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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Ekonomi di era modern ini menjadi semakin kompleks. Dan tidak 

terbantahkan lagi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang turut 

mempengaruhi dunianbisnis dinIndonesiankearahnyangnlebih baik juga 

memberi dampak yang sangat signifikan di pangsa pasar dunia yang terus 

semakin berkembang. Keinginan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhannya secara terus-menerus juga menjadi salah satu hal yang 

memacu perkembangan bisnis di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat 

sehari-hari tidak dapat dihindari bahwa harga pokok kehidupan manusia 

semakin lama semakin beragam dan meningkat. 

Dalam upaya meningkatkan taraf dan standar hidupnya anggota 

masyarakat akan melakukan berbagai usaha untuk memenuhi 

kebutuhannya. Salah satu alternatif dalam usaha pemenuhan kebutuhan 

hidup adalah sektor bisnis yang semakin lama semakin menarik dari waktu 

ke waktu. Dalam membentuk sebuah bisnis pendanaan adalah hal yang 

sering menjadi pokok permasalahan yang menghambat, dan salah satu 

alternatif dalam pendanaan bisnis yang dapat diandalkan adalah melalui 

pendanaan dari bank.  

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan 

penting dalam sektor ekonomi masyarakat. Menurut UU. No.7 Tahun 
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1992 yang kemudian dirubah menjadi UU. No.10 Tahun 1998 tentang 

perbankan, defenisi Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari uraian diatas kita bisa 

melihat bahwa salah satu kegiatan usaha pokok bagi bank adalah 

memberikan kredit. Kredit disalurkan bank kepada masyarakat sesuai 

dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 

Selanjutnya peran bank dalam mendukung kegiatan bisnis akan sangat 

besar pula dimana kita mengetahui bahwa bank bekerja dalam 

menyalurkan kredit bagi usaha kecil, menengah, dan juga pengusaha yang 

telah memiliki modal besar. 

Oleh sebab itu Pemerintah kita berupaya untuk semakin mempererat 

hubungan kerja sama dengan pihak Bank dalam upaya meningkatkan 

peranan bank dalam rangka menyalurkan kredit bagi nasabah atau 

pengusaha. Bank-bank yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta ini 

ikut ambil bagian dalam penyaluran kredit bagi para pengusaha yang 

membutuhkan modal. Karena itu pihak bank diminta untuk memberikan 

kemudahan dalam penyaluran kredit kepada debitur yang membutuhkan. 

Salah satu produk kredit yang di tawarkan oleh pihak bank guna 

mempermudah kalangan menengah kebawah adalah (KUR) atau yang 

sering disebut “Kredit Usaha Rakyat“ yang merupakan program unggulan 

pemerintah guna menaggulangi masalah pengangguran dan kesenjangan 
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sosial di masyarakat .Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang 

bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKM. 

Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM mencakup:  

1. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan 

2. Pengembangan kewirausaha 

3. Peningkatan pasar produk UMKM 

4. Reformasi regulasi UMKM. 

Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain 

dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKM melalui 

Kredit Usaha Rakyat (KUR). dengan fasilitas penjaminan kredit dari 

Pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Adapun Bank 

Pelaksana yang menyalurkan KUR ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, 

Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin.  

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan 

oleh perbankan kepada UMKM yang feasible tapi belum bankable. 

Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan 

memiliki kemampuan untuk mengembalikan.Dan,disini juga sering terjadi 

kesenjangan yang terjadi akibat kurangnya manajemen yang menimbulkan 

tidak sesuainya jumlah kredit yang diinginkan oleh para pelaku UMKM 

yang sudah seharusnya itu menjadi hak dari para pelakunya. Padahal, 

UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah 

yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan 

dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan juga sektor industri kreatif.  
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Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul : “Analisa 

prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat 

sekitar pada BANK BNI Kantor Cabang Kepanjen“. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana tata cara dan ketentuan penyaluran produk KUR bank BNI 

kantor cabang kepanjen? 

2. Bagaimana tantangan dan peluang dalam pelaksanaan program KUR 

bank BNI kantor cabang kepanjen? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendeskripsikan tata cara dan ketentuan penyaluran produk 

KUR Bank BNI kantor cabang kepanjen. 

2. Untuk mendeskripsikan tantangan dan peluang dalam pelaksanaan 

program KUR Bank BNI kantor cabang kepanjen.  

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi peneliti  

Sebagai tambahan wawasan atau tambahan ilmu tentang bagaimana 

sebenarnya alur pemberian kredit usaha rakyat yang dilakukan oleh 

bank. Sehingga penulis mengetahui dan memahami dengan jelas 

keadaan di lapangan tentang pemberian kredit. 
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2. Bagi perusahaan  

Sebagai bahan masukan dan pengetahuan dalam mempermudah 

pengusaha tentang bagaimana sebenarnya KUR itu dan bagaimana 

prosedur pemberian dan tata cara permohonannya. 

3. Bagi peneliti lain 

Sebagai tambahan informasi dan perbandingan bagi peneliti lain 

yang melakukan penelitian berkaitan dengan alur pemberian kredit. Dan 

juga memberi referensi bagi rekan peneliti yang lain untuk melakukan 

penelitian dengan judul yang sama. 

 

 


