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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara 

masyarakat yang kekurangan dana dan masyarakat yang kelebihan dana. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 

2 menyatakan bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kegitan 

menghimpun dana dari masyarakat melalui bentuk simpanan berupa 

(Tabungan, Giro dan Deposito)  lalu menyalurkan dana tersebut melalui bentuk 

kredit. Bank merupakan salah satu penggerak perekonomian. Oleh karena itu 

perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang 

pembangunan nasional dalam rangka memeratakan pembangunan dan stabilitas 

nasional.  

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah salah satu bank 

daerah yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. 

Keberadaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sangat membantu 

dalam segala kegiatan perekonomian masyarakat maupun pemerintah daerah. 

Penyaluran modal kepada masyarakat bertujuan untuk mendukung kegiatan 

ekonomi yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk mempermudah para 

wirausahawan dalam membangun perekonomian yang baik di Jawa Timur. 

Diharapkan dengan penyaluran modal ini wirausahawan dari berbagai sektor 
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dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Penyaluran modal 

tersebut dilakukan melalui pinjaman berupa kredit  

Kredit adalah salah satu produk perbankan yang sangat berpengaruh 

dalam dunia perbankan karena merupakan sumber pendapatan utama bagi 

bank. Menurut Undang-undang Repubik  Indonesia No. 10 tahun 1998 pasal 1 

ayat 11 tentang perbankan pengertian kredit adalah “penyediaan uang atau 

tagihan perbankan dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

pertama untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga”.  

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Batu sebagai 

bank pemerintah daerah juga memiliki beberapa jenis kredit yang disalurkan 

seperti Kredit Multiguna, Kredit Laguna, Kredit Konsumsi Beragun Properti, 

Kredit Properti, Kredit SiUMI dan Kredit Pundi Kencana,dll.  

Selain memberikan pendapatan yang besar penyaluran kredit kepada 

masyarakat juga akan berpengaruh jika pengelolaannya tidak sesuai. Dalam 

penyaluran kredit masalah yang biasanya timbul didalam kredit yaitu kredit 

bermasalah  yang biasanya disebut dengan Non Performing Loan (NPL). Non 

Performing Loan (NPL) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan Bank dalam menutupi kegagalan pengembalian kredit oleh debitur 

seperti kurang memperhatikan prinsip 5C (Character, Capacity, Colleteral, 

Capital, Condition) penyebab lain kredit bermasalah disebabkan oleh dua 
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faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor ekternal yaitu gagal 

panen, salah pengelolaan, dan tengkulak sementara faktor internal yaitu 

kesalahan analisis pada bank. Karena, semakin tinggi NPL semakin besar pula 

risiko kredit yang ditanggung oleh pihak perbankan dengan adanya penyaluran 

kredit pada PT Bank Jatim Cabang Batu yang besar pastinya juga memberikan 

resiko yang besar sehingga berpengaruh terhadap laba operasional bank oleh 

karena itu perlu penanganan kredit bermasalah yang sesuai. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas 

mengenai cara penanganan dan penyebab kredit bermasalah. Jika terdapat 

banyak kredit yang bermasalah maka penyaluran kredit oleh bank akan 

terganggu. Oleh sebab itu yang akan menjadi topik permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana persentase NPL dan perkembangan kredit bermasalah 

kolektibilitas 3, kolektibilitas 4, dan kolektibilitas 5 pada Bank Jatim 

Cabang Batu tahun 2018 ? 

2. Apa penyebab kredit bermasalah pada nasabah kolektibilitas 3, kolektibilitas 

4, dan kolektibilitas 5 pada Bank Jatim Cabang Batu ? 

3. Bagaimana Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Jatim Cabang Batu ? 

C. Batasan Masalah 

  Pada tugas akhir ini mengarah pada topik permasalahan dalam penelitian 

maka diperlukan batasan masalah dalam hal ini ditekankan pada penyebab kredit 
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bermasalah kolektibilitas 3, kolektibilitas 4, dan kolektibilitas 5 serta  Penanganan 

Kredit Bermasalah di Bank Jatim Cabang Batu. 

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 

      Dari rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan penelitan dan 

manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui persentase NPL dan perkembangan kredit bermasalah 

kolektibilitas 3, kolektibilitas 4, dan kolektibilitas 5  pada bank jatim 

tahun 2018 

b. Mengetahui penyebab kredit bermasalah pada nasabah kolektibilitas 3, 

kolektibilitas 4, dan kolektibilitas 5 pada Bank Jatim Cabang Batu 

c. Mengetahui penanganan kredit bermasalah Di Bank Jatim Cabang Batu  

2. Manfaat Penelitian 

a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

dunia ilmu pengetahuan khususnya pada penangan kredit bermaslah pada 

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Batu 

b. Dapat menambah wawasan pengetahuan dan menjadi refrensi bagi para 

pembaca yang membutuhkan mengenai penanganan kredit bermassalah 

pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Batu. 

 


