
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Bank   

1. Sejarah Singkat PT. Bank Rakyat Indonesia    

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang 

terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di 

Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De 

Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan 

dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang 

melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut 

berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari 

kelahiran BRI. 

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 

1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah 

pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan 

kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara 

waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 

dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu 

melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan 

(BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan 

Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden 

(Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia 

dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. 



Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang 

pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam 

ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks 

BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, 

sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor 

(Exim). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang 

Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang 

Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank 

Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural dan Ekspor Impor 

dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan 

Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 

tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum. 

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 

1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi 

perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah 

Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk 

menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama 

resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai 

dengan saat ini. 

2. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia   

a. Visi : Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan 

kepuasan nasabah. 



b. Misi : 

1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan 

pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang 

peningkatan ekonomi masyarakat. 

2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja 

yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang 

profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance. 

3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

3. Motto PT. Bank Rakyat Indonesia 

Sesuai dengan visi dan misi PT. Bank Rakyat Indonesia, maka motto yang 

dimiliki adalah “Melayani dengan Setulus Hati”. Motto tersebut memiliki 

makna bahwa seluruh karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia harus meyakini 

bahwa keberhasilan perusahaan sangat dipengaruhi kepuasan nasabah, oleh karena 

itu setiap karyawan harus memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah dengan 

memberikan pelayanan yang terbaik, dengan tetap memperhatikan kepentingan 

perusahaan dan peraturan yang berlaku. 

4. Lokasi Perusahaan   

 Dalam menentukan lokasi badan usaha atau kantor suatu perusahaan 

diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang matang, karena kantor merupakan 

tempat berlangsungnya segala jenis kegiatan baik didalam maupun kegiatan yang 

berhubungan dengan pihak luar. Selain itu pemilihan lokasi yang tepat dapat 



memberikan manfaat besar dan merupakan salah satu faktor penentu yang 

berpengaruh dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

 Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang yang berada di Jl. Ir. 

Rais 119E Malang. Letaknya sangat strategis, karena berada di daerah yang 

mudah dijangkau oleh masyarakat, dan berdekatan dengan beberapa fasilitas 

umum seperti sekolah, perkantoran, pasar dan pusat pertokoan. Dengan 

pertimbangan-pertimbangan tersebut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Kantor Unit Tanjungrejo Malang dapat memberikan pelayanan bagi pihak-pihak 

yang membutuhkannya serta senantiasa meningkatkan kualitas pelayanannya agar 

dapat bertahan di tengah persaingan bisnis perbankan yang kompetitif. 

5. Produk dan Jasa Pelayanan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang 

a. Tabungan BritAma 

Simpanan nasabah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan di 

seluruh Bank BRI yang tersebar  di seluruh Indonesia dan dilengkapi 

dengan fasilitas kartu BritAma PrimeCard. Tabungan BritAma 

memudahkan urusan hidup, fleksibel dan menguntungkan dengan System 

Real Time On-Line di seluruh Indonesia.  

b. Tabungan BRI Simpedes 

Tabungan BRI Simpedes merupakan simpanan dalam bentuk tabungan 

dari Bank BRI bagi masyarakat dengan layanan yang praktis dan 

menguntungkan dengan mata uang rupiah yang dapat dilayani di Kantor 



Cabang Khusus / Kantor Cabang (Kanca) / Kantor Cabang Pembantu 

(KCP) / BRI Unit, yang penyetorannya tidak dibatasi baik frekuensi 

maupun jumlahnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. 

c. Deposito 

Deposito merupakan simpanan berjangka dalam mata uang rupiah yang 

dikeluarkan oleh BRI dimana penarikannya hanya dapat dilakukan dalam 

jangka waktu tertentu.  

d. Giro BRI Rupiah 

Giro BRI Rupiah merupakan produk simpanan pihak ketiga dalam mata 

uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan 

menggunakan warkat cek/bilyet giro atau surat perintah penarikan  

lainnya.  

e. ATM BRI 

ATM (Anjungan Tunai Mandiri) merupakan produk yang ditawarkan oleh 

pihak Bank BRI dengan berbagai jenis layanan seperti : informasi saldo 

dan penarikan tunai, transfer antar rekening, pembayaran tagihan, 

pembelian pulsa isi ulang, registrasi e-banking, dan layanan lainnya. 

 Selain macam-macam produk perbankan yang ditawarkan PT. Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Unit Tanjungrejo juga menawarkan berbagai macam jenis 

kredit. Adapun jenis kredit yang ditawarkan adalah sebagai berikut : 

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 



Kredit ini merupakan kredit modal kerja atau kredit investasi yang 

diberikan kepada usaha-usaha mikro perorangan yang memiliki usaha 

produktif. Plafon sampai dengan Rp 20.000.000,- 

b. Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) 

Kredit yang bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar yang 

bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang 

layak (eligible). Plafon sampai dengan Rp 100.000.000,- 

Selain menawarkan produk dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang juga memberikan jasa pelayanan bagi 

nasabah. Jasa pelayanan tersebut antara lain : 

a. Kliring  

Kliring merupakan penyampaian suatu surat berharga yang belum 

merupakan suatu kewajiban bagi bank, dimana surat berharga tersebut 

disampaikan oleh bank penarik, hingga adanya pengesahan oleh bank 

tertarik melalui lembaga kliring, yang dinyatakan dalam mata uang 

rupiah. 

b. Bill Payment  

Bill Payment adalah sarana pembayaran tagihan publik dengan 

memanfaatkan fasilitas ATM dan layanan di  teller BRI. Jenis tagihan 

yang dapat dibayar adalah tagihan PLN, telepon dan lain-lain. 

c. Inkaso 

Inkaso adalah penagihan oleh bank yang bertindak untuk dan atas nama 

seseorang atas dasar suatu hak tagihan dalam bentuk surat berharga. 



d. Western Union  

Western Union adalah suatu jenis jasa pengiriman uang di BRI dari dan 

keluar negeri dengan aman dan cepat menggunakan Western Union. 

