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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan 

dalam bentuk pinjaman. Bank sangat berbeda dengan usaha lain, bank selalu 

berkaitan dengan uang, karena komoditas bank adalah uang. Kegiatan bank 

banyak diatur oleh pemerintah. Pengaturan ini didasarkan atas peran bank sebagai 

pelaksana kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bank dapat 

mempengaruhi jumlah uang yang beredar dimasyarakat, dan hal ini merupakan 

salah satu sasaran utama pengaturan otoritas moneter dengan menggunakan 

berbagai alat kebijakan moneter.Kebijakan moneter adalah proses mengatur 

persediaan uang sebuah  negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan 

inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat 

melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi 

untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui 

persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. 

Selain itu bank juga mempunyai fungsi yaitu menciptakan uang, 

mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, mendukung kelancaran transaksi 

internasional, pemberian jasa-jasa lainnya, menghimpun dana sekaligus 
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menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam bentuk 

kredit atas dasar kepercayaan. 

Perkembangan perekonomian yang kini semakin pesat maka diperlukan 

kredit usaha untuk membantu pemberdayaan ekonomi rakyat dan pencapaian 

sasaran pemerataan. Kredit usaha yang diperlukan adalah kredit usaha yang  

produktif serta didukung dan dilaksanakan oleh semua bank. Dalam hal ini Bank 

berperan untuk membantu menyalurkan kredit kepada usaha mikro, kecil, 

menengah dan koperasi. Dengan disalurkannya kredit maka suatu usaha akan 

terbiayai dan kegiatan usaha tersebut akan lebih berkembang.  

Salah satu jenis kredit untuk membantu meningkatkan mutu ekonomi 

rakyat adalah Kredit Usaha Rakyat(KUR). Kredit usaha rakyat adalah Kredit 

Modal Kerja dan atau Kredit Investasi dengan plafon kredit sampai dengan Rp500 

juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang 

memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan 

Penjamin. KUR merupakan kredit program dari pemerintah yang diluncurkan pada 

tanggal 5 November 2007.  KUR mengalami perumbuhan 1 triliun per bulan hal 

ini merupakan prestasi yang baik mengingat KUR adalah program kredit baru. 

Agar kegiatan kredit tetap sehat dan mencapai sasaran, KUR juga lebih 

menerapkan pengawasan yang lebih kepada nasabah agar terhindar dari kredit 

macet yang akan merugikan pihak bank. Yang melakukan pengawasan adalah 

pihak bank karena didalam kegiatan kredit, bank juga mempunyai wewenang 

untuk mengawasi jalannya suatu usaha yang telah dibiayai. Kegiatan pengawasan 
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merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan 

di bidang perkreditan. Kegiatan pengawasan ini menjadi lebih penting lagi 

manakala diingat bahwa kredit merupakan “risk asset” bagi bank, karena assets 

tersebut dikuasai oleh pihak luar bank yaitu oleh nasabah. Bentuk pengawasan 

tidak hanya terlepas pada penjagaan tetapi bagaimana agar usaha-usaha di bidang 

perkreditan tersebut dapat dihindarkan dari hal-hal yang boros, baik boros dalam 

waktu, tenaga maupun dana. 

Selain itu sebagai salah satu dari fungsi manajemen yang penting, 

pengawasan kredit hendaknya lebih diperhatikan dan dilakukan dengan lebih 

selektif dan seefisien mungkin. Didalam pengawasan kredit tidak hanya 

pengamanan dan penjagaan saja yang diperhatikan tetapi pengawasan dalam 

memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang perkreditan serta 

penyusunan dokumentasi agar terhindar dari penyelewengan-penyelewengan baik 

dari pihak dalam atau luar bank. Dengan adanya data administrasi dan sistem 

dokumentasi yang baik akan membantu memajukan efisiensi pengelolaan di 

bidang perkreditan. Jadi dengan demikian pelaksanaan pengawasan kredit 

mempunyai ruang lingkup yang sangat luas tidak semata-mata mencari dan 

menemukan adanya penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan saja 

seperti anggapan sementara orang.  

Pengawasan kredit dalam lingkup yang luas merupakan kegiatan 

pengendalian yang dikenal dengan manajemen kontrol yaitu di bidang financial 

audit, operational audit dan management audit. Kegiatan ini merupakan bagian 
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dari aktifitas yang harus diterapkan agar proses penyaluran KUR dapat terlaksana 

dengan baik. Tidak hanya manajemen kontrol saja tetapi penyaluran  KUR harus 

didasarkan atas kelayakan usaha, selain atas dasar adanya jaminan. Pemberian 

kredit ini harus sehat dalam arti kredit dapat kembali tepat waktu dan usaha 

nasabah berkembang dengan baik. Selain itu di dalam pelaksanaan perkreditan 

diperlukan beberapa tahapan yaitu pengawasan kredit. 

Dengan memberikan kredit usaha rakyat (KUR), Bank Jatim berharap agar 

dana yang diterima oleh debitur dapat berfungsi untuk meningkatkan modal, 

meningkatkan kegairahan bekerja dengan mengarahkan kepada peningkatan taraf 

hidup yang diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk  mengadakan penelitian 

perbankan khususnya yang menyangkut tentang masalah kredit usaha rakyat yang 

ditulis untuk Tugas Akhir dengan mengambil judul “PROSEDUR 

PENYALURAN DAN PENGAWASAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. 

BANK JATIM CABANG MALANG”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan atas latar belakang diatas rumusan masalah yang diambil oleh 

penulis adalah: 

1. Bagaimana prosedur permohonan pengajuan kredit usaha rakyat dan pengawasan 

serta pelunasan kredit pada bank jatim? 

2. Seberapa besar target kredit dan realisasi pencairan kredit usaha rakyat pada bank 

jatim? 
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C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi permasalahan pada penyaluran 

dan pengawasan kredit usaha rakyat. 

D. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui prosedur pengajuan permohonan sampai pencairan 

kredit dan pengawasan serta pelunasan kredit pada  bank Jatim. 

b.  Untuk mengetahui target dan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat 

pada bank jatim. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Bank 

Sebagai tambahan masukan bagi bank khususnya yang terkait dengan 

aspek pemberian kredit sehingga diharapkan dari peneliti ini pihak bank 

dapat mengambil keputusan secara lebih cepat, dan dapat memperkecil  

risiko jika terjadi kredit macet. 

b. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan acuan peneliti lain untuk meneliti masalah yang terkait 

dengan penelitian ini. 

c. Bagi Peneliti Sendiri 

- Dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan penulis tentang unit 

kerja kredit usaha rakyat. 
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- Digunakan sebagai tambahan pengalaman dan bekal untuk memasuki 

dunia kerja yang sesungguhnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


