
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Bank dalam perekonomian modern merupakan kebutuhan yang sulit

dihindari karena Bank telah menyatu pada semua kebutuhan masyarakat. Bila dizaman purba

masyarakat menyimpan uang dibawah bantal atau dalam celengan, saat ini masyarakat lebih

percaya menyimpannya di Bank karena selain aman, uang tersebut dapat menghasilkan

bunga. Demikian pula bagi masyarakat yang memerlukan dana akan lebih mudah datang ke

Bank dari pada mencari orang (ijon, reternir dan sejenisnya) yang bersedia meminjamkan

dana kepada yang memerlukan. Dalam perkembangan, Bank tidak semata menjalankan

fungsi intermediasi, tetapi juga memberikan jasa dan pelayanan lain kepada masyarakat,

seperti dalam lalu lintas pembayaran maupun jasa keuangan lainya.

Di Indonesia, sesuai dengan undang-undang, yang dimaksud dengan Bank adalah

badan usaha yang menghipun dana dari masyarakat dalam bentuk  kredit atau bentuk

simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali pada masyrakat dalam bentuk kredit atau

bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan demikian peranan kredit dalam operasi Bank sangat besar atau penting.

Disamping sebagian besar Bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari

operasi pengkreditan sehingga untuk mendapatkan margin (keuntungan) yang baik,

diperlukan penegelolaan pengkreditan secara efektif dan efisien. Bank adalah bisnis-bisnis

yang berdagang dalam kredit dan uang. Jadi bisnis utama suatu Bank adalah kepercayaan

sehingga dikatakan pula bahwa Bank adalah kepercayaan sehingga dikatakan pula bahwa

Bank merupakan lembaga kepercayaan. Sebagai diketahui bahwa usaha Bank yang paling



besar dalam memberikan diketahui bahwa usaha Bank yang paling besar dalam memberikan

kontrubusi sebagian sumber penghasilan Bank berasal dari penyaluran kredit.

Dalam era kompetisi seperti saat ini berhenti berinovasi berarti mati. Inovasi

tuntunan bagi industri untuk terus berkembang dan mandiri. Itulah yang dilakukan

PT. Bank Riau Kepri. Ditengah persaingan yang ketat dan tuntunan untuk menjadi

lembaga mediasi yang optimal, Bank ini terus melakukan perubahan dalam berbagai

hal mulai dari peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan

produk, pembanahan organisasi hingga aplikasi teknologi informasi.

PT. Bank Riau merupakan badan usaha yang bergerak dibidang pengembangan

ekonomi masyrakat dengan lebih mendekatkan kepada masyarakat  melalui pendirian kedai

Bank Riau yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang

meliputi produk-produk dan aktifitas baru yang dimiliki dan diciptakan Bank Riau. Salah

satunya adalah kredit pengusaha kecil, kredit pengusaha mikro, dan kredit tanpa agunan.

Produk ini merupan cakupan dari kredit pengusaha mikro, sebagai perusahaan yang mampu

berkembang dan terkemuka didaerah memiliki manajemen yang professional dan mendorong

pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat.

Masyrakat merupakan mahluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu selalu

berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dinamika akan selalu meningkat,

tetapi meningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampun. Dengan

demikian manusia selalu berusaha dengan daya upaya untuk memenuhi kekurangan

mampuannya.Yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan oleh

karena itu pulalah pengusaha akan selalu berhubungan dengan Bank untuk memperoleh

bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya. Bantuan kredit yang di terima pengusaha

dari Bank inilah yang kemudian untuk mempebesar volume usaha dan produktivitasnya.



Hal di atas menjelaskan bahwa sebenarnya untuk mendapatkan pembiayaan

warung mikro memerlukan proses yang sulit, meskipun mudah itupun hanya terbatas

pada usaha kecil saja. Tetapi jika proses dalam mendapatkan pembiyaan Warung

Mikro sulit, kenapa pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Air Tiris justru didatangi

banyak nasabah yang mengajukan dan berhasil mendapatkan pembiayaan warung

mikro tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul:

“ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO PADA

PT.BANK RIAU KEPRI KEDAI AIRTIRIS)”

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan warung mikro pada PT. Bank Riau

Kepri Kedai Airtiris?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan

pelaksanaan pembiayaan Warung Mikro pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Airtiris.

