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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dimasa krisis ekonomi seperti sekarang ini, persaingan didunia 

perbankan semakin ketat dan semakin kompetitif, sehingga menuntut para pelaku 

banking untuk selalu meningkatkan efisien dan produktifitas dunia perbankan 

nasional. Salah satu indikator kinerja suatu bank yaitu tingkat pencapaian 

keuntungan, telah kita ketahui bahwa penghasilan utama bank didapat dari 

perbedaan antara suku bunga pinjaman dan tabugangan. Karena selama ini yang 

kita ketahui tentang kredit adalah merupakan perjanjian pinjam meminjam yang 

berdasarkan kepercayaan akan kemampuan dari penerima kredit untuk 

mengembalikan pinjmanya berserta bunga sesuai jangka waktu yang ditentukan.  

Oleh karena itu, kelangsungan kredit seorang nasabah terutama nasabah lama 

perlu mejadi perhatuan utama kita untuk menghasilkan laba yang maksimal.  

Pemberian kredit bagi nasabah merupakan kegiatan usaha yang 

selama ini mendominasi  pengalokasian dana Bank. Dari itu pemberian kredit bagi 

nasabah menjadi salah satu  sumber pendapatan utama bank berdasarkan: pertama 

bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit devisi. Kedua 

pemberian kredit memberikan spirit yang pasti sehingga besarnya pendapatan 

dapat diperkirakan, dan dalam posisinya bidang pelaksanaan kebijakan moneter 

perbankan merupakan sektor utama yang kegiatanya diatur oleh pemerintah. 
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Dengan diterapkanya Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) PT . Bank 

Rakyat Indonesia, yang merupakan pelaksanaan dari Surat keputusan Direksi 

Bank Indonesia (BI) No 27/162 KEP DIR tanggal 1995 dan Surat Edaran BI No 

27 / 7 UPP tanggal 31 maret 1995 maka BRI Unit menjalankan fungsinya sebagai 

Financial Intermediary untuk pembiayaan usaha kecil, merupakan salah satu 

Strategi Bussines Unit (SBU) BRI. 

Bank Rakyat Indonesia adalah satu- satunya bank yang mempunyai 

kantor unit sampai kecamatan diseluruh Indonesia. Salah satu produk unggulan 

BRI adalah Penyaluran dana  yang berupa kredit khusus untuk penduduk desa 

dinamakan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES). 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Ajung Cabang 

Jember mempunyai dua jenis kredit, yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi. 

Kredit modal kerja diberikan kepada pengusaha dan pegawai yang berpenghasilan 

tetap untuk keperluan peningkatan produksi dalam operasionanya dan sebagai 

tambahan dana/ pembiayaan untuk mencukupi kebutuhan modal kerja usahanya. 

Dan kredit investasi diberikan kepada pengusaha untuk pembiayaan sarana / 

prasarana dan biasanya untuk keperluan usaha/ membangun usaha baru untuk 

keperluan rehabilitasi. Tetapi PT Bank Rakyat Indonesia ( persero) Tbk. Unit 

Ajung Jember mengerti bahwa banyak nasabah dalam skala menenggah 

kebawah(mikro) membutuhkan dana atau pinjaman  guna meningkatkan taraf 

perekonomian mereka, terutama di daerah pedesaan. Pada dasarnya PT. Bank 

Rakyat Indonesia (persero),Tbk. Unit Ajung Cabang Jember lebih menerapkan 

sistem menampung dana dari masyarakat melalui pemberian pinjaman kepada 
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kegiatan yang mendukung perkembangan ekonomi dan meningkatkan pelayanan 

sebaik-baiknya kepada berbagai lapisan masyarakat pengguna jasa bank.  

KUPEDES merupakan produk perbankkan untuk memfasilitasi kredit 

yang bersifat umum, individual,selektif, berbunga wajar untuk mengembangkan 

atau meningkatkan usaha mikro yang layak. Dengan adanya produk ini nasabah 

bisa mengembangkan usaha atau bisnisnya. Namun tidak sedikit nasabah yang 

belum mengerti bagaimana alur, proses dan maksud dai kupedes itu sendiri. 

Sebelum fasilitas KUPEDES diberikan maka pihak PT. BRI (Persero ) 

Tbk. Unit Ajung Jember harus merasa yakin bahwa KUPEDES yang diberikan 

benar- benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasi penilaian kiredit 

sebelum Kupedes disalurkan. Biasanya kriteria penilaian umum harus dilakukan 

pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Ajung Jember untuk 

mendapatkan nasabah yang benar- benar layak untuk diberikan KUPEDES adalah 

melakukan  analisis 5C dan 7P pada nasabah sebagi dasar penilaian kepada calon 

nasabah apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak. 

Dalam analisis Kredit yang mencakup 5C dan 7P yang sudah 

diterapkan  pada penyaluran Kredit Usaha Pedesaan, maka disini dapat deterapkan 

satu analisa lagi yang disebut analisis SWOT,, dimana dalam setiap huruf 

mengandung arti tersendiri dimana dimana Strength (kekuatan), Weakness 

(kelmahan), Opportunity (peluang),Threat (ancaman). 

Analisis ini digunakan untuk melihat masing- masing komponen dari 

SWOT itu sendiri. Karena apabila analisis SWOT ini diterapkan pada suatu 

organisasi atau perusahaan maka dalam organisasi atau peusahaan itu akan dapat 
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melihat gambaran- gambaran, ramalan- ramalan dan solusi dalam menhadapi 

ancaman- ancaman yang akan terjadi kedepan dalam perusahaan tersebut dengan 

melihat kekuatan, kelemahan dan peluang yang ada. Hal ini tentunya akan 

memberikan dampak positif Bagi Bank Rakyat Indonesia Unit Ajung Jember jika 

benar- benar menerapkan analisis ini. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka 

penulis ingin mengambil judul” Analisis SWOT Terhadap Kredit Usaha Pedesaan 

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Ajung Jember” 
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1.2 Rumusan masalah 

 

a. Bagaimana prosedur Pemberian  KUPEDES  PT.BRI (Persero) 

Tbk. Unit Ajung Cabang Jember ? 

b. Apa saja  SWOT Terhada Kredit Usaha Pedesaan PT.BRI 

(Persero) Tbk. Unit Ajung Cabang Jember ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Permasalahan hanya terletak pada prosedur pemberian KUPEDES dan 

Analisis SWOT Terhadap Kredit Usaha Pedesaan PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk Unit Ajung Cabang Jember. 

 

1.4 Tujuan dan manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

1.) untuk mengetahui prosedur pemberian Kredit Usaha Pedesaan pada 

PT.BRI (Persero) Tbk. Unit Ajung Cabang Jember. 

2.) untuk menganalisis SWOT Terhadap Kredit Usaha Pedesaan 

PT.BRI (Persero) Tbk. Unit Ajung Cabang Jember ? 

 

 

 

 

 



6 

 

      2. Manfaat  

1.) Bagi BRI Unit Ajung Jember 

Hasil penulisan ini dapat digunakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia 

Unit Ajung Cabang Jember sebagai masukan informasi dalam usaha 

peningkatan pemasaran kredit yang ditawarkan dalam meningkatkan 

jumlah nasabahnya 

2.) Bagi Pembaca 

Sebagai informasi pihak- pihak yang membutuhkan khususnya yang 

berkaitan dengan kredit 

 

 

 


