BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau perkembangan
suatu kegiatan usaha dari suatu perusahaan, maka akan di rasakan perlu adanya sumbersumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha-usaha yang semakin
berkembang. Oleh karena itu hubungan antara petumbuhan suatu kegiatan perekonomian
ataupun petumbuhan suatu dengan suatu kegiatan usaha dari perusahaan dengan eksistensi
perkreditan mempunyai koefisiensi kolerasi yang sangat erat, baik bersifat negatif maupun
positif (Muljono, 1993:1).
Salah satu tujuan didirikannya BPR adalah untuk membantu masyarakat, terutama
masyarakat kelas menengah ke bawah dalam memperoleh kredit atau pinjaman guna
menjalankan kegiatan usahanya. Dengan adanya BPR diharapkan dapat berperan untuk
membantu mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada, terutama masalah keterbatasan
modal pada pengusaha-pengusaha kecil dan menengah.
Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti diatas dalam pelaksanaan
pengajuan kredit, maka PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu sebagai kreditur
harus benar-benar cermat dan teliti dalam memberikan kredit kepada calon nasabahnya
dalam mengajukan kredit usaha tersebut. Untuk itu diperlukan adanya prosedur pengajuan
kredit yang memadai agar dapat menekan angka kegagalan dari risiko yang ditimbulkan.
Pada pelaksanaannya PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu sudah mempunyai
prosedur yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi kredit.

Kegiatan utama dari PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu adalah dalam
bidang perkreditan. Kredit usaha produktif merupakan sektor yang memiliki peminat besar
di bank ini, sehingga diperlukan suatu prosedur yang memadai untuk mengelola kredit
yang akan diberikan oleh nasabah yang mengajukan pinjaman. Oleh karena itu, penulis
tetarik untuk mengambil judul “PROSES PENCAIRAN KREDIT USAHA PRODUKTIF
PADA PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu”.
Tujuan dari di tulisnya tugas akhir ini tentang cara perhitungan kredit antara lain
adalah banyaknya masyarakat yang belum banyak mengetahui tentang pencairan kredit,
sehingga banyak banyak masyarakat yang mengajukan kredit dengan nominal yang besar
tapi dengan jaminan yang jika di taksir nilai jaminannya tidak sebesar nilai yang ingin di
ajukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara perhitungan pencairan kredit usaha produktif

PD. BPR BKK

Tasikmadu Cabang Colomadu ?
2. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan pada proses pencairan tersebut ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas bank dalam proses pencairan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian tersebut dengan tujuan:
1. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan jumlah pencairan kredit produktif pada
PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang perlu diperhatikan sebelum melakukan
pencairan kredit tersebut.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas bank dalam proses
pencairan tersebut.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini d harapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut :
1. Bagi penulis
a. Penulis dapat mengaplikasikan materi-materi yang telah didapatkan pada saat berada di
bangku kuliah ke dalam langsung di dunia kerja.
b. Menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang
Colomadu dalam proses pencairan kredit produktif.
c. Meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah ke dalam sebuah
sistem sehingga mampu menemukan ilmu baru yang sesuai.
2. Bagi instansi
a. Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan tingkat pemberian kredit di perbankan.
b. Menjadi acuan dalam memberikan kredit produktif terhadap calon kreditur.
3. Bagi Pembaca
a.

Sebagi sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan.

b.

Sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang tertarik untuk melakukan
tentang perkreditan di perbankan.

penelitian

E. Metode Penelitian
Metode penelitian memberitahu secara tertulis tata kerja dari sebuah penelitian. Metode
penelitian yang digunakan dalam suatu penulisan tugas akhir ini terdiri dari :
1. Objek penelitian
Objek yang di ambil dalam penelitian ini adalah PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang
Colomadu yang berlokasi di Jl. LU. Adi Sucipto no.90 Colomadu.
2. Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer
Data dalam penelitian ini diambil secara langsung kepada pihak yang berkaitan
dengan penelitian ini dengan melakukan wawancara langsung dengan pegawai yang
berasangkutan di dalam bidang penyaluran kredit di kantor PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang
Colomadu. Dan ada beberapa informasi yang didapat dari hasil wawancara yang telah
dilakukan, yaitu tentang cara melakukan perhitungan, faktor, dan kendala dalam pencairan
kredit produktif di Bank PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu.
b. Data sekunder
Pada penelitian ini penulis mendapat data sekunder dari buku-buku referensi yang
menunjang penelitian mengenai penyaluran kredit, dan mendapat sumber lain dari yang
berkaitan dengan pelitian penulis melalui kepustakaan dan internet yang berhubungan dengan
masalah ini. Yang antara lain adalah dasar-dasar perbankan, Manajemen Perkreditan Bagi
Bank Komersil, Kredit Perbankan Di Indonesia, Kelembagaan Perbankan, Bank Dan Lembaga
Keuangan Lain.

3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan cara yang di lakukan dalam memperoleh data penelitian.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :
a. Wawancara
Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dan tanya jawab kepada pihak
bank yang berkaitan dengan ini guna melakukan pengumpulan data Yang terkait dengan peran
bank dalam penyaluran kredit.
b. Studi pustaka
Penulis melakukan studi pustaka dengan mencari, membaca, mempelajari dan
menelaah yang berupa refrensi dari buku pedoman yang ada, maupun situs internet yang
berhubungan dengan masalah yang di teliti oleh penulis dalam penulisan Tugas Akhir.

4. Teknik pembahasan
Teknik pembahasan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :
a. Pembahasan deskriptif
Yaitu teknik untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai objek yang sedang diteliti. Tujuan dari analisis ini adalah untuk
memberikan data yang yang di olah menjadi informasi yang mudah di mengerti. Alasan
penulis menggunakan pembahasan deskriptif untuk memberikan sebuaah gambaran
dari PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu dalam penyaluran kredit produktif.