Nasabah yang biasa menggunakan layanan ini antara lain keluarga TKI 

dan TKW, WNA yang bekerja di Indonesia, kepentingan bisnis, turis 

asing dan kepentingan darurat/emergency. 

e. Penerimaan Setoran 

Penerimaan setoran merupakan jasa penerimaan transaksi setoran atau 

pembayaran (Payment) untuk berbagai macam keperluan. Misalnya, 

setoran pembayaran tagihan rekening listrik, rekening telepon, setoran 

pembayaran gaji dan setoran ibadah haji.  

f. Transfer 

Transfer merupakan layanan pengiriman uang baik dalam bentuk mata 

uang rupiah maupun valas. 

g. Lalu Lintas Giro (LLG) 

Lalu Lintas Giro (LLG) merupakan layanan pengiriman uang ke bank 

lain melalui sistem kliring. 

 

B. Penyajian data 

1. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia   

  Adapun struktur organisasi yang ada pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang seperti pada gambar 1 .  

Job description dari struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang adalah sebagai berikut :  



a. Kepala Unit 

1) Melaksanakan prosedur Kredit Modal Kerja di unit kerjanya secara 

benar sesuai Pedoman Pelaksanaan Kredit - Bisnis Mikro (PPK-BM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia  Kantor Unit Tanjung Rejo Malang   

Gambar 1  

Struktur Organisasi PT. BRI Kantor Unit Tanjungrejo Malang 

 

2) Menegosiasikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BRI Unit dengan 

Pimpinan Cabang (Pinca) / Pimpinan Area Mikro / Manajer Bisnis 

Mikro (MBM) atau dengan Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM). 

3) Berperan aktif dalam pencapaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) guna 

mengoptimalkan kinerja BRI Unit. 

4) Mengidentifikasi potensi ekonomi di wilayah kerjanya, sehingga dapat 

mendukung pencapaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) BRI Unit. 

Account Officer 

(AO)  

a. Erwin H. 

(Mantri I ) 

b. Galih O. 

(Mantri) 

c. Wenny N. 

(Mantri) 

d. Ratih R.E 

(Mantri Teras) 

 

Customer Service    

(CS) 

a. Fifin Dwi A. 

(CS) 

b. Nuzul A. (CS 

KUR) 

c. Aditya Putra 

Immamora. 

(CS Teras) 

Teller 

a. Khoirotul L. 

(Teller I) 

b. Anita Sri 

Utami (Teller 

II) 

c. Eva Yulianti 

(Teller Teras) 

Kepala Unit 

Moch. Nasir 

Moch. Nasir 



5) Berperan secara aktif dalam strategi pengembangan kredit modal kerja 

BRI Unit serta menjalin hubungan profesional dengan debitor dan pihak 

ketiga yang terkait.  

6) Menyampaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kredit modal 

kerja kepada atasannya. 

7) Bertanggung jawab atas kebenaran analisis kredit modal kerja yang 

akan di putus oleh Kepala Unit / Asisten Manajer Bisnis Mikro 

(AMBM) / Manajer Bisnis Mikro (MBM) / Pimpinan Cabang (Pinca). 

8) Memutuskan dan merekomendasi kredit modal kerja sesuai 

kewenangannya. 

9) Melaksanakan judgement yang mandiri sesuai kewenangannya dalam 

menganalisis / mengevaluasi / merekomendasi dan memutuskan kredit 

modal kerja. 

10) Mewakili BRI Unit dalam negosiasi dengan pihak ketiga guna 

meningkatkan pemasaran/pengembangan pinjaman. 

11) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja kredit modal kerja 

berdasarkan data pengenalan dini dan melakukan rencana tindak 

selanjutnya. 

12) Menindak lanjuti atas hasil temuan auditor intern/ekstern dari Resident 

Auditor Unit (RAU) / Penilik. 

13) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang berhubungan dengan 

kredit modal kerja sesuai dengan perintah atasannya. 

 



b.  Account Officer (AO)  

1) Melaksanakan prosedur kredit modal kerja di unit kerjanya secara benar 

sesuai Pedoman Pelaksanaan Kredit - Bisnis Mikro (PPK-BM). 

2) Mempelajari dan melakukan analisis terhadap potensi ekonomi di 

wilayah kerjanya, sehingga dapat mengidentifikasi peluang bisnis yang 

ada untuk memberikan masukan dalam menyusun dan mendukung 

pencapaian  Rencana Kerja Anggaran (RKA) BRI Unit. 

3) Mempersiapkan dan melaksanakan rencana bisnis terhadap 

debitor/calon debitor dan menetapkan prioritas pembinaan atas debitor 

yang dikelolanya. 

4) Bertindak sebagai pejabat pemrakarsa/penganalisis dan atau 

perekomendasi untuk setiap permohonan kredit modal kerja. 

5) Melaksanakan judgement yang mandiri sesuai dengan kewenangannya 

dalam menganalisis/menevaluasi dan atau merekomendasi permohonan 

kredit modal kerja. 

6) Melaporkan situasi dan kondisi usaha debitor baik yang masih lancar 

maupun memburuk serta memberikan usul, saran pemecahan atau 

penanggulangannya. 

7) Menyampaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kredit modal 

kerja kepada atasannya. 

8) Mengusulkan review dokumen atas kredit modal kerja yang bermasalah 

kepada Kepala Unit dan menindak lanjuti disposisi Kepala Unit 



terhadap dokumen yang sudah direview oleh Kepala Unit dan Customer 

Service (CS). 

