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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perbankan Indonesia saat ini telah mengalami perubahan

besar dalam beberapa tahun terakhir serta diwarnai dengan persaingan

yang semakin ketat dan kompetitif. Persaingan semakin penting bagi

perbankan, karena dapat memotivasi perbankan untuk menjadi lebih

kreatif dalam mencari alternatif-alternatif dibidang pemasaran. Perjuangan

untuk menciptakan bisnis yang berulang dengan nasabah yang sudah ada

di tangan menempati titik sentral dalam upaya bank untuk tetap unggul

dalam persaingan jangka panjang. Untuk memenangkan persaingan itu

tidak mudah, perbankan tidak hanya cukup mengandalkan kualitas

layanan, tetapi juga mengembangkan produk-produk kredit, karena

pendapatan kredit merupakan salah satu sumber utama keuntungan bank.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai

peranan penting dalam masyarakat, dan sebagai lembaga yang mengatur

peredaran uang, guna melancarkan seluruh aktivitas keuangan dalam

masyarakat. Dalam usahanya perbankan saat ini selalu dikaitkan dengan

bidang keuangan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan

memberikan jasa bank lainnya.

Selain itu bank juga mempunyai tugas sebagai perantara antara

kreditur dengan debitur, yaitu dengan menyediakan berbagai fasilitas
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produk dan jasa serta menyalurkan kredit kepada masyarakat. Adapun

bentuk dari jasa perkreditan adalah memberikan sejumlah uang kepada

debitur dan diganti dengan serangkaian ikatan perjanjian dalam kredit.

Sehubungan dengan usaha bank menyalurkan dana / kredit juga

memberikan risiko yang cukup tinggi, salah satunya adalah uang yang

telah dipinjamkan oleh bank tidak kembali, baik jumlah pokok maupun

bunganya yang sering disebut kredit bermasalah. Pemberian kredit tanpa

dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bagi pihak bank,

kemudian jika salah dalam menganalisa maka kredit yang disalurkan

sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat kesulitan

menganggsur. Dalam hal pemberian kredit bank tidak dapat melakukan

secara langsung, tetapi kredit akan diberikan setelah melalui beberapa

proses penilaian kelayakan. Proses penilaian kelayakan kredit salah

satunya yaitu melakukan penilaian terhadap kinerja usaha. Kinerja usaha

dapat dicerminkan dengan tingkat kesehatan usaha dan kemajuan yang

telah dicapai usaha tersebut.

Dalam upaya meyalurkan dana / kredit, pihak perbankan saat ini

dituntut untuk selalu selektif dalam melakukan penilaian kelayakan

pemberian kredit. Sehubungan dengan relevansi pernyataan di atas, BNI

memiliki berbagai macam produk kredit yang mereka tawarkan, salah

satunya yaitu BNI-Kredit Usaha Rakyat (BNI-KUR). Dimana kredit

tersebut diberikan untuk usaha-usaha mikro dan kecil dan menengah yang

sangat membutuhkan dana tersebut untuk tambahan modal dalam
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pengembangan usaha. Serta tujuan lain yang diharapkan oleh bank melalui

pemberian fasilitas kredit tersebut adalah untuk menigkatkan jumlah

nasabah kredit. Sehingga, keuntungan yang dapat diperoleh dari

penyaluran kredit tersebut semakin meningkat.

Pada tahun 2007 Presiden Republik Indonesia meluncurkan

program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan bank pelaksanan BNI, BRI,

Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin BTN dan pada tahun

2010 ditambah 13 BPD. KUR merupakan fasilitas pembiayaan yang

dikhususkan untuk UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha

yang memiliki prospek yang baik dan mempunyai kemampuan untuk

mengembalikan. UMKM dan koperasi yang diharapkan dapat mengakses

KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif meliputi: pertanian,

perdagangan, perikanan, kelautan, perindustrian, dan kelautan.

Semenjak beberapa periode Bank Negara Indonesia Cabang

Malang melakukan berbagai usaha untuk menciptakan produk yang

unggul, sehingga menghasilkan produk kredit dan fasilitas yang menarik

dari sebelumnya dan lebih baik dari pesaingnya, agar dapat menarik

nasabah dan dapat memenuhi keinginan nasabah sebagai pemakai atau

sebagai pengguna produk tersebut. BNI menyadari bahwa nasabah saat ini

menemukan banyak sekali produk kredit dalam bebagai fasilitas dan

keuntungan serta harapan untuk mendapatkan kemudahan dalam

mendapatkan kredit dibandingkan dengan bank pesaing sejenis.
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Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah BNI

Cabang Malang, merupakan salah satu pelaku bisnis yang bergerak dalam

industri perbankan, dengan menyediakan berbagai produk jasa perbankan

yang tersedia untuk semua lapisan masyarakat. Mulai dari berbagai macam

bentuk fasilitas tabungan, deposito, fasilitas pembayaran rekening, dan

kemudahan jasa perbankan seperti ATM, SMS Banking, Mobile Banking,

PhonePlus, Internet Banking, serta berbagai macam sarana kredit,

Salah satu unit yang berperan penting dalam melakukan kegiatan

pelayanan kredit langsung kepada nasabah adalah Account Officer (AO).

Dalam melakukan kinerjanya, AO melaksanakan penilaian kelayakan

terhadap usaha yang telah dilakukan peninjauan dan meyakinkan bahwa

calon debitur yang diterima oleh bank adalah memang yang layak untuk

diterima dan calon debitur yang ditolak oleh bank adalah memang

seharusnya ditolak berdasarkan profil resiko dari calon debitur tersebut.

Pada kenyataanya AO dalam menganalisis pemberian KUR terjadi

perbedaan antara prosedur standar pemberian kredit dengan pelaksanaan

pemberian kredit dilapangan.

Maka hal inilah yang diangkat menjadi latar belakang alasan

pemilihan judul penelitian yaitu “Standar Penilaian Kredit Usaha Rakyat

(KUR) Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Malang”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di

atas, serta untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, maka

rumusan masalah yang diangkat penulis sebagai berikut:

1. Bagimanakah Prosedur Standar Penilaian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Malang?

2. Bagimana Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

(KUR) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang

Malang?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak mengalami perluasan

masalah hingga kebagian-bagian lain, sehingga penulis membatasi

permasalahan ini hanya pada “prosedur standar penilaian Kredit Usaha

Rakyat kepada perorangan dan evaluasi penyaluran pemberian Kredit

Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Cabang Malang”.

D. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan

diadakan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur standar penilaian Kredit Usaha Rakyat

(KUR) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang .
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2. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha

Rakyat (KUR) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Cabang Malang.

E. Kegunaan Penulisan

1. Bagi Penulis

a. Meningkatkan pengetahuaan penulis dalam menganalisi penilaian

kredit sehingga diketahui sebab-sebab yang dapat menyebabkan

perusahaan layak atau tidak untuk diberikan kredit.

b. Belajar untuk meneliti, menguji, dan atau mengobservasi fenomena

dan permasalahan yang terjadi.

2. Bagi Bank

Hasil penulisan ini dapat digunakan oleh BNI Cabang Malang sebagai

bahan perbandingan dan pertimbangan bagi bank dalam mengambil

keputusan pemberian kredit serta perencanaan strategi dan operasional

bank.

3. Bagi Peneliti Lain

Dari hasil penelitian ini diharpkan bisa menjadi referensi tentang

evaluasi kelayaklan pemberian kredit serta dapat digunakan untuk

melakukan penelitian lebih lanjut dari kekurangan atau kurang

sempurnanya penelitian yang dilakukan penulis.


