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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Objek Penelitian 

4.1.1. Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Sebelum bernama Bank Rakyat Indonesia (BRI), pada awalnya bernama 

Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan 

Simpanan Milik Kaum Priyayi. Didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 oleh 

Raden Aria Wirjaatmadja dengan tujuan membantu rakyat pribumi untuk 

mengelola keuangannya. 

Pada periode setelah kemerdekaan Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 1 

Tahun 1946 menyebutkan bahwa BRI sebagai bank milik pemerintah pertama di 

Indonesia. Kemudian pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti karena 

terjadi perang yang menganggu aktivitas perbankan dan mulai aktif kembali pada 

tahun 1949 setelah perjanjian Renville dan berubah nama menjadi Bank Rakyat 

Indonesia Serikat. 

Melalui PERPU No. 41 Tahun 1960, dibentuk 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 tersebut, 

Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan diintegrasikan kembali 
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dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural, sedangkan NHM 

menjadi Bank Negara Indonesia Unit II bidang Ekspor Impor. 

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 adalah mengembalikan fungsi Bank Indonesia 

sebagai bank sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural dan Ekspor 

Impor dipisahkan 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. Kemudian 

sejak 1 Agustus 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1992, status 

BRI menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia yang kepemilikannya 100% ditangan 

pemerintah. Pada tahun 2003, pemerintah memutuskan untuk menjual 30% saham 

BRI kepada masyarakat umum, sehingga statusnya berubah menjadi PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih berlaku sampai saat ini. 

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan di Indonesia yang semakin 

pesat, BRI semakin melebarkan jangkauannya ke seluruh pelosok Indonesia 

dengan tujuan agar lebih dekat dengan masyarakat dari segala tingkatan mulai dari 

desa hingga kota. Karena pengalamannya yang telah lama, BRI membangun 

beberapa kantor cabang dan unit di setiap daerah di Indonesia. Sampai saat ini, 

Unit Kerja yang dimiliki BRI berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor 

Pusat, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi, 170 Kantor Cabang (Dalam 

Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York 

Agency, 1 Caymand Island Agency, Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor 
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Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P. Point, 3.705 Unit, dan 357 Pos 

Pelayanan Desa. 

 

4.1.2. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Visi dan misi wajib dimiliki oleh setiap organisasi sebagai penunjuk jalan 

kemana organisasi tersebut akan berjalan. Visi adalah suatu pikiran yang 

melampaui realitas sekarang, sesuatu yang pernah kita alami sebelumnya. 

(Mulyadi dan Setiawan, 2001:463). Sedangkan misi adalah jalan pilihan (the 

choosen track) suatu organisasi yang akan dituju selama masa hidup organisasi 

tersebut. Menurut Vondy (2010:59), misi merupakan langkah-langkah yang harus 

dilakukan untuk mewujudkan pemikiran atau visi organisasi tersebut. 

Visi dan misi dari PT. BRI (Persero) Tbk. adalah: 

1. Visi: Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan 

kepuasan nasabah. 

2. Misi: 

a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan 

mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan 

menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. 

b. 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. 

c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. 
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4.1.3. Motto 

Sesuai dengan visi dan misi PT. BRI (Persero) Tbk., motto yang 

digunakan adalah “Melayani Dengan Setulus Hati”. Motto ini menggambarkan 

bahwa PT. BRI (Persero) Tbk. selalu berusaha melayani nasabah dengan sepenuh 

hati sesuai visi dan misi hingga nasabah memperoleh kepuasan terhadap 

pelayanannya. 

 

4.1.4. Lokasi 

Lokasi objek dalam penelitian ini adalah PT. BRI (Persero) Tbk. Unit 

Ngancar, Kediri yang berlokasi di Jalan Raya Gunung Kelud, Desa Pandantoyo, 

Kec. Ngancar, Kediri. Lokasi ini termasuk strategis karena berdekatan dengan 

pasar dan pertokoan yang merupakan pusat ekonomi di daerah tersebut. Dengan 

lokasi seperti ini, warga menjadi lebih mudah untuk mendapatkan layanan dari 

BRI seperti tabungan dan kredit untuk menunjang kegiatan perekonomiannya. 

 

4.1.5. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dibutuhkan oleh setiap organisasi untuk menunjukkan 

tingkatan jabatan dan alur kerja masing-masing anggota. Struktur organisasi ini 

memiliki peran penting dalam membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban. Di 

samping itu, dengan adanya struktur organisasi maka dapat memperjelas garis 

wewenang dan tugas serta hak dari masing-masing karyawan. 

Sebuah organisasi besar seperti PT. BRI (Persero) Tbk. pasti 

membutuhkan struktur organisasi yang jelas agar setiap karyawan memiliki alur 
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kewajiban yang harus dikerjakannya. Berikut ini adalah struktur organisasi pada 

PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar, Kediri: 

 

Setiap struktur dari struktur organisasi memiliki pekerjaan masing-masing 

dan berbeda antara satu dengan yang lain. Semua pekerjaan telah dirangkum 

menjadi sebuah deskripsi pekerjaan (job description). Deskripsi pekerjaan dari 

masing-masing struktur di PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar adalah: 

1. Kepala Unit 

Tugas: 

a. Memimpin unit kerja; 

b. Memberikan motivasi kepada bawahan; 

c. Membina hubungan baik dengan Muspika (Musyawarah Pimpinan 

Kecamatan); 

d. Memelihara aset-aset kantor; 

e. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target kinerja; 

f. Memonitor dan mengawsi dalam pelaksanaan pekerjaan bawahan. 

