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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Setiap perusahaan yang menyalurkan dana ke masyarakat memerlukan 

pengelolaan kredit yang baik dalam menjalankan aktivitasnya agar tujuan 

perusahaan baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjangnya dapat tercapai. 

Tujuan jangka pendek perusahaan dalam  kegiatan  kredit adalah untuk 

memperoleh keuntungan atau laba, sedangkan untuk tujuan jangka panjangnya 

adalah untuk menjaga kelangsungan hidup atau eksistensi perusahaan. Karena 

melihat perkembangan dunia usaha saat ini menawarkan bidang usaha yang sama 

yang mengharuskan perusahaan harus mengelola sumber dana yang ada secara 

optimal dan yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran semua kegiatan perusahaan 

secara efisien dan efektif. 

Persaingan yang semakin ketat ini mendorong perusahaan untuk 

meningkatkan daya saing, menjaga kondisi keuangan tetap sehat, dan 

meningkatkan profitabilitas. Dan  salah satu perusahaan jasa yang mengalami 

persaingan yang ketat adalah pada sektor perbankan. Menurut Undang-Undang 

nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 1 tentang perbankan; Perbankan adalah segala 

sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Anggraeni, 

2014:2). 
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Kegiatan bank yang berkembang pesat saat ini adalah kegiatan 

menyalurkan dana ke masyarakat yang biasa dikenal dengan istilah kredit. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 11 tentang 

perbankan; Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Pengelolaan kredit sangat diperlukan oleh suatu bank agar kredit yang 

diberikan oleh bank dapat mencapai hasil dan sasaran yang tepat. Pengelolaan 

kredit ini bertujuan untuk meminimalkan hal-hal yang dapat terjadi di luar 

perhitungan dan agar kolektibilitas kredit dinilai baik. Melakukan pengelolaan  

kredit berarti melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, dimulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kredit. Fungsi ini dilakukan oleh 

satu manajemen yang namanya manajemen kredit, yang dimana manajemen kredit 

ini melakukan pengelolaan kredit di mulai dari perencanaan jumlah kredit, 

penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit 

sampai dengan pengawasan dan pengendalian kredit yang macet. 

Pada umumnya pada tahapan perencanaan jumlah kredit dan penentuan 

suku bunga hingga pengorganisasian dan pemberian kredit, debitur mudah diajak 

kerja sama dan lebih patuh pada perjanjian atau akad kredit. Namun setelah kredit 

diberikan atau kredit sudah dicairkan seringkali debitur melakukan 

penyimpangan. Penyimpangan yang sering dilakukan oleh debitur salah satunya 

misalnya yaitu membayar kredit tidak tepat pada waktunya. Oleh karena itu, 
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untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan maka bank perlu melakukan 

pengawasan dan pembinaan kredit dalam menjaga agar kredit tetap berjalan 

dengan lancar dan diharapkan dalam pengelolaan kredit yang efektif bank dapat 

menjaga likuiditas dan meningkatkan profitabilitas. 

Persoalan likuditas adalah persoalan yang sangat penting bagi bank karena 

tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan tingkat efisiensi bank tersebut. 

Menurut Sulhan dan Siswanto (2008:98) likuiditas adalah kemampuan bank untuk 

memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah 

jatuh tempo dan memenuhi permintaan kredit tanpa penundaan. Menurut 

Simorangkir (2004:152)  pengelolaan kredit yang baik diharapkan mampu 

mencapai likuiditas perusahaan dan mampu meningkatkan profitabilitas bank, 

karena profitabilitas mencerminkan kemampuan modal perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu bank dalam 

memperoleh laba (Anggraeni, 2014:2). 

Pada kenyataannya, masih banyak hasil-hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa masih belum efektif dalam pengelolaan kredit perusahaan 

sehingga likuiditas dan profitabilitasnya belum baik. Terbukti dari hasil penelitian 

yang pernah dilakukan oleh Widyaningrum (2010) mengenai pengelolaan kredit 

yang efektif dalam upaya peningkatan tingkat likuiditas studi kasus pada PT. BPR 

Grogol Joyo dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif dan 

wawancara kepada pihak yang berwenang dan yang terkait dalam kredit, 

menunjukkan bahwa pengelolaan kredit dalam upaya peningkatan likuiditas 

cukup baik. Tetapi masih tingginya rata-rata NPL dan rendahnya LDR serta 
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BOPO perlu dilakukan peningkatan manajemen di bagian tersebut agar kinerja 

PT. BPR Grogol Joyo lebih baik. 

