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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan 

dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, 

tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi 

kegagalan. (Moenir,2001). 

Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk 

melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang 

karena penyerahan barang-barang sekarang. Tujuan penyaluran kredit adalah 

salah satunya untuk meningkatkan pendapatan bank dan mensejahterakan 

masyarakat sehingga meningkatkan produktivitas dana yang ada dan mengubah 

cara berpikir masyarakat untuk lebih ekonomis. (Hasibuan,2015).  

Modal kerja merupakan dana yang diperlukan perusahaan untuk 

memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari, seperti pembelian 

bahan baku, pembayaran upah buruh, membayar utang, dan pembayaran 

lainnya. (Ikatan Bankir Indonesia,2014). Modal kerja yang diberikan oleh bank 

yaitu ada kredit investasi, kredit modal kerja, dan lain-lain.  

Kredit modal kerja merupakan fasilitas kredit yang dipergunakan untuk 

membiayai kebutuhan modal usaha perusahaan yang pada umumnya berjangka 

waktu pendek. Pada aspek perbankan, pembiayaan KMK bertujuan untuk 

menalangi modal kerja tsb baik secara langsung maupun secara periodik, 
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sehingga fasilitas KMK tersebut terbagi berdasarkan periodisasi kredit, 

yaitu revolving (berulang-ulang dengan jangka waktu setahun dan dapat 

diperpanjang) dan non-revolving (tidak berulang dengan jangka waktu tertentu 

sampai lunas. (Ikatan Bankir Indonesia,2014). 

Pemberian kredit modal kerja oleh bank SulutGo digunakan untuk 

membantu pengusaha dalam menunjang kegiatan proyeknya berdasarkan 

transaksi atau kontrak keja. Plafon kredit modal kerja yang diberikan oleh bank 

SulutGo dari 500 juta sampai dengan 5 milyar. Jika 500 juta maka suku bunga 

kredit modal kerja yang diberikan sebesar 14-15%, jika diatas dari 500 juta 

maka suku bunga yang diberikan sebesar 13-14%. 

Realisasi kredit modal kerja banyak menimbulkan permasalahan 

terhadap nasabah maupun bank, salah satunya permasalahan pada kelengkapan 

berkas yang belum memenuhi syarat maupun tidak layaknya usaha nasabah 

tersebut untuk direlalisasikannya kredit modal kerja. Permasalahan bagi bank 

yaitu sering terjadinya eror ataupun system dikarenakan jaringan sering 

mengalami gangguan. Adapun permasalahan lainnya kurangnya karyawan bank 

pada bagian kredit sehingga menimbulkan antre pada saat merealisasikan kredit 

modal kerja. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian 

di PT. Bank SulutGo KC Marisa dengan judul “Mekanisme Pemberian Kredit 

Modal Kerja Pada Bank SulutGo Kantor Cabang Marisa Gorontalo”. 

B. Rumusan Masalah  
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pemberian Kredit Modal Kerja pada Bank SulutGo 

KC Marisa Gorontalo ? 

2. Bagaimana target dan realisasi Kredit Modal Kerja Pada Bank SulutGo KC 

Marisa Gorontalo ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Menguraikan mekanisme pemberian Kredit Modal Kerja pada Bank 

SulutGo KC Marisa Gorontalo 

2. Mendeskripsikan target dan realisasi Kredit Modal Kerja pada Bank 

SulutGo KC Marisa Gorontalo 

D. Manfaat Penelitian 

Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan oleh : 

1. Bagi Bank SulutGo 

Untuk melakukan upaya – upaya peningkatan perkembangan kredit modal 

kerja. 

2. Bagi debitur 

Untuk mengetahui bagaimana proses dalam pengajuan kredit modal kerja. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk mengetahui literatur dalam penyediaan kredit modal kerja 