 

 

Kepala Unit 

Account Officer Customer Service Teller 

Sumber: PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar (2014) 

Gambar 4.1 
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Wewenang: 

a. Memeriksa kebenaran pengisian formulir SKPP (Surat Keterangan 

Permohonan Pinjaman); 

b. Mendisposisi berkas SKPP untuk diperiksa ke lapangan oleh 

mantri; 

c. Meneliti hasil pemeriksaan SKPP oleh mantri; 

d. Memastikan masa proses penyelesaian SKPP sesuai ketentuan; 

e. Memutuskan SKPP atas usulan mantri pada model 70 baik 

pemrakarsa maupun sebagai pemutus sesuai batas kewenangan; 

f. Memberikan putusan atas usulan kredit yang telah diverifikasi awal 

oleh customer service; 

g. Menerima, memeriksa dan menandatangani kutansi realisasi kredit; 

h. Melakukan verifikasi akhir kuitansi realisasi kredit yang telah 

diverifikasi awal oleh customer service; 

i. Memberikan putusan atas usulan kredit yang diajukan pejabat 

pemrakarsa melalui menu A/A creation maintenance sub menu 

approval, sebagai pejabat pemutus pada baris: 

a) “Approve by” sebagai pemutus; 

b) “Date approve”; 

c) “Amount approve”; 

d) “Officers” dipilih nama kepala unit yang bersangkutan. 

j. Menandatangani print out data statis pinjama debitur sebagai 

signer serta mencocokkan dengan data yang ada pada data statis; 



58 

 

k. Membuka fasilitas pinjaman pada menu “aktivasi” untuk membuka 

seluruh tingkatan pejabat pemutus (termasuk tingkat kantor 

cabang). 

l. Pengelolaan uang kas induk yang ada di PT. BRI (Persero) Tbk. 

Unit Ngancar (termasuk kas ATM); 

m. Bertanggung jawab atas kelancaran operasional atau transaksi 

perbankan secara keseluruhan yang dilakukan oleh nasabah di PT. 

BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar; 

n. Bertanggung jawab atas standar layanan yang diterapkan oleh front 

liner selama jam pelayanan nasabah. 

2. Account Officer (Mantri) 

a. Pemasaran 

Melakukan pemasaran produk pinjaman, simpanan, dan jasa 

perbankan lainnya yang ditawarkan oleh BRI. 

b. Analisa kredit 

Melakukan survei kelayakan usaha, penilaian jaminan, serta 

melakukan analisa kredit secara menyeluruh untuk menentukan 

besarnya plafon kredit yang akan diberikan, jumlah angsuran, dan 

jangka waktu pinjaman. 

c. Pembinaan 

Melakukan pembinaan secara berkesinambungan terhadap nasabah 

pinjaman yang telah direalisasi kreditnya dengan tujuan untuk 

memastikan penggunaan kredit sesuai dengan tujuan semula dan 
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mencegah terjadinya kondisi buruk pada kolektibilitas 

pinjamannya. 3 bulan pertama pembinaan 

d. Penagihan 

Melakukan penagihan secara langsung terhadap seluruh nasabah 

yang telah menunggak, termasuk kredit macet atau daftar hitam. 

3. Customer Service 

Tugas: 

a. Melayani pengajuan kredit dan simpanan baru; 

b. Melakukan realisasi kredit; 

c. Melaksanakan administrasi pembukuan; 

d. Bertanggungjawab atas seluruh administrasi pembukuan; 

e. Melayani keluhan dari nasabah; 

f. Melayani pembukaan atau penutupan rekening; 

g. Melayani pembayaran angsuran; 

h. Menyiapkan laporan bulanan; 

i. Pembuatan kartu ATM; 

Wewenang 

a. Menginformasikan kepada debitur segala hal yang menyangkut 

persyaratan dan ketentuan-ketentuan umum pengajuan kredit; 

b. Mengidentifikasi calon BRInets apakah calon debitur termasuk 

dalam daftar hitam atau tidak; 

c. Pengisian data debitur pada BRInets bagi debitur baru/lama; 

d. Menyerahkan atau menerima berkas permohonan pinjaman kepada 

kepala unit atau mantri; 
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e. Menyiapkan dokumen dan formulir pemeriksaan pinjaman; 

f. Menyiapkan dokumen dan formulir untuk realisasi kredit; 

g. Meminta debitur untuk menandatangani dokumen-dokumen berkas 

yang belum ditandatangani; 

h. Memasukkan kelengkapan data pada BRInets melalui menu “A/A 

Creation” dan “Account Creation” berdasarkan sumber data dari 

hasil analisis pemrakarsa (model 70) yang telah mendapat putusan 

pejabat pemutus kredit yang berwenang; 

i. Menetak data statis pinjaman dan menandatangani sebagai maker, 

untuk selanjutnya data statis tersebut disampaikan kepada pejabat 

pemutus yang akan dipergunakan sebagai data pembanding yang 

telah tersedia dalam BRInets; 

j. Membuat kuitansi pencairan kredit; 

k. Melakukan verifikasi awal dan kuitansi realisasi yang telah 

diverifikasi teller; 

l. Mengarsipkan kuitansi realisasi dan berkas kredit. 

m. BI checking 

4. Teller 

Tugas: 

a. Melayani nasabah dalam melakukan pembayaran; 

b. Melayani nasabah dalam penarikan uang; 

c. Melayani nasabah untuk melakukan penyetoran ke rekening lain. 