Selain itu, terdapat pula penelitian yang pernah dilakukan Anggraeni 

(2014) tentang pengelolaan kredit untuk meningkatkan likuiditas dan profitabilitas 

pada PT. BPR Wlingi Pahala Pakto dengan menggunakan metode deskriptif 

menunjukkan bahwa pengelolaan kredit yang diterapkan pada BPR ini masih 

kurang efektif dan kinerja BPR  belum optimal. Wilayah kerja yang dimiliki BPR 

masih kurang luas, analisis yang digunakan dalam menganalisis calon nasabah 

dalam prakteknya hanya menerapkan prinsip character dan collateral, dan pada 

tugas account officer terjadi penumpukan tugas. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya diatas, sangat penting untuk 

dilakukan penelitian secara berkelanjutan terkait dengan pengelolaan kredit, 

khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimana Kredit Usaha Rakyat (KUR)  ini 

diberikan kepada UMKM, sebagaimana diketahui UMKM di Indonesia  lemah 

dalam mengakses permodalannya dan mengingat bahwa UMKM memiliki peran 

yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, dengan efektifnya 

pengelolaan kredit suatu bank diharapkan agar likuiditas dan profitabilitas suatu 

bank dapat tercapai secara maksimal, terutama pada bank yang notabenenya 

adalah bank penyalur kredit terbanyak di negara ini yaitu PT. Bank Rakyat 

Indonesia, Tbk. 

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. adalah bank yang menyalurkan kredit 

terbanyak di Indonesia dan salah satu produk kredit yang disalurkan ke 

masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). BRI merupakan penyalur KUR 
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terbesar di Indonesia pada periode 5 November 2007 – triwulan IV 2014 yang 

mencapai Rp 115,6 triliyun dengan jumlah debitur sebanyak 11,4 juta debitur 

(obsessionnews.com).  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian kembali mengenai pengelolaan kredit, khususnya Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) dengan berbagai pertimbangan yaitu, Bank BRI merupakan penyalur KUR 

terbesar di Indonesia, dengan mengambil judul ”EFEKTIVITAS 

PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DALAM MENJAGA 

LIKUIDITAS DAN MENINGKATKAN PROFITABILITAS PADA PT. 

BANK RAKYAT INDONESIA, TBK CABANG ENDE”.  

 
B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1.  Bagaimana efektivitas pengelolaan kredit usaha rakyat pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Ende dalam menjaga likuiditas dan 

meningkatkan profitabilitas? 

2. Bagaimana hubungan efektivitas pengelolaan kredit usaha rakyat terhadap 

likuiditas dan profitabilitas? 

3. Apakah pengelolaan kredit usaha rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia, 

Tbk. Cabang Ende sudah efektif? 
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C. BATASAN MASALAH 

Agar obyek yang akan diteliti tidak terlalu luas, maka fokus pada 

penelitian ini adalah: 

 Laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Ende periode 2010 

– 2014. 

 
D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan kredit usaha rakyat dalam menjaga 

likuiditas dan meningkatkan profitabilitas. 

2. Untuk mendeskripsikan hubungan efektivitas pengelolaan kredit usaha rakyat 

terhadap likuiditas dan profitabilitas. 

3. Untuk mengetahui keefektifan pengelolaan kredit usaha rakyat pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Ende. 

 
E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Ende 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berkenaan 

dengan efektivitas pengelolaan kredit usaha rakyat bagi PT Bank Rakyat 

Indonesia, Tbk. Cabang Ende dalam menjaga likuiditas dan meningkatkan 

profitabilitas PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Ende tersebut. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian 

berikutnya dan dapat dijadikan informasi tambahan. 
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