9) Mewakili BRI dalam negosiasi dengan pihak ketiga guna meningkatkan 

pemasaran/pengembangan kredit modal kerja. 

10) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja kredit modal kerja 

berdasarkan data pengenalan dini dan melakukan rencana tindak 

selanjutnya. 

11) Menindaklanjuti atas hasil temuan auditor intern/ekstern dan Resident 

Auditor Unit (RAU) / Penilik. 

12) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang berhubungan dengan 

kredit modal kerja sesuai dengan perintah atasannya. 

c. Customer Service (CS) 

1) Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah, 

dari nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan lainnya di BRI 

Unit dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada nasabah. 

2) Menatausahakan register yang berkaitan dengan proses pelayanan 

pinjaman untuk kelancaran pengelolaan pinjaman. 

3) Menatausahakan register simpanan untuk mencegah kerugian bank. 

4) Menatausahakan kelancaran kegiatan pemberantasan tunggakan untuk 

mendukung kelancaran kegiatan pemberantasan tunggakan. 

5) Menyimpan berkas pinjaman dan agunan dalam rangka pengamanan 

asset bank. 



6) Menatausahakan pengarsipan bukti-bukti pembukuan dan pengelolaan 

penyimpanan berkas pinjaman dan simpanan untuk tertib administrasi.  

7) Mencetak Daftar Mutasi Harian (DMH) dan melakukan verifikasi awal 

untuk mencegah terjadi adanya fraud / pelanggaran pada saat jam 

pelayanan berlangsung. 

8) Membuat dan mengadministrasikan laporan-laporan BRI Unit untuk 

keperluan penentuan kebijakan manajemen yang disampaikan kepada 

Kepala Unit dan Kantor Cabang yang meliputi laporan Management 

Information Report (MIR), Laporan Keuangan, Laporan Bank Umum 

(LBU) dan Sistem Informasi Debitor (SID), serta laporan kekuatan 

pegawai dan laporan temuan khusus. 

9) Mengagendakan surat masuk dan surat keluar dari dan ke BRI Unit untuk 

tertib administrasi.  

10) Membuat nota-nota ke Kantor Cabang untuk perhitungan utang piutang 

likuiditas. 

11) Menatakerjakan persediaan nota dari dan ke Kantor Cabang untuk tertib 

administrasi. 

12) Menatakerjakan persediaan logistik BRI Unit agar terjadi kesesuaian 

antara persediaan fisik dengan pembukuannya. 

d. Teller 

1) Memberikan pelayanan kepada nasabah atau calon debitor dengan 

sebaik-baiknya untuk kepentingan bisnis BRI Unit. 

2) Pengurusan kas bersama Kepala Unit untuk mengamankan asset bank. 



3) Memastikan kelancaran dan ketepatan pelayanan penerimaan setoran 

dan pembayaran dari dan kepada nasabah untuk kepentingan bisnis BRI 

Unit. 

4) Menyetorkan setiap kelebihan kas selama jam kerja dan menyetorkan 

sisa kas pada akhir ke kas induk untuk keamanan kas BRI Unit. 

5) Memastikan keamanan dan kecocokan uang kas yang ada dalam ruang 

teller untuk kelancaran pelayanan nasabah. 

6) Memastikan kelengkapan bukti-bukti kas tunai dan Over Booking (OB) 

yang berada dalam pengawasannya untuk menghindari penyimpanan 

kas teller. 

7) Membuat register kas teller untuk tertib administrasi. 

2. Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang  

Prosedur pemberian kredit modal kerja yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang adalah sebagai berikut : 

a. Customer Service menerima berkas-berkas pengajuan kredit modal kerja 

dari calon debitor  sesuai persyaratan administrasi yang telah ditentukan, 

yaitu : 

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku sebanyak 1 

lembar. Bagi calon debitor yang berstatus nikah, maka harus 

menyerahkan fotokopi KTP suami dan istri yang masih berlaku. 

2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku. 



3) Surat Keterangan Usaha (SKU) dari desa atau kelurahan atau fotokopi 

SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan). 

4) Agunan yang akan dijaminkan, seperti sertifikat tanah, BPKB (Buku 

Pemilik Kendaraan Bermotor) dan lain-lain.  

b. Customer Service memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas 

yang dibawa oleh calon debitor dan menyiapkan formulir pengajuan 

pinjaman, kemudian Customer Service mengisikan data calon debitor pada 

formulir pengajuan pinjaman.  

c. Customer Service meminta SID (Sistem Informasi Debitor) pada Bank 

Indonesia secara online atau BI Checking. BI Checking tersebut 

selanjutnya akan diperiksa oleh Customer Service untuk mengetahui 

apakah calon debitor mempunyai pinjaman di bank lain ataupun kredit 

kendaraan bermotor. Apabila calon debitor tersebut mempunyai pinjaman 

atau kredit di bank lain atau mempunyai kredit kendaraan bermotor, maka 

pengajuan kreditnya ditolak dan dokumen persyaratan administrasi berupa 

fotokopi KTP, fotokopi KK, SKU dan agunan/jaminan akan dikembalikan. 

Sedangkan bagi calon debitor yang tidak mempunyai kredit di bank lain 

ataupun kredit kendaraan bermotor, maka pengajuan kreditnya diproses. 

Calon debitor kemudian menandatangani formulir pengajuan pinjaman 

yang telah diisikan data dirinya oleh Customer Service sebelumnya. 

d. Berkas SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjaman) milik calon 

debitor tersebut kemudian dicatat di register SKPP tanggal pengajuan 

kreditnya dan diberi nomor pangkal. 



e. Customer Service menyerahkan berkas SKPP kepada Kepala Unit untuk 

diperiksa kelengkapannya dan ditindaklanjuti. 

f. Berkas SKPP yang telah diberi nomor pangkal tersebut kemudian 

diserahkan kepada Kepala Unit untuk diperiksa kelengkapannya. 