Wewenang: 

a. Menerima kuitansi pencairan kredit dari kepala unit; 
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b. Meminta debitur untuk menandatangani kuitansi pencairan kredit 

serta mencocokkan tanda tangan pada bukti lainnya; 

c. Menjelaskan kepada debitur tentang kredit yang akan direalisasi; 

d. Memvalidasi kuitansi realisasi kredit pada menu BDS, LN, dan 

Disbursement Cash; 

e. Menyerahkan uang, kuitansi pencairan kredit dan tanda identitas 

kepada debitur; 

f. Menyerahkan kuitansi pencairan kredit kepada customer service; 

g. Bertanggung jawab untuk menerima simpanan; 

h. Mencairkan cek dan memberikan jasa pelayanan perbankan lainnya 

kepada nasabah; 

i. Menjadi gerbang awal pengamanan bank dalam mencegah 

peredaran uang dan warkat (cek/bilyet/giro) palsu; 

j. Menjalankan fungsi tag on dan cross selling produk-produk 

perbankan; 

k. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di 

sistem dengan kas di terminalnya (fisik). 

 

4.1.6. Layanan Jasa Keuangan PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar 

Sebagai salah satu bank umum di Indonesia, PT. BRI (Persero) Tbk. Unit 

Ngancar menawarkan sejumlah produk layanan jasa keuangan kepada masyarakat 

sekitar sesuai dengan fungsi bank umum, yaitu sebagai lembaga perantara 

keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat.  
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Jenis layanan jasa keuangan yang ditawarkan PT. BRI (Persero) Tbk. Unit 

Ngancar dalam hal menghimpun dana masyarakat adalah: 

1. Simpedes (Simpanan Masyarakat Pedesaan) 

Simpedes adalah simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan 

dengan mata uang rupiah, yang dapat dilayani di Kantor Cabang 

Khusus BRI / Kanca BRI / KCP BRI / BRI Unit / Teras BRI, yang 

jumlah penyetoran dan pengambilannya tidak diabatasi baik frekuensi 

maupun jumlahnya, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Sasaran dari produk ini adalah masyarakat pedesaan. Fasilitas yang 

ditawarkan dalam Simpedes adalah: 

a. Transfer Otomatis Antar Rekening  

1) Automatic Fund Transfer (AFT) 

Fasilitas untuk mentransfer dana dari rekening 

Simpedes ke rekening simpanan di BRI, baik di unit kerja 

sendiri ataupun di unit kerja lain, setiap tanggal tertentu 

dengan nominal transfer tertentu yang bersifat tetap (secara 

rutin). 

2) Account Sweep 

Fasilitas untuk mentransfer dana dari satu rekening ke 

rekening lainnya di unit kerja sendiri ataupun di unit kerja lain 

secara otomatis yang sebelumnya di set up saldo minimal atau 

saldo maksimalnya. Transfer otomatis terjadi apabila batas 

saldo minimal atau maksimal tersebut terlampaui. Fasilitas ini 
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dapat digunakan untuk keperluan Simpedes mem-back up giro 

secara otomatis. 

3) Automatic Grab Fund (AGF) 

Fasilitas transfer otomatis untuk menarik (mendebet) 

dana secara otomatis oleh satu rekening dari rekening lainnya, 

baik di Unit Kerja sendiri maupun unit kerja lain. Inisiatif 

pendebetan berasal dari rekening yang akan mendebet, dengan 

nominal transaksi yang bersifat tetap. Fasilitas ini dapat 

digunakan untuk pembayaran angsuran pinjaman secara 

otomatis, dimana rekening pinjaman akan secara otomatis 

mendebet rekening Simpedes untuk membayar angsurannya. 

b. Aksesibilitas BRI Card. 

c. Jaringan BRI Card. 

d. Mendapatkan kesempatan untuk mengikuti undian berhadiah yang 

diundi di Kantor Unit setiap 2 bulan sekali dan kantor cabang 

setiap 6 bulan sekali. 

