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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis selalu mengalami ketidakpastian sebagai akibat siklus 

perekonomian yang terus berubah, selain itu perkembangan ekonomi di 

Indonesia tiap tahun tidak menentu sehingga menuntut kemampuan untuk 

melakukan berbagai kebijakan yang diharapkan mampu mendorong 

perkembangan khususnya dibidang Perbankan di Indonesia untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengantisipasi dan meninjau persaingan antara bank satu 

dengan bank yang lain, maka dana yang dihimpun harus bisa direncanakan 

dengan baik dan maksimal sehingga dapat disalurkan kepada masyarakat 

melalui bentuk pinjaman kredit, disisi lain dengan adanya kredit mikro 

laguna ini juga dapat meningkatkan sektor UKM (Usaha Kecil 

Menengah).

Bank merupakan lembaga yang berusaha untuk menyalurkan kredit 

sebanyak-banyaknya. Kredit yang disalurkan oleh bank berupa kredit 

produktif yaitu kredit yang disalurkan untuk kepentingan dunia usaha. 

Keuntungan yang diperoleh bank dari penyaluran kredit tersebut berasal 

dari selisih antara bunga kredit dan bunga simpanan yang merupakan 

sumber pendapatan bank yang utama. Dalam hal kredit bank wajib 

melaksanakan langkah-langkah yang tepat saat melaksanakan mkanisme 
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penyaluran dan pencairan kredit yaitu : tahap-tahap permohonan, 

investigasi, analisis, keputusan persetujuan atau penolakan permohonan, 

pencairan kredit, administrasi, pengawasan dan pembinaan serta pelunasan 

kredit.

Permasalahan dalam pemberian perkreditan ini adalah 

permasalahan multikriteria dimana bank harus tetap memperhatikan 

prinsip kehati-hatiannya dalam melakukan penyaluran kredit dan harus 

memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat agar tidak 

menimbulkansuatu resiko. Sehingga agar kredit usaha rakyat ini dapat 

diterima dengan mudah dan cepat diperlukan suatu prosedur pemberian 

kredit usaha rakyat yang mampu memberikan alternative solusi yang dapat 

memuaskan nasabah.

Kesulitan utama yang dihadapi pengusaha mikro adalah 

keterbatasan akses ke lembaga keuangan dan bukan suku bunga yang 

tinggi, serta kesulitan dalam mendapatkan modal untuk mengembangkan 

usahanya. Dalam hal ini kredit mikro memegang peranan penting dalam 

pembangunan ekonomi sebagai sarana untuk menyalurkan yang ada 

kepada sektor usaha kecil dan menengah seperti pedagang kaki lima, 

pedagang pasar dan usaha-usaha lainnya yang bersifat informal. Pada sisi 

lain kredit mikro memiliki potensiuntuk menciptakan lapangan pekerjaan 

dengan biaya investasi yang rendah dan dapat meningkatkan kapasitas 

produksi guna memenuhi permintaan konsumen.
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Untuk menunjang fasilitas kredit mikro yang dapat diterima oleh 

nasabah pengusaha kecil dan menengah dengan mudah dan cepat maka 

diperlukan suatu sistem dalam pemberian kredit mikro, jadi selain 

menyediakan fasilitas kredit, juga diberikan pembinaan dan pendidikan 

dalam bidang organisasi, administrasi, manajemen dan keuangan kepada 

pengusaha-pengusaha mikro.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas maa permasalahn dalam penelitian 

adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengajuan dan pencairan kredit mikro 

laguna pada Bank Jatim Cabang Blitar ?

2. Kendala-kendala apa saja yang terjadi didalam pengajuan kredit 

mikro laguna pada Bank Jatim Cabang Blitar ?

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi masalah dan hambatan yang 

dihadapi dalam kredit mikro laguna pada Bank Jatim Cabang 

Blitar ?

C. BATASAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, adapun batasan-

batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur 

dan pencairan kredit mikro laguna dan kendala-kendala apa saja yang 
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terjadi dalam pengajuan kredit mikro laguna, serta solusi dalam mengatasi 

masalah dan hambatan yang dihadapi dalam kredit mikro laguna.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan dan pencairan kredit 

mikro laguna pada Bank Jatim Cabang Blitar.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam 

pengajuan kredit mikro laguna pada Bank Jatim Cabang Blitar.

3. Untuk mengetahui bagaimana solusi dalam mengatasi masalah 

dan hambatan dalam kredit mikro laguna pada Bank Jatim 

Cabang Blitar.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Bank

Memberikan strategi baru bagi bank untuk menaikkan daya tahan 

perusahaan (bank) dalam menghadapi persaingan khususnya dalam 

pemberian kredit mikro.

2. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan baru sebagai bekal latihan kerja untuk 

memasuki dunia kerja yang nyata serta menambah wawasan dan 

pengalaman mengenai pengelolaan jasa-jasa perbankan.

3. Bagi Pihak Lain
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Diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut pada topik yang sama.


