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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip 

Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran.
 

BPR hanya melakukan kegiatan berupa simpanan dalam 

bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang 

pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Status 

BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, 

Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit 

Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil 

(KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa 

(BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan 

UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  

Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-

lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, 

serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud 

diakui. Karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan 

status lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan 

keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan 
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tatacara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan bisnis Bank 

Pengkreditan Rakyat (BPR) terus bertumbuh dan berkembang seiring dengan 

perekonomian nasional yang tetap tumbuh. Hal tersebut terbukti dari jumlah 

BPR sampai saat ini, tercatat mencapai 1.765 bank yang tersebar di seluruh 

Indonesia. Tak hanya jumlah BPR, kinerja yang positif juga ditunjukkan 

dengan terus tumbuhnya angka penyaluran kredit dan Dana Pihak Ketiga 

(DPK) dari industri BPR di seluruh wilayah. Tercatat total DPK hingga Januari 

2019 sebesar Rp 92,5 trilliun. Angka tersebut terus tumbuh dalam kurun waktu 

lima tahun, dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar Rp 58,7 trilliun. 

Tidak hanya mampu tumbuh ditengah kepungan bank umum, sejumlah 

BPR tercatat memiliki aset yang mampu mengalahkan bank umum. Menurut 

data Biro Riset Infobank (birl), per september 2015, secara keseluruhan ada 27 

BPR yang asetnya melebihi aset 34 bank umum. Aset 27 BPR tersebut berkisar 

antara Rp 396,33 miliar (milik BPR BP Kota Bandar Lampung) dan Rp 5,61 

trilliun (milik BPR Eka Bumi Artha dari Kota Metro, Lampung). Dengan 

kepemilikan aset tersebut, BPR Eka mengukuhkan diri sebagai BPR terbesar di 

Indonesia, sekaligus melampaui kepemilikan aset 34 bank umum. 

Selain itu, Biro Riset Infobank mencatat, ada sembilan BPR yang asetnya 

di atas Rp 1 trilliun. BPR tersebut beroperasi di kota – kota besar atau ibu kota 

provinsi yang dihuni bank umum besar. Ini menunjukkan bahwa BPR tidak 

hanya mampu untuk survive di tengah kepungan bank umum, tapi juga dapat 
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tumbuh menjadi lembaga keuangan yang kuat. Sebut saja BPR Jawa Timur 

(BPR Jatim) yang berkantor pusat di Surabaya.  

Sebagai ibu kota provinsi, Surabaya merupakan pusat kegiatan ekonomi 

dan keuangan di Jawa Timur. Kendati dikepung bank umum besar, BPR Jatim 

mampu tumbuh dan membesarkan asetnya hingga mencapai Rp 2,14 trilliun 

dan menjadi BPR terbesar keempat di Indonesia. Jatim juga merupakan 

provinsi dengan populasi BPR terbanyak di Indonesia. Pada September 2015 

sebanyak 325 BPR beroperasi di Jatim. Dari penjelasan yang telah 

dikemukakan, muncul ketertarikan untuk meneliti dan mengambil topik 

mengenai kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Wilayah Jawa Timur. 

Karena itu, penulis mengambil judul “PENGARUH RASIO KECUKUPAN 

MODAL, RETURN ON ASSETS (ROA), DAN KREDIT BERMASALAH 

TERHADAP PENYALURAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN 

RAKYAT KOTA SURABAYA (2014 - 2018)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan  dua 

permasalahan penelitian sebagai berikut  :  

1. Bagaimana perkembangan penyaluran kredit dan kinerja keuangan yang 

terdiri dari Rasio Kecukupan Modal (CAR), Return On Asset (ROA) dan 

Kredit Bermasalah (NPL) BPR Kota Surabaya 2014 -2018 ? 

2. Apakah Rasio Kecukupan Modal (CAR), Return On Asset (ROA) dan 

Kredit Bermasalah (NPL) berpengaruh terhadap penyaluran kredit BPR 

Kota Surabaya ? 
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C. Batasan Masalah 

Penelitian ini membahas tentang penyaluran kredit BPR Kota Surabaya 

dengan seluruh skema yang ada tanpa membedakan besar kecilnya nilai kredit 

yang diberikan kepada nasabah atau sektor ekonomi mana yang memperoleh 

kredit. Artinya, jumlah kredit yang disalurkan adalah total kredit yang 

disalurkan setiap periode mulai tahun 2014 -2018. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Mendiskripsikan perkembangan penyaluran kredit dan kinerja 

keuangan BPR Kota Surabaya 2014 -2018. 

b. Menganalisis pengaruh Rasio Kecukupan Modal (CAR), Return On 

Asset (ROA) dan Kredit Bermasalah (NPL) terhadap penyaluran 

kredit BPR Kota Surabaya 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan antara lain : 

a. Bagi pihak BPR, memberikan masukan dan informasi yang 

bermanfaat dalam memperbaiki kinerja keuangan untuk dapat 

menjamin peningkatan penyaluran kredit secara berkelanjutan. 

b. Bagi Otoritas Perbankan, memberikan manfaat dalam mendukung 

kemajuan sector perbankan. Dalam hal ini BPR yang berkontribusi 
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terhadap kemajuan sector riil (usaha mikor) maupun peningkatan 

kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran kredit. 

c. Bagi Peneliti lebih lanjut, untuk dijadikan sebagai referensi dalam 

pengembangan konsep maupun literature tentang kredit BPR. 

 