Persyaratan untuk pengajuan produk Simpedes adalah: 

a. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening 

b. Setoran awal sebesar Rp 100.000,- 

c. Perorangan  

a. Melengkapi identitas diri 

b. WNI : KTP / SIM / Paspor 

c. WNA : KITAS atau KITAP 

 



64 

 

d. Non Perorangan  

a. Melengkapi identitas perusahaan 

b. Anggaran Dasar 

c. SIUP, SITU, dsb 

2. BritAma 

BritAma merupakan salah satu jenis layanan yang ditawarkan 

PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar untuk menyimpan dana 

masyarakat. Perbedaan dengan Simpedes adalah BritAma memiliki 

fasilitas e-banking dan real time online yang memungkinkan nasabah 

untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun dan fasilitas lain yang 

tidak dimiliki oleh Simpedes. Fasilitas dari BritAma adalah: 

a. E-banking BRI (ATM, CDM, Mini ATM, SMS Banking, Internet 

Banking, Mobile Banking, SMS Notifikasi, dan lain-lain). 

b. Setiap nasabah dengan saldo minimum Rp 500.000,- berhak atas 

jaminan asuransi kecelakaan diri (personal accident) dengan nilai 

pertanggungan sebesar 250 % dari saldo terakhir atau maksimum 

sebesar Rp.150.000.000,-. 

c. Diikutsertakan pada program undian Untung Beliung BritAma 

yang diundi pada tingkat nasional. 

d. Fasilitas Transaksi Otomatis, meliputi: 

1) Automatic Fund Transfer (AFT) 

Fasilitas untuk mentransfer dana dari Tabungan BRI 

BritAma ke rekening lainnya di BRI pada tanggal tertentu yang 

ditetapkan nasabah. 
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2) Account Sweep  

Fasilitas untuk mentransfer dana dari Tabungan BRI 

BritAma ke rekening lainnya secara otomatis, yang sebelumnya 

telah di set up sesuai dengan batasan saldo minimal dan 

maksimal yang ditetapkan nasabah. 

3) Automatic Grab Fund (AGF) 

Fasilitas untuk menarik (mendebet) dana Tabungan BRI 

BritAma secara otomatis oleh satu rekening tertentu, misalnya 

untuk angsuran pembayaran rekening pinjaman bank. 

Persyaratan untuk pengajuan BritAma adalah: 

a. Mengisi form aplikasi pembukaan rekening 

b. Identitas diri: 

WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP)* 

WNA : Paspor dan KIMS/KITAP/KITAS 

*Pembukaan rekening dapat dilakukan di Kantor BRI yang terdapat 

di wilayah domisili KTP.  Pembukaan rekening di luar wilayah 

domisili KTP harus disertai dengan Surat Keterangan Domisili. 

c. Setoran awal sebesar Rp 250.000,- 

3. Deposito BRI Rupiah 

Deposito BRI Rupiah adalah simpanan berjangka dalam mata 

uang rupiah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka 

waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Jangka waktu yang 

ditawarkan adalah 1, 2, 3, 6, 12, 18, dan 24 bulan. Fasilitas dari 

Deposito BRI Rupiah adalah: 
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a. Perpanjangan Deposito BRI dapat dilakukan secara otomatis 

(automatic roll-over). 

b. Penempatan Deposito BRI dapat dilakukan secara: 

1) Tunai 

2) Pemindahbukuan dari rekening lain di BRI 

3) Transfer/kliring dari rekening Bank lain 

c. Pencairan Deposito BRI pada saat jatuh tempo  dapat dilakukan 

secara: 

1) Tunai 

2) Dipindahbukukan ke rekening lain di BRI 

3) Ditransfer/kliring ke rekening Bank lain 

d. Pada saat jatuh tempo, Nasabah leluasa untuk menikmati bunga 

secara: 

1) Dipindahbukukan ke rekening lain di BRI 

2) Dikliringkan ke rekening Bank lain 

3) Menambah ke pokok Deposito pada saat perpanjangan (add-on) 

4) Kombinasi dari point b dan c tersebut di atas 

Persyaratannya adalah: 

a. Setoran minimal Rp 2.500.000 

b. Mengisi formulir pembukaan Deposito BRI Rupiah 

c. Perorangan  

1) Melampirkan fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor dan 

KITAS/KITAP) 

 



67 

 

d. Non perorangan  

1) Melampirkan fotokopi Akte Pendirian/Anggaran Dasar, Ijin 

Usaha, NPWP dan dokumen identitas pengurus serta asli Surat 

Kuasa 

Sedangkan layanan jasa keuangan yang ditawarkan PT. BRI (Persero) 

Tbk. Unit Ngancar untuk menyalurkan dana kepada masyarakat (kredit) adalah: 

1. Kupedes (Kredit Usaha Pedesaan) 

Kupedes adalah kredit dengan bunga bersaing yang bersifat 

umum untuk semua sektor ekonomi, ditujukan untuk individual (badan 

usaha maupun perorangan) yang memenuhi persyaratan dan dilayani di 

seluruh BRI Unit dan Teras BRI dengan sasaran masyarakat pedesaan 

yang memiliki usaha, terutama usaha dibidang pertanian, perdagangan, 

dan industri. Maksimal plafon yang diberikan untuk nasabah pengguna 

Kupedes adalah 100 juta Rupiah.  

Suku bunga kredit Kupedes diterapkan dengan dasar 

pertimbangan untuk dapat menutup seluruh pembiayaan, termasuk 

biaya dana yang tidak disubsidi, biaya operasional, biaya risiko kredit, 

serta menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menjaga 

kelangsungan dan pengembangan kegiatan BRI unit. Bunga kredit 

Kupedes berbeda sesuai dengan besarnya kredit, jangka waktu 

angsuran maupun angsuran musiman. 

