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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingginya arus peredaran uang dalam arus globalisasi dan perdagangan

bebas menjadi sektor perbankan sebagai sektor yang paling strategis dalam

perdagangan karena fungsi bank sebagai perantara, menunjukkaan peranan yang

penting dalam perdagangan dan pembangunan. Bank sangat terkait dengan

penyediaan modal bagi usaha atau perdagangan, sehingga perekonomian dapat

berputar, sehingga agenda liberalisasi menuju target sasaran yakni sektor

perbankan.

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia

yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dengan kesenjangan sosial.

Pertumbuhan ekonomi guna unruk meningkatkan pendapatan masyarakat, perlu

diberikan perhatian bagi usaha-usaha untuk membina dan melindungi usaha kecil

dan tradisional serta golongan ekonomi lemah.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Hal ini

sesuai dengan fungsi bank yaitu sebagai financial intermediary intitutions yang
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menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk berbagai

tujuan. Berdasarkan jenisnya bank ada 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan

rakyat (BPR). Kedua jenis bank ini sama-sama dalam menjalankan fungsinya dan

kegiatannya, yang membedakan adalah Bank Perkreditan Rakyat dalam

kegiatannya tidak melakukan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan tidak

menerima simpanan berupa giro.

Kehadiran BPR secara ideal di masyarakat seharusnya tidak dibatasi oleh

ruang, waktu dan jarak. Kondisi seperti ini seharusnya menjadi kesadaran bersama

para pelaku BPR. Kesadaran yang demikian akan memunculkan semangat baru

bagi pelaku BPR dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya, sehingga

mereka tidak perlu merasa cemas dan pesimis terhadap perkembangan usaha BPR.

Kesadaran ini pada akhirnya akan menumbuhkan komitmen bersama bahwa

mereka (BPR dan pengusaha) harus mampu untuk maju bersama-sama dalam

meraih keberhasilan dan kesuksesan.

Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sangat dipengaruhi oleh

perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang keberadaannya

semakin lama semakin banyak tumbuh dan berkembang di tengah-tengah

masyarakat. Hal ini dapat dimengerti karena pangsa pasar utama dari BPR adalah

masyarakat menengah bawah. Sudah sewajarnya kita mengangkat topi kepada para

pengusaha UMKM, karena merekalah yang mampu bertahan dalam menghadapi

badai krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998.
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Selama ini BPR seolah-olah berada dalam kegelapan pada saat

melaksanakan proses untuk memberikan fasilitas kredit (penyediaan dana) kepada

calon debitur yang belum dikenal dengan baik, karena sangat sulit untuk

mendapatkan informasi tentang calon debitur tersebut terutama debitur yang

sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana dari bank lain. Debitur yang

bermasalah berpindah dari bank lain ke BPR sangat mungkin terjadi.

Peranan BPR dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari skala

usahanya. Bila melihat skala usaha, harus dikatakan bahwa BPR kurang efisien

dibanding bank-bank umum. Penyebabnya adalah kecilnya skala usaha dan kualitas

sumber daya manusia. Tetapi BPR memiliki kekuatan dalam hal likuiditas

dibanding bank umum. Keunggulan BPR yang lainnya yaitu BPR tetap

menjalankan fungsi intermediasinya secara seimbang, sekalipun perekonomian

Indonesia dalam kondisi krisis. BPR dilihat dari segi permodalan juga lebih baik

dari pada bank umum.

BPR dalam ekspansi kredit sangat hati-hati bahkan untuk penyaluran kredit

volumenya sedikit dikurangi. Strategi yang dilakukan yaitu dengan menerapkan

tata kelola perusahaan yang baik, selain itu dengan melakukan analisis kredit yang

komprehensif dan pengawasan kredit yang melekat serta sikap kehati-hatian.