Selanjutnya Kepala Unit memberikan disposisi pada berkas SKPP. Berkas 

SKPP yang telah didisposisi diserahkan kembali kepada Customer Service. 

g. Customer Service menerima kembali berkas SKPP yang telah diperiksa 

dan didisposisi oleh Kepala Unit, selanjutnya Customer Service mencatat 

tanggal disposisi di buku register SKPP. 

h. Kemudian Customer Service segera menyiapkan formulir laporan 

penilaian jaminan, formulir laporan penilaian hasil pemeriksaan di 

lapangan. 

i. Formulir laporan penilaian jaminan, formulir laporan penilaian hasil 

pemeriksaan di lapangan dan berkas SKPP yang telah didisposisi oleh 

Kepala Unit kemudian diserahkan kepada Account Officer untuk 

kunjungan ke tempat nasabah. 

j. Account Officer menandatangani register penyerahan berkas SKPP sebagai 

tanda terima dari Customer Service. Jika berkas SKPP yang akan diperiksa 

lebih dari satu, maka SKPP tersebut hendaknya disusun berurutan sesuai 

dengan wilayah atau tempat yang akan dikunjungi, sehingga tidak akan 

terjadi pemborosan waktu pada saat on the spot. 

k. Setelah Account Officer menerima dan memeriksa kembali kelengkapan 

berkas SKPP dari Customer Service, maka berdasarkan disposisi Kepala 



Unit, Account Officer melakukan survei, analisis (berdasarkan prinsip 5C) 

dan evaluasi terhadap usaha dan agunan/jaminan calon debitor. Tujuan 

dari kunjungan ini adalah untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari 

nasabah yang bersangkutan terutama keadaan dari lokasi yang akan 

dijadikan agunan tersebut sesuai dengan harga pasar. Harga dari agunan 

minimal harus sama atau lebih dari jumlah pinjaman sehingga jika terjadi 

masalah atau kredit macet maka nilai agunan bisa menutupi jumlah 

pinjaman. 

l. Selanjutnya Account Officer membuat usulan dan rekomendasi yang 

ditujukan kepada Kepala Unit. Berkas SKPP yang telah didisposisi, 

laporan penilaian jaminan, dan laporan penilaian hasil pemeriksaan di 

lapangan diserahkan kepada Customer Service untuk dicatat tanggal 

penerimaan SKPP pada register SKPP. Selanjutnya berkas SKPP 

terdisposisi dan rekomendasi  tersebut diserahkan kepada Kepala Unit. 

m. Kepala Unit menerima berkas SKPP terdisposisi dan rekomendasi. 

Kemudian Kepala Unit memeriksa berkas SKPP terdisposisi dan 

rekomendasi.  

n. Kepala Unit memberikan Putusan Kredit untuk kredit diterima maupun 

kredit yang ditolak. 

1) Kepala Unit memutuskan untuk menolak kredit yang diajukan, maka 

Customer Service membuat putusan surat penolakan kredit disertai 

dengan alasan penolakannya. 



2) Kepala Unit menyetujui kredit yang diajukan kemudian diserahkan 

kepada Customer Service untuk diperiksa kelengkapan dokumen 

kreditnya. Kepala Unit juga memberikan putusan nominal nilai kredit 

yang disetujui. 

o. Customer Service menerima dan memeriksa berkas SKPP terdisposisi & 

rekomendasi yang sudah diperiksa, dan sudah diputuskan nominal nilai 

kredit yang disetujui oleh Kepala Unit. Selanjutnya Customer Service 

mencatat tanggal pemberian putusan kredit dan besarnya nominal kredit 

yang disetujui oleh Kepala Unit pada register SKPP, dan kemudian di 

arsip. 

p. Customer Service mempersiapkan SPH (Surat Perjanjian Hutang), SPA 

(Surat Penjaminan Agunan), dan kuitansi, lalu menghubungi calon debitor. 

Calon debitor kemudian melakukan tanda tangan dokumen kredit yang 

terdiri dari SPH (Surat Perjanjian Hutang), SPA (Surat Penjaminan 

Agunan), dan kuitansi. Proses ini biasanya disebut dengan Real / Realisasi. 

Setelah data terisi semua, SPH, SPA dan kuitansi tersebut diserahkan 

kepada kepala Unit untuk dimintakan tanda tangan. 

q. Setelah SPH, SPA dan kuitansi ditanda tangani oleh Kepala Unit, SPH dan 

SPA diserahkan kepada Customer Service, sedangkan kuitansi rangkap 3 

diserahkan kepada Teller. 

r. Setelah menandatangani SPH, SPA dan kuitansi, Kepala Unit memberikan 

pembinaan terhadap debitor. 



s. Setelah debitor mendapatkan pembinaan dari Kepala Unit, debitor menuju 

Teller untuk menerima pencairan dana melalui rekening. Kemudian 

debitor menerima kuitansi 1. Kuitansi 2 diserahkan Teller kepada 

Customer Service untuk arsip, sedangkan kuitansi 3 disimpan oleh Teller 

sebagai arsip. 

t. Customer Service menerima SPH, SPA dan kuitansi 2 yang kemudian 

diarsip.  

u. Debitor menerima kuitansi 1 dan pencairan dana pada rekening. 

Sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang yang sudah dijelaskan 

di atas dapat dipahami melalui flowchart yang terdapat pada gambar 2 dan 3. 