Di dalam Kupedes, terdapat Pengembalian Bunga Tepat Waktu 

(PBTW), yaitu insentif yang diberikan kepada debitur jika dapat 

membayar angsurannya secara tertib dan tepat waktu. Yang dimaksud 
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tepat waktu dalam hal ini adalah debitur membayar angsuran Kupedes 

secara tertib sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan selambat-

lambatnya 7 hari kerja setelah tanggal pencairan, sepanjang tidak 

melewati akhir bulan. Penentuan tepat waktu ini akan diidentifikasi 

oleh BRInets secara otomatis. PBTW merupakan dana yang telah 

diperhitungkan dan dipungut dari angsuran bunga Kupedes debitur 

yang digunakan untuk pembayaran hak PBTW debitur apabila 

angsurannya tepat waktu atau sebagai penalty apabila debitur 

mengangsur Kupedes tidak sesuai dengan yang dijanjikan (tidak tepat 

waktu). 

Kupedes memiliki cabang produk lain khusus untuk nasabah 

yang memiliki DepoBRI, yaitu Kupedes Cash Collateral Kupedes 

Cash Collateral adalah Kupedes yang tidak memiliki maksimal jumlah 

plafon kredit, tetapi tergantung nilai nominal DepoBRI yang 

dijaminkan oleh nasabah.   

Manfaat yang diperoleh dari Kupedes adalah: 

a. Mendukung berbagai keperluan pembiayaan semua jenis usaha 

dengan memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi. 

b. Mendukung pemenuhan kebutuhan lainnya seperti pembiayaan 

pendidikan, perbaikan rumah, pembelian kendaraan, dsb. 

c. Berlaku untuk semua sektor usaha, meliputi pertanian, 

perdagangan, perindustrian, maupun jasa lainnya. 

Fasilitas yang diberikan dalam Kupedes adalah: 

a. Memperoleh asuransi jiwa kredit. 
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b. Memperoleh asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, dan meninggal 

dunia. 

c. Setoran dapat dilakukan di semua BRI Unit maupun melalui EDC 

Collection. 

Kupedes memiliki bunga yang berbeda-beda sesuai dengan 

plafon pinjaman. Berikut adalah pola angsuran Kupedes PT. BRI 

(Persero) Tbk. Unit Ngancar mulai dari plafond kredit 1 juta Rupiah 

sampai 100 juta Rupiah: 

Tabel 4.1 

Pola Angsuran Kupedes Plafond 1-20 Juta Rupiah dengan Bunga 1,025% 

Plafond 

Pinjaman 

Jumlah Angsuran Setiap Bulan 

Bunga 1,025% 

Jumlah Angsuran Setiap Musim 

Bunga 1,025% 

Jangka Waktu Angsuran Pola Angsuran Musiman 

12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 
3 x 4 

Bulanan 

2 x 6 

Bulanan 

1 x 6 

Bulanan 

1.000.000 93.700 65.900 51.900 384.800 587.800 1.108.500 

2.000.000 187.100 131.600 103.700 769.400 1.175.600 2.217.000 

3.000.000 280.800 197.500 155.600 1.154.200 1.763.400 3.325.500 

5.000.000 468.000 329.000 259.400 1.923.700 2.939.000 5.542.500 

7.500.000 701.900 493.600 389.000 2.885.500 4.408.500 8.313.750 

10.000.000 935.900 658.100 518.700 3.847.400 5.878.000 11.085.000 

15.000.000 1.403.800 987.100 778.000 5.771.000 8.817.000 16.627.500 

20.000.000 1.871.700 1.316.200 1.037.300 7.694.600 11.756.000 22.170.000 

Sumber: PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar (2014) 
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Tabel 4.2 

Pola Angsuran Kupedes Plafond 21-50 Juta Rupiah dengan Bunga 1,2% 

Plafond 

Pinjaman 

Jumlah Angsuran Setiap Bulan 

Bunga 1,2% 

Jumlah Angsuran Setiap Musim 

Bunga 1,2% 

Jangka Waktu Angsuran Pola Angsuran Musiman 

12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 
3 x 4 

Bulanan 

2 x 6 

Bulanan 

1 x 6 

Bulanan 

21.000.000 2.002.000 1.418.700 1.127.000 8.267.900 12.671.000 23.682.000 

25.000.000 2.383.400 1.688.900 1.341.700 9.842.800 15.084.600 28.192.800 

30.000.000 2.860.000 2.026.700 1.610.000 11.811.200 18.101.500 33.831.400 

35.000.000 3.336.700 2.364.500 1.878.400 13.779.800 21.118.400 39.470.000 

40.000.000 3.813.400 2.702.300 2.146.700 15.748.400 24.135.300 45.108.500 

45.000.000 4.290.000 3.040.000 2.415.000 17.716.900 27.152.200 50.747.000 

50.000.000 4.766.700 3.377.800 2.683.400 19.685.400 30.169.100 56.385.600 

Sumber: PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar (2014) 