Masyarakat menyimpan dananya di BPR hanya berdasarkan kepercayaan bahwa

mereka akan dapat menarik uangnya kembali sesuai dengan kepekatan bank yang

bersangkutan.
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Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh bank tentang pemberian

kredit, bank tersebut harus mempunyai data yang meyakinkan bahwa nasabah

tersebut bisa diberikan kredit karena mampu membayar sesuai dengan ketentuan

yang telah disepakati bersama. Data tersebut bisa diperoleh dengan cara melakukan

beberapa analisis terhadap nasabah. Pentingnya hal ini, karena bisa dijadikan

pertimbangan untuk keputusan pemberian kredit dan untuk menghindari adanya

kredit macet.

Kebijakan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat melalui jasa

perbankan merupakan upaya pemerintah dalam membantu peningkatan

produktifitas usaha terutama bagi usaha kecil, menengah dan rumah tangga. PT

BPR Akasia Bank-Batu tidak hanya menyediakan kredit modal saja melainkan juga

kredit konsumtif pembiayaan pembelian motor, dan lain-lain. Banyak pilihan

kredit, syarat yang tidak berbelit-belit serta rendahnya bunga yang diberikan oleh

PT BPR Akasia Bank-Batu diharapkan bisa membantu pemenuhan kebutuhan

masyarakat dan mampu untuk membatasi lembaga keuangan non formal yang

cenderung memberatkan masyarakat. Data kredit yang disalurkan dan kredit

bermasalah dapat dilihat pada tabel 1.1.
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Tabel 1.1 Data kredit yang disalurkan dan kredit bermasalah tahun 2012-2016

Tahun
Kredit yang Disalurkan

(dalam ribuan)
Kredit Bermasalah (%)

2012 Rp. 23.510.808 8,78%

2013 Rp. 27.714.392 18,7%

2014 Rp. 71.862.699 6,19%

2015 Rp. 70.232.339 8,7%

2016 Rp. 126.351.931 9,05%

Sumber : PT BPR Amanat Kesejahteraan Indonesia (Akasia Bank-Batu)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tahun 2012 sampai tahun 2016 kredit yang

disalurkan oleh PT BPR Akasia Bank-Batu mengalami kenaikan. Kenaikan

terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp. 126.351.931. Tetapi kredit yang

bermasalah antara tahun 2012 sampai 2016 mengalami fluktuasi. Kredit yang

bermasalah pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang sangat drastis sebesar

18,7% dan pada tahun 2016 sebesar 9,05%.

Disalurkannya dana kredit usaha rakyat ini diharapkan dapat membantu

para pelaku perekonomian dalam mengembangkan usaha mereka dan membantu

perekonomian negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk

mengetahui dan mempelajari mengenai “Analisis Implementasi Dan Efektivitas

Kebijakan Penyaluran Kredit Pada PT BPR Amanat Kesejahteraan Indonesia

(Akasia Bank-Batu)”.



6

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi kredit bermasalah pada PT BPR Akasia Bank-Batu?

2. Apakah penyaluran kredit pada PT BPR Akasia Bank-Batu sudah sesuai

dengan kebijakan kredit yang sudah ditetapkan?

3. Bagaimana efektivitas penyaluran kredit pada PT BPR Akasia Bank-Batu?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah agar

permasalahan yang akan diteliti tidak terlalu meluas, maka penulisan membatasi

pada ruang lingkup pelaksanaan penyaluran kebijakan kredit pada PT BPR Akasia

Bank-Batu dan kebijakan kredit yang disalurkan ini terhadap analisis 5C serta

penyebaran kuesoioner untuk nasabah.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui kondisi kredit PT BPR Akasia Bank-Batu.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan 5C terhadap pengambilan

keputusan kredit pada PT BPR Akasia Bank-Batu.
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c. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran kredit pada PT BPR Akasia Bank-

Batu.

2. Kegunaan penelitian

a. Bagi Manajemen PT BPR Akasia Bank-Batu

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan perbandingan dan

pertimbangan bagi bank dalam pemberian kredit di masa yang akan datang

agar lebih selektif dan terhindar dari permasalahan kredit.

b. Bagi Debitur PT BPR Akasia Bank-Batu

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan dalam rangka

pengajuan kredit dan prosedur pengurusannya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk menambah wawasan, referensi dan masukan khususnya bagi

mahasiswa jurusan Keuangan yang sedang menyusun Skripsi dengan pokok

permasalahan yang sama.