3. Formulir dan Dokumen yang Digunakan dalam Pemberian Kredit 

Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor 

Unit Tanjungrejo Malang  

Penggunaan formulir dan dokumen pada prosedur pemberian kredit modal 

kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo 

Malang tidaklah banyak. Formulir-formulir dan dokumen-dokumen yang 

digunakan antara lain : 

a. Formulir Keterangan Permohonan Pinjaman Kupedes S/D Rp 

20.000.000,- (K20) 

b. Formulir Keterangan-keterangan Berhubungan dengan Permintaan Kredit 

Umum Pedesaan (KUPEDES) melalui BRI Unit (Model 72 Kupedes) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Formulir Surat Keterangan Usaha (SKU) 

d. Formulir Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (Jika agunan berupa 

tanah/bangunan) 

e. Formulir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Berita Acara Kesaksian 

Bidang Tanah (Sporadis), jika agunan berupa tanah. 

f. Formulir Kutipan dari Buku Letter “C” Desa, jika agunan berupa tanah. 

g. Formulir Pembuatan Rekening Baru, jika calon debitor tidak memiliki 

rekening BRI 

h. Slip Bukti Tanda Terima Angsuran Pinjaman 

i. Formulir Pelunasan Kredit Sebelum Waktu Jatuh Tempo 

j. Slip Penyetoran dan Slip Penarikan  

k. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak 

l. Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP), berupa buku/dokumen 

intern bank. 

m. Surat Perjanjian Hutang (SPH) 

n. Surat Penjaminan Agunan (SPA) 

o. Kuitansi  

4. Prinsip Analisis Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang  

Prinsip analisis yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang terhadap permohonan Kredit Modal Kerja 

lebih difokuskan kepada 5C sebagai berikut : 

a. Character (karakter) 



 Dasar dari penilaian karakter pada calon nasabah adalah untuk mengetahui 

itikad atau nilai baik yang ditunjukkan oleh calon debitor dalam membayar  

hutangnya pada saat yang telah ditentukan. Penilaian karakter menjadi 

salah satu faktor yang sangat penting, karena dari sisi inilah bisa dilihat 

sifat atau itikad dari calon debitor untuk membayar kembali hutangnya.  

 Untuk mengetahui karakter calon debitornya, maka pihak PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang 

melakukan analisis sebagai berikut :  

a. Melakukan wawancara secara langsung pada saat awal permohonan 

kredit dan pada saat melakukan analisis kredit. 

b. Mengadakan BI checking, yaitu mencari informasi apakah debitor telah 

menjadi debitor pada bank lain dan tergolong dalam black list Bank 

Indonesia. 

b. Capacity (kemampuan) 

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengukur kemampuan calon debitor 

dalam mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya tepat waktu. Pihak 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo 

Malang melakukan analisis sebagai berikut : 

a. Pengalaman usaha yang dilakukan oleh calon debitor. Apakah pernah 

memiliki pengalaman usaha sebelumnya atau tidak. 

b. Kemampuan manajerial meliputi : 



a) Manajemen produksi yaitu untuk mengetahui kemampuan calon 

debitor dalam memproduksi. Analisis ini meliputi mesin dan 

peralatan produksi, proses produksi dan lokasi usaha. 

b) Manajemen pemasaran yaitu untuk melihat apakah calon debitor 

mampu menjual barang-barangnya sesuai dengan volume, 

harga/keuntungan. 

c) Manajemen keuangan yaitu kemampuan dalam investasi dan 

kemampuan pendanaan. 

d) Manajemen personalia yaitu menilai kekuatan perusahaan dilihat 

dari kualitas tenaga kerja, menilai kemampuan perusahaan 

memelihara hubungan baik antara buruh dengan 

majikan/perusahaan/pemilik. 

c. Capital (modal)  

 Penilaian modal dapat dilihat melalui laporan keuangan debitor, yaitu 

komposisi dan besar modal yang tercantum dalam anggaran dasar 

perusahaan. Menganalisis perkembangan profitabilitas serta komposisi 

hutang dengan melihat laporan keuangan 2 tahun perusahaan. Debitor 

harus mampu minimal memiliki 30% dari pembiayaan sendiri.  

d. Collateral (jaminan)  

 Penilaian jaminan bertujuan untuk mengurangi risiko yang terjadi jika 

terjadi kredit macet. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit 

Tanjungrejo Malang dalam memberikan kredit memberlakukan jaminan 

dalam bentuk barang bergerak dan barang tidak bergerak. Selain jaminan 



dalam bentuk kebendaan seperti BPKB kendaraan bermotor dan sertifikat 

tanah, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo 

Malang bisa pula menerima jaminan tidak berwujud seperti jaminan 

sertifikat deposito berjangka yang dikeluarkan oleh pihak bank sendiri. 

Khusus Kredit Modal Kerja, agunan yang digunakan adalah proyek yang 

dibiayai itu sendiri. 

e. Condition of Economy (kondisi ekonomi) 

 Dalam melakukan analisis ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Kantor Unit Tanjungrejo Malang mengamati perkembangan ekonomi yang 

terjadi, perkembangan tersebut memunculkan kemungkinan yang 

mempengaruhi kelancaran usaha calon debitor yaitu dengan cara 

memantau kondisi ekonomi melalui Pasar Sasaran yang telah ditetapkan 

pada RKA dan juga memantau melalui media massa kemudian menilai 

kondisi tempat usaha dan jenis usaha, prospek usaha calon debitor di masa 

yang akan datang. 

5. Tunggakan Kredit  

Berikut laporan tunggakan kredit bermasalah terhadap Kredit Usaha Rakyat 

yang disalurkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit 

Tanjungrejo Malang selama 3 periode yaitu periode yang berakhir 31 Desember 

2010 sampai dengan 31 Desember 2012, dapat dilihat pada Tabel 3.  