 

Tabel 4.3 

Pola Angsuran Kupedes Plafond 55-100 Juta Rupiah dengan Bunga 1,1% 

Plafond 

Pinjaman 

Jumlah Angsuran Setiap Bulan 

Bunga 1,1% 

Jumlah Angsuran Setiap Musim 

Bunga 1,1% 

Jangka Waktu Angsuran Pola Angsuran Musiman 

12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 
3 x 4 

Bulanan 

2 x 6 

Bulanan 
1 x 6 Bulanan 

55.000.000 5.188.400 3.660.600 2.896.700 21.371.900 32.696.700 61.420.000 

60.000.000 5.660.000 3.993.400 3.160.000 23.314.700 35.669.100 67.004.300 

65.000.000 6.131.700 4.326.200 3.423.400 25.257.700 38.641.500 72.558.000 

70.000.000 6.603.400 4.658.900 3.686.700 27.200.600 41.614.000 78.171.700 

75.000.000 7.075.000 4.991.700 3.950.000 29.143.400 44.586.300 83.755.400 

80.000.000 7.546.700 5.324.500 4.213.400 31.086.300 47.558.800 89.339.100 

85.000.000 8.018.400 5.567.300 4.476.700 33.029.200 50.531.200 94.992.000 

90.000.000 8.490.000 5.990.000 4.740.000 34.972.100 53.503.600 100.506.400 

95.000.000 8.961.700 6.322.800 5.003.400 36.915.000 56.476.000 106.090.100 

100.000.000 9.433.400 6.655.600 5.266.700 38.857.900 59.448.500 111.673.800 

Sumber: PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar (2014) 
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2. Briguna BRI 

Briguna BRI adalah jenis kredit yang ditawarkan dari PT. BRI 

(Persero) Tbk. Unit Ngancar kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

TNI/POLRI, Pegawai BUMD/BUMN, baik yang masih aktif maupun 

pensiunan dengan plafon kredit maksimal 100 juta Rupiah. Fasilitas 

Briguna BRI adalah: 

a. Mendapatkan asuransi jiwa 

b. Pembaharuan pelunasan pinjaman dapat diperhitungkan dengan 

pinjaman baru. 

Persyaratan untuk menggunakan produk Briguna BRI adalah: 

a. Mengisi formulir permohonan dan dilengkapi: 

1) Foto suami/istri terbaru 

2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri 

3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 

4) Daftar gaji/slip gaji 

b. Melampirkan: 

1) SK Pengangkatan, SK Terakhir, dan Taspen bagi PNS 

2) Skep Pengangkatan, Skep Terakhir dan Kartu Asabri bagi 

TNI/POLRI 

3) SK Pengangkatan, SK Terakhir, dan Kartu Kepesertaan 

asuransi pegawai yang berlaku di perusahaan tersebut 

c. Melampirkan fotokopi buku tabungan BritAma/Simpedes. 

3. KUR Mikro 
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KUR Mikro adalah jenis kredit untuk masyarakat yang memiliki 

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan plafon kredit 

maksimal 20 juta Rupiah. Tujuan PT. BRI (Persero) Tbk. Unit 

Ngancar menawarkan layanan KUR Mikro adalah: 

a. Meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada Bank. 

b. Pembelajaran UMKM untuk menjadi debitur yang bankable 

sehingga dapat dilayani sesuai ketentuan komersial perbankan pada 

umumnya (sebagai embrio debitur komersial). 

c. Diharapkan usaha yang dibiayai dapat tumbuh dan berkembang 

secara berkesinambungan. 

Ketentuan usaha mikro yang layak untuk mendapatkan KUR 

adalah usaha telah berjalan minimal 6 bulan, memiliki usaha produktif 

yang tidak melanggar undang-undang, dan memiliki legalitas yang 

lengkap. Persyaratan KUR adalah: 

a. Plafond kredit maksimal Rp 20 juta. 

b. Suku bunga efektif maks 22% per tahun. 

c. Jangka waktu & jenis kredit :  

1) KMK : maksimal 3 tahun. 

2) KI : maksimal 5 tahun. 

3) Dalam hal perpanjangan,suplesi dan restrukturisasi. 

4) KMK : maksimal 6 tahun. 

5) KI : maksimal 10 tahun. 

d. Agunan :  
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1) Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai 

keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu 

memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak). 

2) Tambahan : Sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana. 

 

4.2. Hasil Analisis Data 

4.2.1. Identifikasi Risiko Kredit pada PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar 

Risiko kredit adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegiatan 

perkreditan di dalam perbankan. Risiko yang muncul akan menyebabkan kerugian 

pada bank karena kredit yang telah disalurkan kepada nasabah terhambat dan 

tidak kembali sebagian atau seluruh kreditnya sehingga menyebabkan kerugian. 

