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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah. Semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan, pertanian, 

perkebunan, jasa perumahan, dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai 

mitra dalam mengembangkan usahanya. 

Bagi suatu negara peran bank juga dapat dikatakan sebagai darahnya 

perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, peranan perbankan sangat 

mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara, dengan kata lain kemajuan 

suatu bank di suatu negara dapat dijadikan tolak ukur kemajuan negara 

tersebut. Semakin maju suatu negara maka semakin besar peranan perbankan 

dalam mengendalikan negara tersebut, artinya keberadaan dunia perbankan 

semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. 

Melihat sejarah perbankan dari dulu sampai sekarang ini, begitu besar 

peranan perbankan dalam memajukan dan mensejahterakan perekonomian. 

Hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan selalu 

membutuhkan jasa bank. Bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan 

sekitarnya tidak ada bank, maka tidak akan ada kemajuan seperti saat ini. 

Negara yang tidak mempunyai banyak bank yang baik dan benar adalah 

negara yang terbelakang. 

Mengingat pentingnya kedudukan lembaga keuangan perbankan, maka 

pemerintah menyusun suatu lembaga perbankan yaitu Undang-undang Nomor 
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07 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah di ubah sebagai Undang-

undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

Bank pemerintah maupun bank swasta telah mengulurkan tangan 

untuk lebih dekat kepada masyarakat untuk membantu usahanya, terutama 

pada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk kredit. Kredit adalah 

sebagai suatu persetujuan perjanjian pinjam-meminjam uang (barang dan jasa) 

antara seseorang atau badan hukum dengan pihak lain yang dana 

pembayarannya akan dilakukan pada waktu yang telah di tentukan beserta 

dengan bunganya. Kredit dalam arti ekonomi adalah semacam pemberian 

modal untuk melancarkan usaha atau untuk mengembangkan usaha para 

pengusahanya. Dengan banyaknya bank memberikan bantuan modal akan 

sangat mendukung perkembangan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi. 

Jadi keberadaan bisnis perbankan sangat memberi arti dalam penunjang 

perekonomian melalui pemberian kredit pada masyarakat/pengusaha ekonomi 

kredit. 

Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan kredit baik kepada 

perorangan maupun badan usaha. Kredit adalah semua jenis pinjaman yang 

harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan 

perjanjian yang telah di sepakati.  
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Hanya perusahaan yang mampu meningkatkan efisien dan efektivitas 

serta produktivitas yang akan mampu bertahan dan berkembang. Persaingan 

yang ketat dalam industri perbankan menurut pelaku bisnis perbankan akan 

untuk senantiasa menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan dan tuntutan 

konsumen yang semakin beragam. Sehubungan dengan itu PT. BPR Cabang 

Ujung Batu Sosa diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada 

nasabahnya, agar dapat mempertahankan eksistensinya sebagai bank 

pembangunan daerah yang memberikan kepuasan sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan optimal nasabah. Untuk itu perlu peningkatan kemampuan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas penunjang yang modern 

mengikuti teknologi perbankan yang cepat berkembang agar dapat bersaing 

dengan lembaga perbankan lainnya. 

Dalam usaha mengatasi lemahnya perekonomian, pemerintah 

menempuh kebijakan untuk mendorong bank-bank agar dapat mengelola 

likuiditasnya dengan lebih efisien, guna lebih mampu menyediakan dana lebih 

besar bagi pemberian pinjaman kredit dalam upaya meningkatkan kegiatan 

usaha golongan lemah dan dilakukan dengan melalui penyeragaman 

persyaratan kredit. Bank hanya boleh memberikan pinjaman pada nasabah 

yang benar-benar dapat mengembalikan pinjamannya.  

Pelayanan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa 

yang berkualitas merupakan harapan nasabah untuk tetap memilih PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa sebagai pemenuhan 

kebutuhannya untuk jasa layanan perbankan untuk menjadi kompetitif dalam 
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persaingan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa harus 

mengetahui secara pasti ada yang membuat nasabah menjadi puas serta 

memperbaiki kualitas layanan. 

