
 

1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

   

A. Latar Belakang  

 

Pada jaman yang terjadi saat ini dapat diketahui bahwa peran 

ekonomi perbankan di masyarakat semakin diperlukan dan menjadi 

salah lembaga yang cukup memiliki peranan penting dalam 

menjalankan alur perekonomian di suatu Negara. Indonesia 

merukapan Negara yang masih sanat kental dengan adat – adat yang 

telah ada pada jaman dahulu. Kebanyakan penduduk yang berada di 

suatu daerah terpencil sering mengalami keterlambatan dalam hal 

pendidikan dan kemajuan teknologi yang dimana pada jaman 

sekarang sudah berkembang sangat maju. Sulitnya pemerintah untuk 

menjangkau wilayah – wilayah yang jauh dari keramaian. 

Perbankan mempunyai peran penting pada pembangunan 

ekonomi, pentingnya hubungan antara perbankan dan ekonomi 

pembangunan adalah pihak perbankan merupakan  agen atau 

pemeran utama yang memberikan dana dengan yang membutuhkan 

dana , salah satunya yaitu dalam bentuk jasa yang akan diberikan 

oleh pihak perbankan  kredit yang ada di setiap desa. Kebutuhan 

akan jasa keuangan dapat menimbulkan dampak yang baik ekonomi 

suatu desa dan akan memperbanyak variasi perkreditan pula. pihak 
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kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.   

Kurangnya pendapatan atau minimnya jumlah pendapatan akan 

berdampak juga tingkat kejahatan , dan dapat memberikan efek 

perbedaan social yang ada di masyarakat nantinya. 

Selain faktor perbankan yang sangat berpengaruh terhadap 

pembangunan ekonomi ternyata lembaga keuangan mikro juga 

berperan besar terhadap pembangunan ekonomi. Lembaga keuangan 

mikro itu sendiri merupakan Bank Kredit desa (BKD) yang sudah 

ada pada setiap desa. Bank Kredit desa biasanya mempunyai fungsi 

masing-masing disetiap desa, contohnya fungsi intermediasi yang 

melalui penerimaan  

tabungan dan penyaluran kredit di desa, utamanya dari dan untuk 

desa itu sendiri. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat didesa 

maka harus memanfaatkan penggunaan Bank Kredit Desa (BKD) 

yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat, agar bisa 

memajukan perekonomian di desanya sendiri, dan juga dapat 

membangun desanya supaya  lebih makmur lagi terutama dalam 

sektor ekonomi. Apabila sektor perekonomian di desa sudah maju 

maka akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat dalam 

sehari-hari. Pendapatan masyarakat juga dapat membantu 

masyarakat untuk memiliki usaha  yang dapat memenuhi kebutuhan 

keluarga mereka dan juga dapat memajukan tingkat pendidikan 

karena dengan tinggi pendapatan maka bisa dijamin pendidikan 

anak-anak yang ada didesa akan lebih maju dan tidak ketinggalan 
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jauh dengan pendidikan yang ada di kota- kota besar.  

Dengan dibentuknya Bank Kredit Desa (BKD) pemerintah dapat 

berharap masalah-masalah yang ada didesa dapat diselesaikan 

dengan baik yang menyangkut tentang likuwiditas dan masalah 

keuangan yang ada didesa. Berikut tujuan khusus : 

a. Membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di 

desa dengan tabungan dan deposit 

b.   tidak menggunakan pergadaian gelap dll 

c.  Memberikan peluang untuk membuka usaha dan memperluas 

kesempatan untuk bekerja di desa 

Bank Kredit Desa (BKD) sangat membantu masyarakat yang 

membutuhkan dalam masalah keuangan dan untuk meningkatkan 

jumlah pendapatan demi menopang kebutuhan ekonomi di suatu 

daerah. Dengan adanya sebuah lembaga kredit tersebut masyarakat 

dapat menggunakan atau meminjam uang kepada Bank Kredit Desa 

yang sudah di tempatkan pada desa masing-masing. Pemerintah 

berharap dengan adanya Bank Kredit Desa tersebut dapat menambah 

pendapatan perekonomian mereka dan dapat mensejahterahkan 

mereka juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. 

Tujuan penelitian ini yaitu menguji kesejahteraan masyarakat dan 

simultan terhadap Lembaga Perkreditan Desa sehingga ditulis judul 

Pengaruh Pengguna bank kredit desa terhadap pendapatan 

setiap kecamatan di Kabupaten Proboinggo Tahun 2009-2018 
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B. Rumusan Masalah 

Dengan adanya latar belakang yang sudah dijelaskan makan penulis 

membuat rumusan masalah sebagai berikut  

1. Apakah  pengguna bank kredit desa dapat berpengaruh terhadap 

pendapatan di Kabupaten Probolinggo ? 

2. Apakah pendapatan masyarakat dapat berpengaruh terhadap 

perekonomian  di Kabupaten Probolinggo?  

C. Pembatasan Masalah 

Pada penelitian yang berjudul tentang “Pengaruh Pengguna bank 

kredit desa terhadap pendapatan pada setiap kecamatan di 

Kabupaten Probolinggo Tahun 2009-2018” adanya batasan – 

batasan, penulis menetapkan  untuk kesesuaian yang di inginkan 

oleh penulis terhadap penelitian yang di lakukannya, sebagai berikut  

1.Pertama, wilayah yang digunakan adalah Kabupaten Probolinggo 

2. Kedua, yaitu sampel bank kredit desa yang terdapat di kabupaten 

Probolinggo (yang hanya aktif saja) 

3. Ketiga, penelitian ini membahas tentang pengaruh pengguna Bank 

Kredit Desa terhadap pendapatan  

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengguna bank kredit desa 

terhadap(khususnya) pendapatan di setiap Kabupaten 

Probolinggo 

2. Untuk mengetahui pengaruh  pendapatan terhadap sektor 

perekonomian di setiap kecamatan Kabupaten probolinggo  
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E. Manfaat Penelitian  

1. Untuk BKD ( Bank Kredit Desa ) 

Penelitian ini bertujuan untuk membantu mempermudah 

pemerintah agar dapat meng kontrol masyarakat dengan 

memberikan kesempatan berusaha dan meminjam dana kepada 

pihak BKD  

2. Untuk Peneliti Lainya 

Sebagai mana yang sudah dilakukan oleh penulis, manfaat 

untuk peneliti lain yaitu bertujuan untuk perkembangan ilmu 

ekonomi yang dimana pada setiap tahunnya akan mengalami 

perubahan yang berubah – ubah khususnya dalam bidang 

perbankan . kemudian dapat dapat diperluas cakupan yang 

terdapat hubungan  dengan factor yang ada hubungannya  

dengan pendapatan yang terdapat di setiap kecamatan. 