6. Pengawasan Kredit Modal Kerja 

Setelah adanya realisasi kredit bukan berarti tugas bank selesai. Salah satu 

faktor penting yang harus dilakukan dalam rangka memperkecil risiko yang 



mungkin timbul dari pemberian kredit usaha kecil dan menengah adalah dengan 

mengadakan pengawasan dan pembinaan pada setiap pemberian kredit.  

Tabel 3 

Laporan Total Kredit Bermasalah dan Total Kredit Disalurkan pada Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor 

Unit Tanjungrejo Malang 

Periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 

2012 

Tahun Total Kredit Bermasalah 

(Rp) 

Total Kredit Disalurkan 

(Rp) 

2010 50.287.458 4.075.800.000 

2011 56.682.335 4.146.900.000 

2012 115.500.000 5.130.000.000 
 

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang 

  

Hal ini dilakukan agar tujuan usaha untuk mengembangkan portofolio kredit yang 

sehat dan menguntungkan dapat tercapai. Fungsi pengawasan dan pembinaan 

bidang perkreditan sangat penting untuk mengantisipasi timbulnya risiko kerugian 

dalam pemberian fasilitas kredit. Pengawasan dan pembinaan kredit bertujuan 

untuk memberikan arah agar kredit yang diberikan berjalan sesuai dengan 

tujuannya dan mengidentifikasi kelemahan yang terjadi dalam proses pemberian 

kredit, serta mencari solusi atas kelemahan atas kekurangan yang ada. 

Pelaksanaan pengawasan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang dilakukan oleh Account Officer. 

Pengawasan kredit yang dilakukan bisa pula diartikan sebagai pembinaan 

terhadap nasabah, artinya Account Officer melaksanakan tugasnya sebagai 

konsultan bagi nasabah. Account Officer  memberikan pengarahan dan 

pengawasan dalam penggunaan kredit yang diterima oleh nasabah dengan sebaik-



baiknya. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang adalah sebagai berikut :  

a. Kunjungan atau Inspeksi On The Spot 

Pelaksanaan kunjungan mempunyai arti yang sangat penting karena dapat 

membantu bank dalam mengambil langkah-langkah preventif yang 

dilakukan. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit 

Tanjungrejo Malang melakukan kunjungan sekali, setelah 1 bulan 

pencairan kredit atau maksimal 3 bulan setelah pencairan kredit. 

Kunjungan ini wajib dilakukan oleh Account Officer dan ditujukan kepada 

semua debitor dengan menggunakan skala prioritas debitor. Debitor baru 

akan mendapatkan prioritas awal daripada debitor lama, namun tetap baik 

debitor baru maupun lama akan dilakukan kunjungan. Skala prioritas ini 

dilakukan karena mengingat debitor baru adalah debitor yang baru pertama 

kali melakukan kredit pada pihak bank dan pihak bank harus melakukan 

penjelasan-penjelasan dan penekanan terhadap kewajiban yang harus 

dilakukan oleh debitor pada saat kunjungan, sedangkan debitor lama lebih 

diprioritaskan kedua setelah debitor baru karena pihak bank telah 

mengetahui keadaan debitor sebelumnya, sehingga pihak debitor juga 

sudah mengetahui secara detail tentang ketentuan-ketentuan dan 

kewajibannya kepada pihak bank. Selain itu, kunjungan terhadap debitor 

ini akan dilakukan lagi oleh pihak bank jika Account Officer melihat 

debitor atau usaha debitor mengalami permasalahan dan Account Officer 

dapat segera membantu jalan keluarnya. Selain melakukan kunjungan, 



Account Officer juga melakukan Telephone Call dan mengingatkan debitor 

mengenai kewajiban yang harus dibayar dan kesediaan debitor untuk 

membayar kewajibannya jika terdapat tunggakan. Selain itu Telephone 

Call juga dilakukan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan 

debitor. 

b. Pembinaan terhadap debitor  

Pelaksanaan pengawasan kredit harus disertai dengan pembinaan terhadap 

debitor, tanpa adanya pembinaan maka pengawasan kredit yang dilakukan 

tidak ada artinya apalagi untuk kredit usaha kecil dan menengah. Pihak 

bank diharapkan tidak semata-mata melakukan pemantauan terhadap 

penggunaan kredit tetapi juga membantu memberikan masukan guna 

meningkatkan usaha dari debitor maupun menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi oleh debitor. Pelaksanaan pembinaan debitor dilakukan 

bersamaan pada saat kunjungan awal oleh Account Officer. Pembinaan 

terhadap debitor dilakukan kepada semua debitor secara keseluruhan, 

sehingga Account Officer dapat mengetahui perkembangan usaha maupun 

ada permasalahan baik debitor baru maupun debitor lama. Pembinaan 

debitor meliputi : 

1) Pengamatan mengenai kesesuaian tujuan awal pemberian kredit dengan 

penggunaan kredit oleh nasabah. Apabila terjadi penyimpangan, akan 

dapat dilihat sampai sejauh mana penyimpangan tersebut dapat 

ditoleransi dengan memperhatikan risiko yang mungkin timbul.  

2) Mengadakan pengamatan mengenai pengelolaan usaha  



3) Memberi saran-saran yang diperlukan menyangkut masalah yang 

dihadapi dalam rangka pengembangan usaha yang bersangkutan atau 

dengan pendekatan secara persuasif. 

