
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi perekonomian suatu negara tidak lepas dari peran sebuah bank, 

termasuk Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, 

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 menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dengan tujuan 

agar harta yang dimiliki masyarakat tersebut lebih aman dan diharapkan 

menambah nilai tabungan tersebut melalui bunga. Dana masyarakat yang telah 

terhimpun di bank disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. 

Dengan kata lain, bank menjadi lembaga penghimpun dan penyalur keuangan 

masyarakat. 

Fungsi bank sebagai lembaga penghimpun dan penyalur keuangan 

masyarakat secara langsung berdampak pada perkembangan ekonomi negara. 

Kegiatan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dapat meningkatkan perekonomian negara. Bagi masyarakat, kredit dapat 

meningkatkan kegiatan seperti investasi, produksi barang maupun jasa dalam 

skala mikro, kecil, menengah maupun skala besar sehingga berdampak pada 

berkembangnya perekonomian negara. 

Karena pentingnya kredit bank bagi masyarakat, maka diperlukan 

pembagian jenis-jenis kredit yang disesuaikan dengan fungsi dan tujuannya untuk 
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menghindari ketidakefisienan kredit. Jenis kredit yang umum dimiliki oleh semua 

bank misalnya kredit ritel (kredit yang ditujukan untuk skala kecil), kredit modal 

kerja, kredit konsumtif, dan lain-lain. Walaupun kredit dibagi menjadi beberapa 

macam, tujuan dari kredit tetap sama, yaitu menunjang kegiatan masyarakat yang 

berhubungan dengan ekonomi. Salah satu jenis kredit, kredit ritel, memiliki fungsi 

yang sama dengan kredit modal kerja, tetapi dengan sasaran debitur yang berbeda. 

Kredit ritel ditujukan untuk masyarakat yang memiliki usaha berskala mikro, kecil 

dan menengah di wilayah kota maupun desa. Sedangkan sasaran kredit modal 

kerja adalah untuk masyarakat yang memiliki usaha berskala besar. Perbedaan 

dari dua jenis kredit tersebut juga terletak pada jumlah maksimal kredit yang 

dapat diambil. Kredit modal kerja memiliki jumlah maksimal kredit yang lebih 

besar dari kredit ritel karena besarnya modal yang dibutuhkan usaha berskala 

besar lebih tinggi. Oleh karena itu bank harus selalu siap jika sewaktu-waktu 

nasabah membutuhkan kredit untuk menunjang kegiatan ekonomi mereka. 

Hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan timbal balik. 

Nasabah membutuhkan kredit dari bank untuk melakukan kegiatan ekonominya, 

sedangkan bank membutuhkan dana dari nasabah yang diperoleh melalui bunga 

kredit untuk menunjang kegiatan operasionalnya, agar dapat selalu melayani 

nasabah. Dengan demikian pelaksanaan pemberian kredit kepada nasabah perlu 

diawasi dan dikendalikan dengan baik dan benar. Hal itu diperlukan karena bank 

selalu dihadapkan pada situasi yang tidak pasti mengenai nasabah yang 

mengambil kredit. Misalnya nasabah gagal dalam pengembalian kredit, melebihi 

jangka waktu yang ditentukan, atau pengembalian tidak sesuai dengan jumlah 
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yang telah ditentukan. Situasi seperti ini yang disebut Kredit Bermasalah (Non-

Performing Loan). 

Kredit bermasalah dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kredit kurang 

lancar, kredit yang diragukan, dan kredit macet (Manurung dan Rahardja, 

2004:196). Banyak faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah. Misalnya situasi 

perekonomian negara yang sedang tidak stabil, atau keadaan usaha nasabah yang 

sedang menurun karena mengalami kerugian dalam bisnisnya. Jika kredit 

bermasalah ini tidak ditangani secara sistematis dan benar, maka akan 

menimbulkan kerugian di pihak bank. Sebagian besar kegiatan operasional bank 

ditunjang dari perolehan bunga kredit, sehingga apabila terjadi kredit bermasalah, 

maka bank sulit untuk menjalankan kegiatannnya dan dapat berakhir dalam 

kebangkrutan. Untuk mencegah kerugian tersebut, diperlukan adanya manajemen 

risiko kredit untuk meminimalisir kerugian. 

Pada tanggal 29 September 2003, Bank Indonesia mengeluarkan Surat 

Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko 

Bagi Bank Umum dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada bank 

umum mengenai penindaklanjutan risiko kredit yang timbul dalam perbankan. 

Diharapkan dengan adanya hal ini, bank umum dapat meminimalisir kerugian 

kredit yang disebabkan oleh kredit bermasalah tersebut, dan kegiatan bank sebagai 

lembaga perantara dan penyalur keuangan masyarakat tetap berjalan. 

Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP perihal 

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dijelaskan tentang jenis-jenis 

risiko yang harus dikelola oleh bank umum, antara lain risiko kredit, risiko pasar, 

risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko 
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reputasi, dan risiko strategik. Masing-masing jenis risiko tersebut memerlukan 

penanganan yang berbeda. Dengan demikian, diperlukan proses manajemen risiko 

yang meliputi proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, penanganan risiko, 

dan evaluasi (Kountur, 2008:31). 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) merupakan salah satu 

bank umum di Indonesia dan berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan 

manajemen risiko. Sebelum menerapkan manajemen risiko untuk nasabah, BRI 

terlebih dahulu membenahi dan mengevaluasi struktur internalnya dengan tujuan 

meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin dibuat oleh karyawan dalam 

menerapkan manajemen risiko. Jika kesalahan dalam penerapan manajemen risiko 

dapat diminimalisir, maka secara otomatis kerugian bank yang disebabkan oleh 

kredit bermasalah dapat diatasi dan kegiatan bank dalam melayani nasabah dapat 

terus berjalan. 

Salah satu kantor unit BRI di Ngancar, Kabupaten Kediri telah 

menerapkan manajemen risiko kredit dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan tingkat Non-Performing Loan (NPL) Kupedes mulai tahun 2011 hingga 

tahun 2013 tidak melebihi ketentuan yang diberikan oleh BRI Pusat, yaitu sebesar 

3%. NPL yang tidak melebihi batas menunjukkan bahwa PT. BRI (Persero) Tbk. 

Unit Ngancar telah berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dari 

NPL tersebut telah banyak masyarakat yang dapat mengembalikan kreditnya 

tanpa bermasalah. Dengan adanya manajemen risiko yang sistematis, diharapkan 

dapat lebih meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. 

Karena lokasi PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar berada di tengah 

pedesaan, maka kredit yang paling sering digunakan oleh nasabah adalah Kredit 
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Umum Pedesaan (Kupedes). Masyarakat sekitar memanfaatkan Kupedes untuk 

berbagai hal, misalnya untuk keperluan konsumtif pribadi atau keperluan modal 

kerja untuk usahanya. Tetapi tidak semua nasabah di PT. BRI (Persero) Tbk. Unit 

Ngancar dapat mengembalikan pokok kredit, bunga, maupun keduanya sesuai 

dengan angsuran yang ditentukan, terkadang pengembalian kredit yang tidak tepat 

waktu atau bahkan kredit macet (tidak dapat membayar). Hal ini menyebabkan 

timbulnya risiko operasional dan risiko reputasi pada PT. BRI (Persero) Tbk. Unit 

Ngancar sebagai akibat adanya kredit bermasalah dan kegiatan operasional 

menjadi terhambat. Oleh karena itu diperlukan manajemen risiko yang 

dilaksanakan dengan baik, benar dan tepat untuk meminimalisir kerugian 

sehingga PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar akan dapat selalu melayani 

nasabahnya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, judul yang diangkat adalah 

“Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah 

pada Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Unit Ngancar – Kediri)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah risiko kredit yang muncul pada PT. BRI (Persero) Tbk. Unit 

Ngancar? 

2. Bagaimana penerapan manajemen risiko PT. BRI (Persero) Tbk. Unit 

Ngancar untuk meminimalisir kredit bermasalah dalam Kupedes? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengidentifikasi risiko yang muncul pada Kupedes di PT. BRI 

(Persero) Tbk. Unit Ngancar. 

2. Untuk memahami proses penerapan manajemen risiko PT. BRI 

(Persero) Tbk. Unit Ngancar untuk meminimalisir kredit bermasalah 

dalam Kupedes. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Jurusan Manajemen, penelitian ini dapat menambah referensi 

ilmu dan merupakan pengembangan dari teori-teori yang diajarkan di 

perkuliahan, sehingga menggambarkan situasi sebenarnya dari teori 

tersebut. 

2. Bagi PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar, diharapkan penelitian ini 

dapat digunakan sebagai overview dari apa yang sudah dilakukan oleh 

bank, untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi agar penerapan 

manajemen risiko kredit Kupedes menjadi lebih baik. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan pengembangan dari ilmu dan 

teori dari Manajemen Keuangan, sehingga dapat secara langsung 

mengetahui situasi riil di lapangan. 
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4. Bagi pembaca, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

menambah ilmu mengenai perbankan, khususnya manajemen risiko, 

serta dapat dijadikan referensi peneliti lain yang tertarik untuk 

mengambil topik manajemen risiko. 