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menjelaskan tentang pelaksanaan

pembiayaan warung mikro. Perlu adanya pembatasan masalah yaitu pada prosedur

pelaksanaan warung mikro, tujuan, resiko-resiko.



Pelaksanaan warung mikro yang ditinjau dari sudut pandang PT. Bank Riau Kepri

Kedai Airtiris. Pembatasan juga dilakukan pada pembiayaan warung mikro dengan limit

maksimal 100 juta dan jangka waktu pembayaran maksimal 3 tahun.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Peneliti di harapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak manajemen

perusahaan PT. Bank Riau Kepri Kedai Airtiris dalam melakukan pembiayaan

warung mikro.

2. Bagi Penulis

Peneliti ini diharapkan dapat meningkatkan penegetahuan yang dapat dibangku

perkuliahan khususnya dibidang manajemen keuangan mengenai  pelaksanaan

pembiayaan warung miro yang diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri Kedai Airtiris.

3. Bagi pihak lain

Penelitian dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan kenyataan

dan untuk menambah pengetahuan bagi pihak lain khususnya bagi penulis yang topik

yang sama dengan pelaksanaan pembiayaan warung mikro.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian diadakan di kantor PT. Bank Riau Kepri Kedai Airtiris yang beralokasi

dijalan Pekanbaru-bangkinag km 20

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a.Data Skunder



Data ini didapat dari studi perpustakaan atau dari sumber bahan–bahan laporan

yang ada kaitannya dengan penelitian tugas akhir. Penulis memperoleh data berupa

aktivitas perusahaan, sejarah perusahaan dan struktur organisasi perusahaan serta

pembagian tugas dari masing–masing bagian dalam struktur organisasi tersebut.

b.Data Primer

Data ini didapat dari studi perpustakaan atau dari sumber bahan–bahan laporan

yang ada kaitannya dengan penelitian tugas akhir. Penulis juga lansung mendapatkan

data dari hasil wawancara para pedagang yang melakukan pinjaman kredit mikro.

G. Metode Pengumpulan Data

Agar dapat diperoleh data-data yang dapat di uji kebenaran, relavan lengakap,

maka peneliti mnggunakan instrument sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, yaitu dengan membaca beberapa literatur buku yang ada kaitanya

dengan tema dan judul penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori untuk

membahas yang ada, misalnya teori Bank Riau, penerapan pembiayaan warung mikro

dan lain sebagainya.

2. Studi Lapangan, yaitu Penelitian yang langsung dilakukan ke lapangan atau objek

penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam menyusun skripsi

minor, dengan memberikan pernyataan langsung kepada pihak yang ada di dalam

perusahaan.

3. Di dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data

sebagai berikut :

a) Teknik Observasi

Tenik observasi adalah melakukan pengamatan langsung ke objek

yaitu PT. Bank Riau Kepri Kedai Airtiris dengan seksama.

b) Teknik Interview



Teknik interview adalah mengadakan wawancara langsung dengan

pemimpin atau dengan pihak yang bersangkutan dalam memberikan

informasi mengenai keadaan intern perusahaan.

1. Anslisis Data

Dalam analisis data penulis menggunakan dua cara metode yaitu :

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara

mengumpulkan dan merangkum data–data yang di peroleh, selanjutnya

diperoleh kembali sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan terasah,

serta menyeluruh dari masalah yang dibahas.

b. Metode Kompratif

Metode komparatif adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara

membandingkan mengenai pengawasan intern pada PT. Bank Riau Kepri

Kedai Airtiris dengan teori yang penulis terima selama duduk dibangku

perkuliahan.

H. Sistem Penulisan

Untuk mempermudahkan pengertian dan pemahaman penulis ini maka penulis

menyusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, metode

pengumpulan data dari sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN



Pada bab ini akan membahas tentang sejarah singkat perusaan, fungsi dan

tugas, struktur organisasi dan, visi dan misi Bank Riau Kepri Kedai Airtiris.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis akan membahas tentang teori-teori yang terdiri dari

pengertian Bank, pengertian kredit, Pandangan Islam tentang kredit, serta

pengertian pengusaha mikro dan proses pemberian kredit Bank secara

umum.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran dari semua

pembahasan