4) Melakukan pendekatan secara personal dengan debitor untuk membina 

hubungan yang baik untuk menghindari tunggakan kredit.  

c. Memonitoring rekening debitor yang bersangkutan 

 Memonitoring rekening debitor merupakan salah satu pengawasan kredit 

secara pasif. Pengawasan ini diperlukan sebagai upaya peringatan dini 

yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat 

yang telah disepakati antara debitor dengan bank yang mengakibatkan 

menurunnya kualitas kredit serta untuk menentukan tingkat kualitas atau 

kolektibilitas kredit yang bersangkutan. 

d. Administrasi perkreditan 

 Administrasi kredit sebagai salah satu objek pengawasan kredit merupakan 

kegiatan untuk mengumpulkan atau menyusun dan memeriksa data-data 

maupun berkas-berkas kelengkapan debitor yang dibutuhkan selama 

proses kegiatan kredit tersebut berlangsung. Tujuan dari administrasi 

perkreditan ini adalah untuk mendukung langkah-langkah penilaian atas 

perkembangan kredit atau usaha debitor dan pengawasan kredit sehingga 

kepentingan pihak bank dapat terpenuhi. Dengan tertibnya pelaksanaan 

administrasi perkreditan diharapkan dapat dijadikan sumber bahan 

perbaikan dalam kebijakan perkreditan dan juga sebagai bahan penyiapan 

pembuatan laporan yang diperlukan. 



e. Audit intern perkreditan 

 Audit intern perkreditan merupakan upaya lanjutan dalam pengawsana 

kredit untuk lebih memastikan bahwa pemberian kredit telah dilakukan 

dengan benar sesuai dengan kebijakan perkreditan bank dan telah 

memenuhi prinsip perkreditan yang sehat serta memadai ketentuan yang 

berlaku dalam perkreditan. Pelaksanaannya harus mengacu pada standar 

pelaksanaan fungsi audit intern yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Audit ini terdiri dari 2 macam, yaitu audit bulanan yang dilakukan auditor 

dari kantor cabang dan audit tahunan yang dilakukan oleh auditor dari 

kantor wilayah. 

 

C. Analisis dan Interpretasi Data 

1. Analisis Struktur Organisasi 

Dari data yang diperoleh peneliti, struktur organisasi pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang telah terdapat 

pembagian tugas/job description yang baik. Setiap posisi menjalankan tugasnya 

dengan baik dengan jumlah personil yang cukup, namun untuk bagian Account 

Officer peneliti menyarankan untuk menambah jumlah personil yang mulanya 

berjumlah 4 orang menjadi 5-6 orang. Alasan peneliti adalah dikarenakan salah 

satu kegiatan utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit 

Tanjungrejo Malang adalah penyaluran kredit modal kerja sehingga dapat 

dipastikan bank memiliki jumlah debitor dan calon debitor yang banyak. Sehingga 

agar penyaluran kredit modal kerja dan pengawasan kredit dapat berjalan dengan 

lancar maka penambahan jumlah personil perlu dilakukan. 



2. Analisis Sistem dan Prosedur  Pemberian Kredit Modal Kerja 

Analisis sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang adalah sebagai 

berikut : 

a. Pada saat pengajuan kredit modal kerja, pengisian data pada formulir 

pengajuan pinjaman dilakukan oleh Customer Service. Seharusnya calon 

debitor mengisi sendiri formulir pengajuan pinjaman, untuk mencegah 

terjadinya penyimpangan data yang dapat menimbulkan kerugian pihak 

bank. Apabila calon debitor mendapatkan kesulitan dalam mengisi 

formulir dapat ditanyakan langsung kepada Customer Service.  

b. Penilaian agunan/jaminan dan pemeriksaan ke tempat usaha calon debitor 

dilakukan oleh Account Officer dengan teliti. Pada saat melakukan 

kunjungan terhadap calon debitor, hendaknya Account Officer 

menanyakan kepemilikan agunan yang dijaminkan kepada bank tersebut. 

Jika agunan merupakan milik calon debitor sendiri, maka seharusnya calon 

debitor harus menunjukkan bukti kepemilikan agunan yang akan 

diserahkan kepada bank. Besarnya nilai agunan yaitu sampai seberapa 

besar agunan tersebut meng-cover kredit modal kerja yang akan diberikan 

nantinya. Dalam pemeriksaan ke tempat usaha calon debitor, Account 

Officer harus menanyakan kepemilikan tempat yang dijadikan usaha 

tersebut, milik sendiri atau kotrak. Jika tempat tersebut kotrak, maka 

sebaiknya  Account Officer menanyakan seberapa lama tempat usaha 

tersebut dikontrak, jika perlu diberikan bukti yang mendukung. Hal ini 



dilakukan agar pinjaman yang akan diberikan dapat dikembalikan sesuai 

dengan kesepakatan.  

c. Putusan Kredit (PTK) terhadap permohonan kredit calon debitor dilakukan 

setelah dilakukannya analisis oleh Account Officer. Tahap analisis tersebut 

yaitu Account Officer melakukan kunjungan langsung (on the spot), 

sehingga dapat diketahui kondisi sesungguhnya calon debitor beserta 

usaha yang dijalankan. Setelah melakukan kunjungan langsung (on the 

spot), Account Officer membuat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), 

berkas SKPP terdisposisi, laporan usulan dan rekomendasi, laporan 

penilaian jaminan dan laporan penilaian hasil pemeriksaan di lapangan 

kemudian dijadikan dasar analisis dan evaluasi lebih lanjut. Hasil analisis 

dan evaluasi kemudian dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit 

(MAK). Kepala Unit memperhatikan rekomendasi-rekomendasi dari 

Account Officer dalam memberikan putusan kredit dan juga putusan 

nominal nilai kredit nantinya, akan tetapi terkadang saat Account Officer 

melakukan kunjungan langsung (on the spot) namun penilaian Account 

Officer masih diragukan, maka dilakukan kunjungan ulang oleh Account 

Officer dan Kepala Unit terhadap calon debitor.  

d. Pelaksanaan kunjungan ke tempat debitor hanya dilakukan sekali pada 1 

bulan setelah pencairan kredit dan secara insidentil yang berlangsung 

secara tidak teratur. Selain itu, kunjungan juga akan dilakukan lagi 

terhadap nasabah yang mengalami masalah atau terjadi keterlambatan atau 

penunggakan oleh debitor. Sebaiknya kunjungan ini dilakukan minimal 



tiap satu bulan sekali, agar pihak bank mendapatkan informasi yang baru 

dan jelas setiap bulannya tentang perkembangan usaha debitor yang 

dibiayai oleh pihak bank, sehingga pihak bank dapat mengetahui secara 

dini jika terjadi permasalahan yang mungkin timbul dan membantu 

mencari jalan keluarnya. Selain itu juga perlu dilakukannya inspeksi 

mendadak atau inspeksi non dinas sebagai upaya pengendalian intern 

terhadap debitor dalam menekan terjadinya tunggakan kredit. 

