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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dewasa ini, kebutuhan masyarakat sangatlah besar dibanding tingkat 

penghasilan dari masyarakat itu sendiri sehingga saat ini usaha penyaluran kredit 

baik yang berasal dari lembaga keuangan pemerintah maupun swasta sangat 

mendapat banyak perhatian dari masyarakat. Karena dirasa sangat membantu, 

disinilah tempat orang-orang yang merasa kekurangan dana mendapat bantuan 

modal sehingga dapat mengembangkan kegiatan ekonomi. Semakin 

berkembangnya kegiatan ekonomi maka semakin terpenuhi pula kebutuhan 

masyarakat. 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) salah satu lembaga keuangan sangat 

berperan penting dalam membantu memenuhi kebutuhan masyrakat terutama pada 

masyarakat kalangan menengah kebawah dimana prasyarat serta ketentuan-

ketentuan yang mudah dipenuhi oleh debitur dengan jangka waktu pencairan yang 

relatif cepat . Adapun kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh PT. Bank 

Perkreditan Rakyat “Mandiri Adiyatra Lawang”  tidak terlepas dari hal-hal yang 

sudah ditetapkan dalam syarat-syarat pemberian kredit, PT. Bank Perkreditan 

Rakyat “Mandiri Adiyatra Lawang” tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian 

serta azas-azas kredit yang berlaku.  

Sebagai lembaga keuangan yang berperan pada penghimpunan dana dan 

menyalurkan kembali kepada masyarakat maka PT. Bank Perkreditan Rakyat 
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“Mandiri Adiyatra Lawang” ini didirikan dengan tujuan membantu masyarakat 

menengah kebawah khusunya masyarakat pedesaan yang membutuhkan dana 

dengan syarat pemberian kredit yang relatif mudah, sehingga menarik perhatian 

masyarakat khususnya masyarakat daerah Lawang.  

Dengan mudahnya syarat kredit yang dberikan oleh PT. Bank Perkreditan 

Rakyat “Mandiri Adiyatra Lawang” maka PT. BPR tersebut harus memiliki 

system dan prosedur pemberian kredit yang baik agar kredit yang diberikan dapat 

berjalan lancar dan menghindari terjadinya risiko kredit macet, mengingat kredit 

memberikan kontribusi yang sangat besar pada PT. Bank Perkreditan Rakyat 

“Mandiri Adiyatra Lawang”. 

Timbulnya resiko yang tidak diinginkan dapat saja terjadi dikemudian hari 

pada setiap sektor usaha apapun, termasuk lembaga keuangan perbankan seperti 

pada PT. Bank Perkreditan Rakyat “Mandiri Adiyatra Lawang”, khususnya di 

bidang perkreditan, sekalipun dalam setiap pemberian kredit oleh PT. Bank 

Perkreditan Rakyat “Mandiri Adiyatra Lawang” telah diperhitungkan segala 

faktor pengembalian kredit agar dapat berjalan lancar, namun pada kenyataannya 

tidak selalu terjadi demikian. Di bidang perkreditan, hukum harus mampu 

memelihara dan memperlancar proses hubungan yang terjadi antara warga 

masyarakat disatu pihak dengan bank di lain pihak. 

Penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini tertarik untuk melakukan 

penelitian pada PT. BPR Mandiri Adiyatra Lawang karena banyaknya nasabah 
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yang melakukan pinjaman serta mudahnya prosedur kredit yang tidak 

memberatkan calon debitur.  

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada PT. BPR Mandiri 

Adiyatra Lawang? 

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BPR 

Mandiri Adiyatra Lawang apabila nasabah tidak mampu melunasi sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan? 

3. Apakah hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pemberian 

kredit PT. BPR Mandiri Adiyatra Lawang? 

C. BATASAN MASALAH 

Dari latar belakang yang tersebut diatas penulis dalam penulisan tugas akhir 

ini lebih berfokus pada pembahasan tentang prosedur kredit, mekanisme 

penyelesaian kredit bermasalah  serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh 

bank dalam proses dan pelaksanaan pemberian kredit pada PT. BPR Mandiri 

Adiyatra Lawang. 

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

a. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui proses pelaksanaan pemberian kredit pada PT. BPR 

Mandiri Adiyatra Lawang 

2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian  kredit bermasalah pada 

PT. BPR Mandiri Adiyatra Lawang 
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3. Mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam 

pelaksanaan pemberian kredit tetap PT. BPR Mandiri Adiyatra 

Lawang. 

b. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Instansi atau Bank 

Sebagai bahan pertimbangan kembali bagi bank yang akan 

melakukan pemberian kredit kepada calon nasabah, agar lebih berhati-

hati dalam memberikan kredit guna membantu masyarakat umum. 

2. Bagi Penulis 

Memberikan gambaran yang luas serta memberikan pengetahuan 

lebih khususnya dalam bidang perbankan yaitu tentang bagaimana 

prosedur kredit yang benar guna mencegah adanya kredit bermasalah. 

3. Bagi Pembaca 

Bagi para pembaca berguna untuk pembelajaran serta pengetahuan 

lebih tentang perbankan terutama dalam hal perkreditan, selain itu 

juga dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir. 

 