Risiko pemberian kredit adalah risiko gagal membayar kembali 

pinjaman (pinjaman komersial) atau memang debitur tidak bersedia 

membayar. Maka untuk mengurangi risiko kredit yang mungkin terjadi pada 

suatu prosedur tertentu, seperti yang di tulis Suharjono (2007:261) bahwa 

prosedur menjadi bagian pertahanan kedua dalam mencegah kredit 

bermasalah. Sebagaimana yang telah di terapkan oleh setiap perbankan hingga 

saat ini. 

Dalam prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Mangatur Ganda Cabang Sosa sering terjadi adanya kredit macet yang 

mengakibatkan pendapatan bank berkurang. Hal ini bisa terjadi dari karyawan 

dan nasabah itu sendiri yaitu: 

1. Yang ditimbulkan pihak bank ialah kurangnya ketelitian dalam memeriksa 

data calon nasabah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda 

Cabang Sosa. 

2. Yang disebabkan oleh nasabah ialah adanya unsur kesengajaan tidak mau 

membayar cicilan kredit pada P PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur 

Ganda Cabang Sosa. 
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Tabel 1.1  Jumlah Debitur dan Nilai Kredit Macet Pada PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa  

 

No. Tahun Jumlah 

Debitur  

Jumlah kredit 

yang disalurkan 

Jumlah kredit 

macet 

Persentase 

(%) 

1 2014 19 Rp. 2.500.000.000 Rp. 230.200.000 8,5 % 

2 2015 21 Rp. 2.800.000.000 Rp. 254.000.000 9 % 

3 2016 15 Rp. 2.000.000.000 Rp. 187.850.000 7% 

4 2017 17 Rp. 2.350.000.000 Rp. 210.500.000 8% 

Jumlah 72 Rp. 9.650.000.000 Rp. 882.550.000 32,5% 

Sumber: PT. BPR Mangatur Ganda Cabang Sosa  

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014-2017 

jumlah kredit yang bermasalah sebanyak 72 debitur. 

1. Pada tahun 2014 jumlah data yang mengalami masalah ada 19 debitur nilai 

kredit macet sebesar Rp. 230.200.000,- 

2. Pada tahun 2015 jumlah data yang mengalami masalah ada 21 debitur nilai 

kredit macet sebesar Rp. 254.000.000,- 

3. Pada tahun 2016 jumlah data yang mengalami masalah ada 15 debitur nilai 

kredit macet sebesar Rp. 187.850.000,- 

4. Pada tahun 2017 jumlah data yang mengalami masalah ada 17 debitur nilai 

kredit macet sebesar Rp. 210.500.000,- 

Berdasarkan data tersebut dapat di jelaskan bahwa pengelolaan kredit 

yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang 

Sosa masih kurang baik, hal ini dibuktikan dengan adanya kredit macet. 

Menurut Peraturan Bank Indonesia mulai 1 Februari 2016 persentase NPL 

kredit bank yang masih dianggap aman yaitu dibawah 5%. Sedangkan pada 

PT. BPR persentase NPL kebanyakan masih di atas 5%. 
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Selain adanya kredit macet, penulis menemukan bahwa masih banyak 

nasabah yang belum bisa melengkapi berkas-berkas yang diperlukan bank 

sebagai salah satu syarat pemberian kredit misalnya jaminan seperti SK PNS, 

sertifikat rumah dan sertifikat tanah yang masih tertahan di bank lain, dan ada 

nasabah yang masih memiliki sisa cicilan yang harus di selesaikan pada bank 

lain. Sehingga hal ini bisa mengganggu operasional bank yang akan 

mengakibatkan penundaan dari proses pencairan kredit dan menyulitkan bagi 

pihak bank untuk menyalurkan kredit kepada nasabah. Namun nasabah tidak 

mau memahami hal tersebut. Tetapi yang diinginkan oleh nasabah hanyalah 

pemberian kredit atau pencairan kredit di percepat. Selain itu juga pada saat 

pengembalian kredit keterlambatan pengembalian kredit yang akan berakibat 

pada operasional. 

