
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bagi suatu negara bank memegang peran yang sangat penting sebagai 

penunjang perekonomian di negara tersebut oleh karena itu peran Bank sangat 

mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara. Dapat dikatakan jika suatu 

negara semakin maju, maka semakin besar pula peran perbankan di negara 

tersebut. Yang berarti keberadaan perbankan semakin dibutuhkan di tengah 

masyarakat. 

Bank sendiri memiliki arti sebagai badan usaha di bidang keuangan 

yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama 

memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 

Selain itu bank juga digunakan sebagai tempat mengamankan uang, 

melakukan investasi, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan. 

Dapat dikatakan jika bank merupakan suatu kebutuhan yang menunjang 

kehidupan. 

Saat ini dunia perbankan mengalami kemajuan yang sangat pesat, 

persaingan antar lembaga keuangan perbankan tidak dapat dihindari. Mereka 

berlomba- lomba menawarkan produk dan jasa sebaik dan semenarik mungkin 

agar masyarakat tertarik untuk mempercayakan uangnya kepada bank tersebut. 

Saat ini ada banyak produk perbankan yang menunjang kehidupan. Mulai dari 

produk simpanan, jasa hingga kredit. 
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Kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada 

pihak yang  memerlukan dana. Penyaluran kredit tersebut didasarkan pada 

kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Produk 

kredit yang ditawarkan bank saat ini bermacam – macam sesuai dengan 

kebutuhan dari calon debitur. Kredit sendiri tidak lepas dari persaingan antar 

bank oleh sebab itu produk kredit pun menawarkan pilihan dan keunggulan 

yang berbeda – beda pada setiap lembaga perbankan. (Ismail, 2010) 

Pengembangan usaha mikro di negara berkembang merupakan salah 

satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang 

akhir – akhir ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sayangnya 

tidak semua usaha mikro yang ada dapat berkembang sesuai keinginan. 

Banyak diantaranya membutuhkan dukungan modal dan manajerial untuk 

mengembangkan usaha. Oleh sebab itu pemerintah mencetuskan kredit mikro 

yang digunakan untuk membantu hal tersebut. 

Kredit mikro hampir ada disetiap bank swasta atau BUMN di 

Indonesia dengan ketentuan yang sama karena merupakan program yang 

ditetapkan dari pemerintah. Akan tetapi pada perkembangannya Bank Jatim 

menjadikan Kredit Mikro sebagai sebuah produk mereka sendiri yang 

memiliki perbedaan dari kredit mikro bank lain. Kredit mikro pada bank jatim 

merupakan sebuah sub divisi bukan hanya sebuah jenis produk saja.  

Bank Jatim mendirikan sub divisi mikro pada tahun 2013 dan baru 

terbentuk rekrutmen pertama pada tahun 2014 bulan februari. Dengan produk 

yang difokuskan untuk para pengusaha kecil dan mikto dengan berbagai jenis 
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usaha, mulai dari usaha pokok (sayur, sembako, buah) hingga usaha sekunder 

(tanaman hias, snack, dan lain-lain) dengan bunga yang relatif lebih rendah 

dari bank-bank mikro swasta lainnya, selain itu proses yang cepat serta 

persyaratan yang mudah namun tetap memperhitungkan analisa segala faktor 

dari usaha yang dibiayai.  

Kembali lagi dari latar belakang kredit mikro yang dikhususkan untuk 

usaha kecil dan menengah yang sebagian besar pemiliknya masih baru di 

dunia usaha, kebanyakan dari mereka mengalami masalah finansial akibat dari 

kurangnya modal ataupun kesalahan manajerial yang membuat timbulnya 

kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank. Kredit bermasalah sendiri 

timbul dari ketidaksanggupan debitur membayar kuwajibannya kepada bank 

sehingga menimbulkan masalah pada proses pembayaran angsuran yang tidak 

berjalan dengan semestinya. (Pedoman Pelaksanaan Kredit Mikro, 2017) 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diketahui bahwa bank 

wajib menjaga kualitas kredit yang diberikan untuk mengurangi risiko 

kerugian. Salah satu cara yang dapat dilakukan bank untuk menjaga kualitas 

kreditnya adalah dengan penyelamatan dan penyelesaian terhadap kredit 

bermasalah. Oleh karena itu dalam Tugas Akhir ini penulis tertarik untuk 

mengambil judul Analisis Kredit Bermasalah Pada Kredit Mikro Di PT Bank 

Jatim Cabang Batu sebagai objek  penelitian 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penulis mengemukakan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan kredit bermasalah pada kredit mikro di bank Jatim 

Cabang Batu tahun 2016 dan 2017? 

2. Apa saja penyebab terjadinya kredit bermasalah pada kredit mikro di Bank 

Jatim Cabang Batu? 

3. Bagaimana penanganan kredit bermasalah pada kredit mikro di Bank Jatim 

Cabang Batu? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui perkembangan kredit bermasalah pada kredit mikro di Bank 

Jatim Cabang Batu tahun 2016 dan 2017. 

2. Untuk mengetahui penyebab kredit bermasalah pada kredit mikro di Bank 

Jatim Cabang Batu. 

3. Mengetaui cara penanganan kredit bermasalah pada kredit mikro di Bank Jatim 

Cabang Batu. 
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D.  Manfaat Penelitian 

1) Bagi Bank Jatim 

Memberikan masukan yang bermanfaat bagi praktisi di perbankan tentang 

sistem pembarian kredit agar pada penerapannya dapat berjalan dengan baik. 

2) Penulis selanjutnya 

a) Pemberikan gambaran tentang sistem pembarian kredit 

mikro yang terdapat pada Bank Jatim. 

b) Memberi informasi, pengetahuan dan wawasan tambahan kepada pembaca 


