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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau 

perkembangan suatu kegiatan usaha, maka sangat diperlukan adanya 

sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha 

yang semakin berkembang tersebut. Sehingga dalam hal ini bank juga 

mempunyai peranan penting untuk menyediakan dana bagi masyarakat 

karena bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, hal ini tercantum dalam 

Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 

tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang 

perbankan. 

Salah satu usaha bank adalah sebagai lembaga yang memberikan 

kredit bagi masyarakat luas yang membutuhkan terutama untuk usaha-

usaha produktif. Hal ini dilakukan agar bank bisa bekerja secara efisien 

dan mampu bersaing dengan bank-bank lain. Oleh karena itu, dana yang 

diperoleh bank harus bisa direncanakan dengan baik agar tidak terjadi over 

likuid melalui jasa kredit atas dasar kepercayaan. Perkembangan 

perekonomian yang semakin pesat menuntut masyarakat dalam mencari 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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Oleh karena itu dibutuhkan kredit usaha untuk membantu 

pertumbuhan ekonomi rakyat. Dalam hal ini bank berperan untuk 

menyalurkan dananya melalui kredit pada usaha-usaha produktif yang 

diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Sebagai 

lembaga yang memberikan kredit merupakan sarana bagi masyarakat 

untuk mendapatkan tambahan dana baik untuk modal atau untuk 

mengembangkan usahanya dengan harapan mampu meningkatkan taraf 

hidupnya.    

Pada umumnya kredit banyak jenisnya, sehingga dapat 

digolongkan berdasarkan kriteria-kriteria yang digunakan. Penggolongan 

tersebut dapat berdasarkan jangka waktu, sektor usaha, jaminan, tujuan 

penggunaan, dan berdasarkan kriteria lainnya. Setiap bank memiliki jasa 

kredit berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berbeda antara kredit yang 

satu dengan kredit lainnya. 

Pada PT. BPD Jatim Cabang Batu juga terdapat berbagai macam 

kredit yang disalurkan, dan pada setiap jenis kreditnya memiliki prosedur 

dan persyaratan yang berbeda. Salah satu kredit yang dimiliki PT. BPD 

Jatim Cabang Batu adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang mana 

merupakan salah satu program pemerintah dalam hal penyaluran kredit. 

Dalam hal ini PT. BPD Jatim Cabang Batu merupakan bank yang ditunjuk 

pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga PT. 

BPD Jatim Cabang Batu menjadi salah satu bank yang tengah gencar 

menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimana sasaran utamanya 
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adalah usaha produktif yang layak namun belum bankable (kurang dalam 

penyediaan jaminan). KUR diberikan untuk meningkatkan akses UMKM-

K dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian pada PT. BPD Jatim 

Cabang Batu untuk mengetahui sejauh mana proses pemberian kredit 

kepada masyarakat melalui judul “Prosedur Pengajuan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) pada PT. BPD Jatim Cabang Batu.” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 

PT. BPD Jatim Cabang Batu? 

2. Bagaimana perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. 

BPD Jatim Cabang Batu? 

3. Permasalahan apa yang dihadapi dalam proses realisasi Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BPD Jatim Cabang Batu? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui prosedur pengajuan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) pada PT. BPD Jatim Cabang Batu. 

b. Untuk mengetahui perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

pada PT. BPD Jatim Cabang Batu. 

c. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BPD Jatim Cabang Batu. 
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2. Manfaat Penelitian : 

a. Bagi Instansi/Bank : 

a) Sebagai bahan masukan untuk dijadikan pertimbangan oleh 

pihak Bank dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang 

berhubungan dengan penyaluran kredit kepada masyarakat. 

b) Dapat memberikan suatu pertimbangan yang lebih baik 

dalam pengambilan keputusan penyaluran kredit terutama 

bagi pihak yang berkonsentrasi pada kredit usaha rakyat dan 

dapat memberikan solusi terhadap penanganan kredit 

bermasalah. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya : 

Sebagai sumber pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dalam 

hal kredit dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau 

masukan bagi yang membutuhkan serta sebagai sarana untuk 

penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 


