010 (dalam Ribuan Rupiah) 

 

Tahun Perkembangan 

Jumlah % 

2007 742.419 - 

2008 726.119 -2,195% 

2009 800.376 10,226% 

2010 616.764 -22,94% 

 Sumber: BPR Charis Utama Tuban 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa adanya kecenderungan 

mengalami penurunan atas laba bersih tahun berjalan yang telah dicapai oleh 

BPR Charis Utama Tuban. Apabila dikaitkan dengan jumlah kredit macet 

yang terjadi dapat diketahui bahwa selama tahun 2008 sampai 2010 

menunjukkan adanya peningkatan. Adapun untuk mengetahui kondisi tersebut 

maka secara lengkap dapat disajikan pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 Jumlah Kredit Macet Pada BPR Charis Utama Tuban Tahun 2008 

Sampai 2010 (dalam Ribuan Rupiah) 

 

Tahun Perkembangan 

Jumlah % 

2008 70.525 - 

2009 78.650 11,52% 

2010 90.550 15,13% 

 Sumber: BPR Charis Utama Tuban 
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Dari Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa selama tahun 2008 sampai 

2010 menunjukkan adanya peningkatan jumlah kredit macet yang terjadi, 

kondisi tersebut dapat mencerminkan atas penerapan prosedur pemberian 

kredit yang diterapkan oleh BPR Charis Utama Tuban. Adanya peningkatan 

atas jumlah kredit macet tersebut juga dapat mencerminkan atas pengendalian 

prosedur pemberian kredit yang ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan 

uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul:”Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Prosedur Pemberian 

Kredit (Studi Pada BPR Charis Utama Tuban)” 

B.  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang 

dirumuskan adalah: 

1. Bagaimanakah penerapan prosedur pemberian kredit pada BPR Charis 

Utama Tuban ? 

2. Bagaimanakah tingkat efektivitas dan efisiensi penerapan prosedur 

pemberian kredit ditinjau dari jumlah kredit yang diberikan pada BPR 

Charis Utama Tuban? 

C.  Batasan Penelitian 

Batasan masalah perlu dilakukan dengan tujuan agar pokok 

permasalahan yang diteliti tidak terlalu menyimpang dari masalah yang sudah 

ditentukan atau agar peneliti terfokus pada tujuan yang akan diteliti maka 

penelitian ini hanya dibatasi mengenai penerapan prosedur pemberian kredit 

yang diterapkan pada BPR Charis Utama Tuban tahun 2007 sampai 2010. 
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D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada BPR Charis Utama 

Tuban. 

b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penerapan prosedur 

pemberian kredit ditinjau dari jumlah kredit yang diberikan pada BPR 

Charis Utama Tuban. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi BPR Charis Utama Tuban  

Sebagai sumber informasi bagi pihak BPR Charis Utama Tuban dalam 

pengambilan keputusan dan kebijakan kredit sehingga dapat memajukan 

usahanya terutama dalam hal penyaluran kredit. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan 

atau referensi untuk penelitian lebih lanjut sehingga dapat lebih 

berkembang
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