Mengingat pentingnya proses dalam pemberian kredit untuk 

meningkatkan stabilitas perusahaan. Maka penulis tertarik untuk meneliti 

lebih dalam mengenai “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. 

Bank Perkreditan Rakyat Cabang Ujung Batu Sosa Sumatera Utara”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di 

atas, maka yang menjadi rumusan masalah penulisan laporan ini adalah: 

bagaimana prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Mangatur Ganda Cabang Sosa? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan 

Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa. 

2. Untuk mengetahui hambatan prosedur pemberian kredit pada PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa. 

Manfaat Penelitian yaitu: 

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan 

serta pengalaman yang sangat membantu penulis dalam realisasi antara 

teori yang di dapat di bangku perkuliahan dengan teori maupun praktik 

yang ada di lapangan kerja, khususnya mengenai prosedur pemberian 

kredit. 

2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan, di samping itu juga sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi 

pembaca tentang prosedur pemberian PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Mangatur Ganda Cabang Sosa. 

3. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan, agar lebih selektif lagi dalam memberikan fasilitas kredit 

kepada nasabah, untuk mengurangi jumlah kredit macet.  

4. Bagi pihak lain, sebagai sumber informasi yang bermanfaat untuk 

mengetahui lebih jauh tentang prosedur pemberian kredit PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa. 
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D. Metode Penelitian 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini di lakukan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Mangatur Ganda Cabang Sosa, yang beralamat di Jl. Besar Sosa, Desa 

Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. 

Penelitian ini di lakukan mulai tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan selesai. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Premier, yaitu data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian 

dan harus di olah kembali menjadi informasi yang dapat di mengerti 

oleh pengguna informasi. Dalam hal ini penulis memperoleh informasi 

melalui wawancara langsung. 

b. Data sekunder, data yang diperoleh dari studi keputusan yaitu 

penelaahan buku-buku, arsip-arsip dan catatan tertulis yang berkenaan 

dengan masalah yaitu di teliti dari perpustakaan dan dokumen yang 

diperoleh dari tempat penelitian. Dalam hal ini, penulis memperoleh 

data dari perusahaan yang meliputi struktur organisasi, sejarah singkat 

perusahaan dan lain-lain. 

c. Sumber data diperoleh dari bagian keuangan, yaitu melalui wawancara 

dengan staf-staf  bagian keuangan pada PT. BPR Mangatur Ganda 

Cabang Sosa. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan wawancara secara langsung dengan responden yang ada 

kaitannya dengan objek penelitian dalam rangka memperoleh data 

premier. 

b. Dokumentasi, yaitu melakukan pengutipan secara langsung terhadap 

data-data yang dimiliki perusahaan seperti data prosedur pemberian 

kredit dan yang lainnya. 

c. Perpustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan pada perpustakaan 

untuk mengumpulkan data serta sumber-sumber lainnya yang sifatnya 

teoritis. Data perpustakaan yang diambil adalah data yang 

berhubungan dengan judul Tugas Akhir yang bersangkutan. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu 

menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan menghubungkannya 

dengan teori yang relevan baru kemudian mengambil kesimpulan.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul di atas 

maka sistematika penulisan bagi penulis ada empat bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini penulis memberikan gambaran tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, 
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manfaat penulisan, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Bab ini menggambarkan keadaan sejarah perusahaan, visi 

dan misi, struktur organisasi dan aktivitas perusahaan 

tersebut. 

BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 

  Pada bab ini penulis mengungkapkan tentang pengertian 

bank, prosedur penyaluran kredit dan pemberian kredit. 

BAB IV :  PENUTUP 

  Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang kiranya 

bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

 


