
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam 

perekonomian suatu negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu 

negara, semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara. Efektivitas 

dan efisiensi sistem perbankan di suatu negara akan memperlancar 

perekonomian negara tersebut.

Perbankan berperan dalam mempermudah proses pengalihan dana 

dari pihak yang kelebihan dana pada pihak yang membutuhkan dana. 

Untuk melakukan proses tersebut perbankan menghimpun dana dari

masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut 

kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut untuk kegiatan yang 

lebih produktf. 

Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan 

kebutuhan konsumtif dan produktif sangat memerlukan pendaan baik dari 

salah satunya dalam bentuk kredit.  Mengingat modal yang dimiliki 

perusahaan atau perorangan biasanya tidak mampu mencukupi dalam 

mendukung peningkatan usahanya.

Dengan semakin tingginya persaingan antar bank yang ada pada 

saat ini, membuat bank mengembangkan produk yang dimiliki dan di jual 

kepada masyarakat harus memberi nilai tambah kepada masyarakat. Oleh 
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karena nya PT. BPR Mandiri Adiyatra Cabang Lawang dituntut untuk 

berusaha lebih aktif dalam meningkatkan produk-produk unggulannya 

terutama pada jasa perkreditan.

Namun dalam pemberian kredit tidaklah mudah, pihak bank harus 

memperhatikan asas – asas pemberian kredit yang sehat. Tetapi dalam 

masalah perkreditan, tidak selalu berjalan lancar dan baik seperti yang 

diharapkan. Suatu saat pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta 

angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Maka untuk mencegah atau 

menekan kejadian yang dapat menimbulkan kredit bermasalah pihak bank 

harus lah memperhatikan beberapa hal untuk menperolah keyakinan dari 

calon nasabah kredit.

Kredit bermasalah tidak hanya masalah perbankan saja, akan tetapi 

sudah merupakan masalah nasional. Sehingga hal tersebut perlu 

penanganan secara seksama dan penyelesain secara konsepsional dan 

komprehensif berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. 

Mengingat sebagian besar dana perbankan berasal dari dana masyarakat 

dimana dana tersebut disalurkan dalam bentuk kredit, jika dana tersebut 

tidak dapat ditarik kembali oleh bank sehingga dana tidak dapat dikelola 

sebagai modal pembiayaan di sektor perekonomian dan pembangunan, 

maka akibatnya hal tersebut akan merugikan bank itu sendiri, masyarakat 

penyimpanan dana, dan bagi bank-bank persero atau BUMN akan 

merugikan keuangan negara.
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Bagi lembaga keuangan non bank strategi memberikan kredit 

merupakan sebuah peluang bisnis yang sangat besar sebab selain 

memberikan peluang kepada para nasabah maupun usaha kecil menengah 

untuk mengembangkan usahanya juga dapat memberikan masukan 

pendapatan bagi pihak bank (dalam hal ini lembaga keuangan non bank). 

Produk pemberian kredit ini merupakan kredit andalan bagi lembaga 

keuangan non bank.  Jika kita berbicara tentang kredit tentunya kita juga 

mengenal adanya resiko kredit, baik itu kredit macet, atau terlalu lamanya 

membayar tunggakan sehingga tidak dapat membayar hutang atau kredit 

tersebut. Untuk menghindari hal tersebut maka pihak bank mempunyai 

beberapa prinsip yang digunakan agar pemberian kredit ini tidak 

mengalami kemacetan. Seperti dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 1998 melakukan penelitian yang seksama terhadap 

watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), anggunan 

(collateral) dan kondisi ekonomi debitur (condition of economy). Hal ini 

untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi.

Dengan melihat dari permasalahan dan latar belakang di atas yang 

telah dijabarkan maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang “ Strategi 

Meminimalisir Terjadinya Kredit Macet pada PT. BPR Mandiri Adiyatra 

Cabang Lawang – Malang “
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B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian 

adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet di PT BPR 

Mandiri Adiyatra?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT BPR Mandiri Adiyatra untuk 

menekan terjadinya kredit macet?

3. Bagaimana upaya PT BPR Mandiri Adiyatra dalam mengatasi terjadinya 

kredit macet?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian menjadi terarah dan sekaligus untuk menghindarkan 

kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahn yang 

ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam hal ini penulis 

membatasi mengenai strategi meminimalisir kredit macet pada PT BPR 

Mandiri Adiyatra Cabang Lawang Malang.

D. Tujuan Penulisan

Setiap penelitian pada umumnya mempunyai tujuan dan kegunaan yang 

hendak dicapai. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui:

a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang timbul karena terjadinya 

kredit macet di PT BPR Mandiri Adiyatra.
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b. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh PT BPR

Mandiri Adiyatra untuk menekan terjadinya kredit macet?

c. Untuk mengetahui upaya PT BPR Mandiri Adiyatra dalam mengatasi 

terjadinya kredit macet?

E. Manfaat Penulisan

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut 

mamberi manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis.

Untuk memberikan gambaran yang luas mengenai pentingnya 

mengatasi kredit bermasalah, faktor-faktor apa saja yang timbul 

karena terjadi kredit macet, dan bagaimana upaya yang dilakukn 

dalam mengatasi dan menekan kredit macet.

2. Bagi Bank.

Memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi pengelola dimasa yang akan 

datang, khususnya dalam bidang perkreditan dalam upaya 

mengatasi kredit bermasalah , faktor-faktor apa saja yang timbul 

karena terjadi kredit macet, dan bagaimana upaya yang dilakukn 

dalam mengatasi dan menekan kredit macet.

3.  Bagi Lembaga.



6

a. Peneliti ini dapat dijadikan bahan referensi bagi lembaga untuk 

meningkatkan khualitas pendidikan dimasa yang akan datang.

b. Memberikan informasi kepada lembaga (D3 Keungan dan 

perbankan tentang permasalahan apa saja yang timbul akibat 

kredit macet dan bagaimana strategi serta upaya yang 

dilakukan.


