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Pada masa sekarang ini peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara 

sangatlah besar. Sebagian besar transaksi yang berhubungan dengan keuangan selalu 

memerlukan jasa perbankan. Begitu pentingnya perbankan sehingga muncul anggapan bahwa 

bank adalah urat nadi penggerak roda ekonomi suatu negara. Hal ini tidaklah salah karena fungsi 

bank adalah sebagai lembaga pengedar uang, penyediaan uang, tempat penyimpanan uang yang 

aman, tempat berinvestasi serta jasa keuangan lainnya. Kredit merupakan salah satu alternatif 

sumber dana masyarakat yang sangat mudah dalam memperolehnya. Bagi bank sendiri kredit 

menjadi andalan produk karena dapat menghasilkan keuntungan tersendiri dari bunga yang 

dibayarkan nasabah. Ada beberapa macam kredit yang diberikan oleh bank, baik bank umum 

maupun bank perkreditan rakyat di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya 

adalah Kredit Pemilikan Rumah atau disingkat dengan KPR, yang merupakan salah satu produk 

kredit konsumtif. 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu mengetahui pelaksanaan pemberian kredit yang 

dilakukan oleh PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Probolinggo terhadap kredit pemilikan rumah 

yang disalurkan, serta mengetahui cara mengantisipasi terjadinya tunggakan kredit kepemilikan 

rumah pada PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Probolinggo. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuntitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan 

dokumentasi, sedangkan analisis data digunakan untuk menilai pelaksanaan pemberian kredit 

dan tunggakan kreditnya, sehingga untuk tahun-tahun berikutnya jumlah tunggakan kredit dapat 

dikurangi. Adapun obyek penelitian ini adalah prinsip penilaian suatu permohonan kredit dalam 

mengantisipasi terjadinya tunggakan kredit khususnya KPR Multi Guna pada PT. Bank Central 

Asia Tbk Cabang Probolinggo, sedangkan subyek penelitian ini adalah pejabat dan pegawai bank 

yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pemberian kredit. 

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa kelemahan-kelemahan pada saat analisis 

kredit calon debitur yaitu pada saat analisis penilaian pemberian kredit yang digunakan adalah 

prinsip 3C dengan menggunakan Risk Scoring System sebagai tolok ukurnya, yang seharusnya 

digunakan adalah penilaian dengan prinsip 5C. Tunggakan kredit kredit atau kredit bermasalah 

atau juga NPL yang terjadi pada PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Probolinggo masih berada 

dibawah standar Bank Indonesia yaitu berkisar antara 0.165% sampai 0.261% yang mana standar 

NPL BI adalah 5%, jadi tunggakan tersebut masih tergolong ringan atau kecil. Untuk itu peneliti 

menyarankan pada saat penilaian kredit menggunakan prinsip 5C dan tetap dengan 

menggunakan Risk Scoring System untuk dapat lebih mengantisipasi terjadinya tunggakan 

kredit. 

 

 



ABSTRACT 

 

Today, banks have very important role to build economics sectors in a country. It always need 

bank for financial transaction. It’s importance called as the hearth of economics transaction. 

Bank as money circulation institution, as money stocker, as saving money and investment 

institution. Bank also as loan institution. Loan as one of bank product to get other fund from its 

interest. There are some kind of loan such as Property Loan (KPR), that is one of consumtive 

loan product. 

The research’s aim is to know loan application to PT. Bank Central Asia, Tbk branch 

Probolinggo and to know how to anticipate unpayable loan at PT. Bank Central Asia, Tbk branch 

Probolinggo. 

This is a descriptive research with quantitative approach. Data collecting method with interview 

and documentation, and data analysis with loan application and unpayable loan, to less non-

payable loan every years. The research object is KPR Multi Guna at PT. Bank Central Asia Tbk 

branch Probolinggo, and the research subject is the staff that related with loan application. 

The research’s result is, there are weakness point in Risk Scoring System with its 3C. Better 

using 5C principle. Non-payable loan at PT. Bank Central Asia, Tbk branch Probolinggo (NPL) 

about 0.165% to 0.261% is under Indonesia Central Bank standard about 5%. The writer suggest 

use 5C in Risk Scoring System to anticipate non payable loan. 

 