Risiko kredit yang muncul pada PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar 

adalah Kredit Bermasalah (Non-Performing Loan), khususnya pada Kredit Umum 

Pedesaan (Kupedes). Kredit bermasalah terjadi ketika debitur mengingkari janji 

(wanprestasi) membayar bunga maupun kredit pokok yang telah sampai dalam 

jatuh tempo pembayaran sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama 

sekali tidak ada pembayaran. Status kredit bermasalah dibagi menjadi 3, yaitu: 

1. Kurang lancar 

2. Diragukan 

3. Macet 

Karena kredit bermasalah dapat menyebabkan kerugian dan mengganggu 

kinerja operasional bank, maka perlu ditindaklanjuti dengan menggunakan 

manajemen risiko. 
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4.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah pada PT. BRI (Persero) 

Tbk. Unit Ngancar 

Setiap bank umum yang menyalurkan kredit pasti mengalami risiko kredit 

yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor 

yang dapat dihindari/diminimalisir dan faktor yang tidak dapat 

dihindari/diminimalisir dan menyebabkan kredit bermasalah pada nasabah. 

Faktor kredit bermasalah yang dialami oleh PT. BRI (Persero) Tbk. Unit 

Ngancar disebabkan oleh: 

1. Faktor Internal Bank 

Kesalahan penilaian dan identifikasi risiko oleh AO maupun Kepala 

Unit terhadap nasabah yang disebabkan keteledoran dapat 

menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Penyelewengan juga 

rawan dilakukan  oleh karyawan internal bank. Contohnya penilaian 

AO dan Kepala Unit dilakukan secara subjektif karena nasabah adalah 

saudara, teman baik, tetangga, dan lain-lain sehingga kebenaran di 

lapangan menjadi bias.  

2. Faktor Nasabah 

Ada beberapa faktor dari nasabah yang menyebabkan terjadinya kredit 

bermasalah pada PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar, yaitu: 

 Usaha nasabah mengalami kerugian. 

 Nasabah tidak menggunakan kreditnya untuk membiayai 

usahanya, melainkan menggunakan untuk kepentingan pribadi 

atau dipinjamkan kembali ke saudara atau temannya. 
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 Keadaan rumah tangga nasabah yang kacau sehingga 

menyebabkan usahanya terhambat dan gagal memenuhi 

kewajibannya. 

 Nasabah sengaja tidak membayar angsuran walaupun memiliki 

kemampuan untuk mengembalikan. 

 Mengajukan kredit di bank lain sehingga nasabah keberatan untuk 

membayar angsuran. 

3. Faktor Lain 

a. Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi di sekitar PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar 

maupun keadaan ekonomi negara sangat mempengaruhi 

kemampuan masyarakat untuk melunasi kewajibannya kepada 

bank. Naiknya harga barang, bahan baku dan hal-hal lain yang 

dibutuhkan untuk menunjang ekonominya secara otomatis 

membuat nasabah Kupedes memutuskan untuk menunda atau tidak 

membayar kreditnya untuk menutup kerugian usahanya. 

b. Keadaan Sosial 

Masalah-masalah sosial seperti kerusuhan, meningkatnya 

kriminalitas, masalah internal keluarga, dan lain-lain 

mempengaruhi tingkat pengembalian kredit di PT. BRI (Persero) 

Tbk. Unit Ngancar. Jika dalam keadaan aman, maka masyarakat 

tidak akan cemas untuk melunasi kreditnya karena kegiatan usaha 

yang dimiliki masih dapat berjalan. 

c. Force Majeure 
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Force Majeure adalah suatu peristiwa yang terjadi diluar 

kemampuan manusia, misalnya bencana alam, kematian, dan lain-

lain Desa Ngancar merupakan desa yang terletak dekat dengan 

Gunung Kelud, yaitu gunung yang masih aktif dan dapat 

melakukan erupsi sewaktu-waktu yang dapat merusak semua 

sumber mata pencaharian masyarakat. Hal ini yang menyebabkan 

semua masyarakat di Desa Ngancar mengalami kredit macet dan 

mengganggu kegiatan operasional PT. BRI (Persero) Tbk. Unit 

Ngancar. 

 

4.2.3 Penerapan Manajemen Risiko pada PT. BRI (Persero) Tbk. Unit 

Ngancar 

Untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dan mengoptimalkan 

keuntungan yang didapat, PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar telah menerapkan 

beberapa manajemen risiko yang baik dan terbukti mampu menjaga tingkat kredit 

bermasalah dibawah 3% sesuai dengan ketetapan BRI Pusat melalui Surat Edaran 

Kantor Pusat BRI S.18-DIR/ADK/04/2006. Kontrol dan evaluasi selalu dilakukan 

untuk meningkatkan kinerja PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar dalam 

menerapkan manajemen risikonya karena faktor-faktor penyebab kredit 

bermasalah pasti akan selalu berubah dan bertambah. Secara umum penerapan 

manajemen risiko dibagi menjadi 4 tahap, yaitu: 

1. Mengidentifikasi risiko 

2. Mengukur dampak risiko 

3. Memilih teknik dan penerapan manajemen risiko 
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4. Pemantauan hasil 

Penerapan manajemen risiko Kupedes yang diterapkan di PT. BRI 

(Persero) Tbk. Unit Ngancar adalah: 

