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A. Latar Belakang Masalah 

Analisis merupakan kegiatan menilai suatu hal dengan cara mengurai, 

membedakan dan memilah suatu produk bank. Kegiatan tersebut biasanya 

dilakukan di suatu bank untuk menilai dan meningkatkan kelayakan suatu 

produk yang di sediakan oleh suatu bank khususnya pada Bank BNI. Analisis 

yang dilakukan bisa dengan cara menilai berbagai macam produk bank, salah 

satunya adalah menilai prosedur pemberian kredit. (Darmawi, 2014). 

Prosedur kredit merupakan proses pemberian kredit yang terdiri dari 

tahapan inisiasi kredit, verifikasi, analisis, dokumentasi, monitoring dan 

penyelesaian kredit. Prosedur pemberian kredit bertujuan untuk memastikan 

kelayakan suatu kredit, diterima ataupun ditolak. Dalam pelaksanaannya 

harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan karakteristik macam-macam 

segmen kredit. (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). 

Kredit merupakan sebuah penyaluran dana dari unit surplus ke unit 

defisit, dimana bank bertindak sebagai lembaga intermediary yang 

menjembatani antara kedua unit tersebut. Dalam penyaluran dananya, bank 

memiliki berbagai macam produk kredit yang dibagi dalam beberapa jenis, 

salah satunya adalah kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan
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 kredit yang diberikan oleh untuk membantu kebutuhan modal kerja 

usaha debitur. Modal kerja yang diberikan dari bank terdiri dari berbagai 

macam seperti kredit investasi, modal kerja, dan lain-lain. Salah satu kredit 

modal kerja adalah BNI Wirausaha (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).  

BNI Wirausaha merupakan kredit modal kerja atau investasi yang 

diberikan untuk usaha produktif dengan plafond kredit sampai dengan 1 

miliyar rupiah. BNI Wirausaha menawarkan kredit dengan jangka waktu 

kredit minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Syarat usaha yang bisa 

mendapatkan produk pinjaman BNI Wirausaha yaitu usaha yang telah 

dijalankan selama 1 tahun. Produk pembiayaan atau pinjaman BNI Wirausaha 

sangat tepat untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin 

mengembangkan usahanya. (Lubis dan Rachmina, 2011). 

UMKM mempunyai peranan penting dalam pembangunan, baik dari 

sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. UMKM 

diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penting dalam meningkatkan 

sumber pendapatan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. 

Namun, saat ini pengembangan UMKM masih dilanda berbagai hambatan 

dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat, salah satu 

diantaranya yaitu masalah permodalan baik jumlah maupun sumbernya. 

Berkaitan dengan masalah permodalan, UMKM membutuhkan dukungan dari 

lembaga pembiayaan termasuk perbankan. Dari berbagai hasil studi ternyata 

akses sebagian besar UMKM terhadap perbankan masih terbatas. (Anggraini 

dan Nasution, 2013). 
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Peran Perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan 

dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk pengkreditan 

bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Bank Negara Indonesia 

(BNI) memiliki komitmen untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu bentuk komitmen adalah dengan dibukanya kredit untuk modal 

usaha bagi UMKM. Bank Negara Indonesia (BNI) melalui produk kredit BNI 

Wirausaha diharapkan mampu menjalin mitra dengan para pelaku usaha 

dalam mengembangkan usahanya dengan syarat yang tidak menyulitkan bagi 

nasabah terutama sektor UMKM. (Mahmudah, 2013). 

Berdasarkan ulasan latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk 

melakukan pembahasan lebih lanjut dan lebih dalam tentang “Analisis 

Prosedur Kredit BNI Wirausaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi 

pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Malang). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana prosedur kredit BNI Wirausaha bagi UMKM pada Bank 

Negara Indonesia Cabang Malang ? 

2. Apa kendala dalam pemberian kredit BNI Wirausaha bagi UMKM  pada 

Bank Negara Indonesia Cabang Malang ? 

3. Bagaimana kebijakan Bank Negara Indonesia Cabang Malang dalam 

mengatasi masalah pemberian kredit BNI Wirausaha bagi UMKM ? 
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C. Batasan Masalah 

Penelitian lebih terfokus dan memperjelas tujuan dari suatu masalah 

yang diteliti sehingga tidak keluar dari pokok permasalahan. Maka batasan 

masalah dalam penelitian ini hanya pada pemberian kredit BNI Wirausaha 

bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang dilakukan oleh Bank Negara 

Indonesia Cabang Malang meliputi prosedur, kendala-kendala, serta 

kebijakan dari Bank Negara Indonesia dalam menangani masalah kredit 

setelah diberikannya kredit BNI Wirausaha pada sektor UMKM. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelian tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur kredit BNI Wirausaha bagi UMKM pada 

Bank Negara Indonesia Cabang Malang. 

2. Untuk mengetahui kendala dalam pemberian kredit BNI Wirausaha bagi 

UMKM  pada Bank Negara Indonesia Cabang Malang. 

3. Untuk mengetahui kebijakan Bank Negara Indonesia Cabang Malang 

dalam mengatasi masalah pemberian kredit BNI Wirausaha bagi UMKM. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Bank Negara Indonesia 

Sebagai pedoman pengambilan keputusan premberian kredit 

BNI Wirausaha yang diberikan BNI Cabang Malang kepada 
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debitur untuk menilai layak atau tidak pemberian kredit usaha 

tersebut. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding 

untuk melakukan penelitian dengan topik yang sejenis serta 

sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat 

memperbaiki kekurangan dalam penelitian ini. 

 


