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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  

Peran perbankan saat ini sangat mempengaruhi kehidupan perekonomian 

masyarakat Indonesia. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan 

utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga 

dikenal sebagai sebagi tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat 

yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat menukar 

uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan 

setoran seperti pembayaran listrik, telepon air, pajak uang kuliah dan pembayaran 

lainnya. 

Bank memiliki peranan dalam menghimpun dana bagi masyakat dan 

menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Menurut Undang-Undang republik 

Indonesia Nomer 10 Tahun 1998. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

melunasi hutangnya dengan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga . Bank 

sebagai kreditur  melakukan analisis dan mengevaluasi kredit yang diajukan oleh 

debitur.       

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang ada di Indonesia 

memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian Indonesia. Peran 

perbankan adalah melakukan penghimpunan dana (funding), penyaluran dana 

(lending) dan jasa-jasa perbankan lainnya.  Peranan bank harus dikelola bersama
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 karena peranan yang satu dengan yang lain saling berkaitan sehingga 

apabila salah satu dari peranan terasebut tidak dilaksanakan maka pihak bank 

itu sendiri akan mengalami kerugian. 

Pihak bank memiliki kebijakan dan menganalisis dan mengevaluasi 

salah satunya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential bangking) 

serta prinsip 5C yaitu watak (character), kemampuan (capacity), modal 

(capital), anggunan (collateral), kondisi ekonomi debitur (condition of 

economy) dan selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan analisis 

5P yaitu golongan (party), tujuan (purpose), pembayaran (payment) 

kemampuan memperoleh laba (profitability), perlindungan (protection). 

Prinsip kehati-hatian (prudential banking) merupakan asas yang 

menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan bank wajib 

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melindungi dana nasabah yang 

dipercaya padanya. (prudential banking) bertujuan agar bank dalam 

menjalankan usahanya harus secara baik dan benar dengan mematuhi 

ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia 

perbankan, agar bank selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat 

semakin mempercayai dan dapat mewujudkan sistem perbankan yang sehat 

dan efisien. 

Bank pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) merupakan salah 

satu bank pemerintah daerah Jawa Timur yang kegiatannya masih berperan 

serta secara aktif dalam pembangunan nasional dengan menyediakan 

pelayanan dalam jasa perbankan bagi seluruh masyarakat. Salah satu 
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pelayanan yang diberikan pada bank jatim adalah dibidang perkreditan dengan 

sasaran utama PNS, CPNS, Pegawai/calon pegawai BUMN/BUMD, anggota 

TNI/POLRI,Anggota Legislatif, karyawan perusahaan swasta, pensiun dan 

purnawirawan. Pemberian kredit membutuhkan suatu sistem yang nantinya 

digunakan untuk menjalankan kredit, sistem tersebut dapat dijadikan pedoman 

nasabah dalam pengajuan kredit hingga pembayaran angsuran. 

Bank Jatim sangat memudahkan masyarakat yang ingin meminjam 

dana yang ingin menambah modal . proses yang cepat membuat Bank Jatim 

memiliki banyak nasabah kredit multiguna (KMG). Bunga yang diBank jatim 

juga tidak diberikan terlalu tinggi KMG bank jatim ini hanya membutuhkan 

jaminan berupa surat kepegawaian Negeri yang dikelola saat mengajukan 

kredit baru. Karena KMG Bank Jatim ini banyak peminatnya maka ini 

merupakan salah satu alasan untuk melakukan penelitian tentang KMG. 

Salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah 

dengan melakukan analisis terhadap NPL (Non performing Loan) adanya hal 

tersebut dilakukan sehingga pihak bank tidak menggalami kerugian. Tingginya 

tingkat NPL dikarenakan adanya potensi kredit yang tidak tertagih, maka dari 

itu perbankan akan lebih berhati-hati dalam melakukan penyaluran kredit. 

Sebelum realisasi kredit dilaksanakan, pengelola bank harus mampu 

mengestimasikan kelancaran pengembalian kredit dan pembayaran bunganya 

atau kebijakan pemberian kredit multiguna.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas,  maka peneliti 

merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana alur pengajuan dan penyaluran kredit multiguna pada PT. 

Bank BPD Jatim Cabang Lumajang? 

2. Bagaimana penerapan prinsip (5C) Character, Capacity, Capital, 

Collateral, Condition of economi  dalam penyaluran kredit multiguna 

pada PT. Bank BPD Jatim, tbk cabang Lumajang?  

3. Seberapa besar tingkat perkembangan NPL (Non Performing loan) 

dalam penyaluran kredit multiguna pada PT. Bank Pembangunan 

daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Lumajang 2014-2016? 

C. Tujuan  

Berdasarkan judul yang telah terurai, adapun tujuan penulis adalah: 

1. Untuk mengetahui alur pengajuan dan penyaluran kredit multiguna 

pada PT Bank BPD Jatim Cabang Lumajang 

2. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C dalam penyaluran kredit 

Multiguna pada Pt. BPD bank Jatim Tbk cabang lumajang. 

3. Untuk mengetahui perkembangan tingkat NPL (Non Performing Loan) 

dalam penyaluran kredit Multiguna pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Lumajang 2014-2016. 
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D. Manfaat penulisan    

Penulis tugas akhir ini di harap dapat memberikan manfaat yaitu: 

1.  Bagi instansi / Bank BPD Jatim Cabang Lumajang 

Sebagai masukan baik kritikan dan saran yang dapat dipertimbangkan 

dalam penyempurnaan terhadap penyaluran kredit 