3.    Analisis Formulir dan Dokumen yang Digunakan 

 

Formulir dan dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur pemberian 

kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo 

Malang sekitar 16 macam. Menurut peneliti, formulir dan dokumen yang 

digunakan sudah cukup baik karena mudah dipahami oleh calon debitor, sehingga 

memudahkan pengisiannya. Bagi pihak bank sendiri formulir dan dokumen yang 

digunakan cukup ringkas dan jelas dalam pengumpulan informasi-informasi yang 

dibutuhkan.  

4. Analisis Tunggakan Kredit 

Analisis tunggakan kredit dapat menggunakan rumus Non Performing Loan 

(NPL). Tunggakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)  yang bermasalah pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang selama 3 

periode yaitu periode yang berakhir pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 

dapat dihitung berdasarkan jumlah kredit bermasalah dibagi dengan jumlah kredit 

yang disalurkan dikali dengan 100%. NPL atau kredit bermasalah merupakan 

salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja keuangan bank. Batas besarnya 



NPL yang telah ditentukan Bank Indonesia adalah 5%. Di bawah ini merupakan 

data total kredit bermasalah dan total kredit disalurkan pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang selama 3 periode, 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4 

Laporan Non Performing Loan (NPL) Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang 

Periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 

2012 

Tahun Total Kredit 

Bermasalah (Rp) 

Total Kredit 

Disalurkan (Rp) 

% NPL  

2010 50.287.458 4.075.800.000 1,23% 

2011 56.682.335 4.146.900.000 1,36% 

2012 115.500.000 5.130.000.000 2,25% 
 

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang 

 

 Perhitungan persentase (%) kredit bermasalah atau Non Performing Loan 

(NPL) pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 sampai dengan 31 

Desember 2012 adalah sebagai berikut : 

Rumus NPL : 
                        

                        
       

 

a. NPL tahun 2010 =  
          

             
 x 100%  

= 1,23% 

 

b. NPL tahun 2011 =  
          

             
 x 100% 

= 1,36% 

 

c. NPL tahun 2012 =  
           

             
 x 100% 



= 2,25% 

Dari data yang telah disajikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kenaikan total kredit disalurkan diikuti pula oleh kenaikan total kredit bermasalah. 

Kenaikan yang dialami total kredit disalurkan dan total kredit bermasalah juga 

mempengaruhi kenaikan besarnya NPL. Terbukti pada tahun 2010 jumlah total 

kredit disalurkan sebesar Rp 4.075.800.000 dengan total kredit bermasalah Rp 

50.287.458 dengan besar NPL 1,23%. Pada tahun 2011 terjadi kenaikan pada total 

kredit disalurkan yaitu sebesar Rp 4.146.900.000 dan diikuti pula kenaikan total 

kredit bermasalah sebesar Rp 56.682.335 dengan besarnya NPL 1,36%. 

Sedangkan pada tahun 2012 terjadi kenaikan pesat pada total kredit disalurkan 

sebesar Rp 5.130.000.000 dan total kredit bermasalah sebesar Rp 115.500.000, hal 

ini menyebabkan kenaikan pula pada NPL sebesar 2,25%. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, meskipun besarnya NPL PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang masih relatif 

rendah pada tahun 2010 sampai dengan 2011, namun pada tahun 2012 mengalami 

kenaikan dan diperkirakan untuk tahun-tahun selanjutnya akan mengalami 

peningkatan lagi. Dan untuk jumlah NPL pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang ini masih dalam batas kewajaran. 

Besarnya NPL pada 2 periode yang masih berada di bawah 2% masih cukup jauh 

dari batas maksimal NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. 

Apabila persentase kredit bermasalah suatu bank lebih besar dibandingkan NPL 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka hal itu akan mengakibatkan 

tersendatnya kegiatan perkreditan suatu bank. Besarnya NPL kredit usaha kecil 

dan menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo 



Malang ini masih di bawah 5% maka penyaluran kredit masih dikatakan baik. 

Namun demikian, pihak bank perlu melakukan berbagai upaya lagi untuk 

meminimalkan NPL sekecil mungkin sehingga mendekati atau mencapai 0%, 

karena semakin rendah NPL, maka akan semakin baik tingkat penilaian kesehatan 

bank.  

Faktor-faktor penyebab tunggakan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang adalah sebagai berikut :  

a. Adanya musibah yang terjadi pada anggota debitor, misalnya kematian, 

ada keluarga yang mengalami sakit, ataupun bencana alam seperti banjir 

dan kebakaran. Hal ini akan menyebabkan kondisi keuangan dari debitor 

tidak terkontrol, akhirnya akan menyebabkan ketidakmampuan untuk 

membayar angsuran yang berakibat terjadinya tunggakan kredit.  

b. Menurunnya usaha debitor, misalnya turunnya omset penjualan yang akan 

mengakibatkan turunnya kemampuan debitor untuk membayar angsuran 

yang akhirnya akan terjadi tunggakan kredit.  

 