1. Mengidentifikasi Risiko 

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk menilai kemampuan 

nasabah dalam mengembalikan kewajiban beserta bunganya, dan menilai 

potensi kerugian yang mungkin timbul sehingga menyebabkan kredit 

bermasalah. PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar menerapkan manajemen 

risiko sesuai dengan jenis risiko yang muncul. Kupedes adalah produk BRI 

yang bergerak dibidang kredit, maka risiko yang dibahas adalah risiko 

kredit. Untuk menangani risiko kredit yang timbul pada Kupedes, PT. BRI 

(Persero) Tbk. Unit Ngancar manajemen risiko diterapkan melalui: 

1) Prosedur Perkreditan 

Prosedur ini telah diatur secara sistematis dengan tujuan dapat 

menekan terjadinya kredit bermasalah karena data-data didalamnya 

akan dijadikan acuan oleh bank untuk menilai kelayakan dan risiko 

kredit yang mungkin muncul dari nasabah pemohon tersebut. Data 

tersebut juga akan dijadikan acuan AO untuk melakukan tinjauan 

kepada calon penerima Kupedes.  Semua jajaran karyawan dalam 

struktur organisasi PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar terlibat 

dalam prosedur-prosedur ini sesuai dengan job description. Prosedur 

tersebut dijelaskan dalam bagan di bawah ini: 
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Keterangan: 

a) Pengajuan permohonan kredit 

Calon nasabah pemohon Kupedes datang ke bank untuk 

menemui Customer Service (CS) dengan membawa persyaratan-

persyaratan sebagai berikut: 

Ditolak 

Pengajuan 

Permohonan Kredit 

Kunjungan 

Lapangan 

Analisa 

Kredit 

Putusan 

Kredit 

  

Pemberitahuan 

Penolakan 

Menentukan 

Plafond Kredit 

Perjanjian 

Kredit 

Realisasi 

Kredit 

Diterima Ditolak 
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 Fotokopi KTP pemohon (jika belum menikah) dan suami istri 

(jika sudah menikah) masing-masing 1 lembar. Lalu CS 

bertugas untuk melakukan BI Checking, yaitu memeriksakan 

nama dalam KTP tersebut  kepada BI untuk mengetahui 

catatan kredit nasabah apakah nasabah masih memiliki kredit 

di bank lain, menunggak, atau termasuk daftar hitam. Jika 

termasuk ke dalam daftar hitam, maka secara otomatis 

permohonan ditolak. Tetapi jika tidak, maka CS akan 

menghubungi nasabah untuk melengkapi persyaratan-

persyaratan lain; 

 Membawa surat keterangan usaha dari desa; 

 Surat keterangan kepemilikan tanah/rumah yang akan 

dijadikan agunan dari desa (Sertifikat Hak Milik, akta jual 

beli, akta hibah, akta waris); 

 Tanda bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 

 Jika agunan yang diajukan adalah BPKB, maka wajib 

menyertakan surat keaslian BKPB dari Kantor Samsat. Umur 

BKPB yang dapat diagunkan adalah yang memiliki umur 5 

tahun; 

 Jika yang dibiayai adalah bidang pertanian, maka 

menyertakan surat keterangan garapan dari desa; 

 Jika plafon kredit yang diajukan lebih dari 50 juta Rupiah, 

maka wajib menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP). 
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Melalui persyaratan ini dapat diketahui data pribadi 

nasabah pemohon Kupedes untuk dijadikan dasar penilaian 

kelayakan kredit. Persyaratan ini akan diperiksa ulang oleh 

Kepala Unit untuk memeriksa kelengkapan. Jika persyaratan tidak 

lengkap, maka Kepala Unit menugaskan AO mendatangi nasabah 

tersebut untuk melengkapi persyaratan. Jika telah lengkap, maka 

Kepala Unit mendisposisi data-data nasabah untuk dilakukan 

kunjungan ke tempat nasabah. 

b) Kunjungan lapangan 

Kunjungan oleh AO ke tempat pemohon Kupedes dilakukan 

untuk menilai kelayakan kredit. Aspek yang dinilai meliputi data 

pribadi dan keluarga dan informasi usaha yang akan dibiayai oleh 

Kupedes (pendapatan, pengeluaran, laporan laba rugi, tenaga 

kerja, neraca keuangan, dan lain-lain). Penilaian karakter dari 

calon nasabah juga wajib dinilai untuk mengetahui seberapa besar 

tanggung jawabnya dalam mengembalikan kredit. Dalam 

kunjungan ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap agunan yang 

diajukan oleh calon nasabah, terutama agunan untuk tanah yang 

tidak ada/ada bangunannya, atau bangunan yang berdiri diatas 

tanah orang lain. AO wajib memeriksa kebenaran informasi 

agunan melalui tetangga dan kerabat calon nasabah, maupun 

memeriksa hingga ke Kantor Balai Desa. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan menghindari agunan yang tidak nyata, maupun 
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agunan yang tidak layak sehingga dapat dilakukan penyesuaian 

jumlah kredit. 

c) Analisa kredit 

Dalam tahap ini laporan hasil kunjungan oleh AO dan catatan-

catatan khusus mengenai nasabah diberikan kepada Kepala Unit 

untuk dilakukan penilaian kelayakan kredit lebih lanjut. Penilaian 

yang dilakukan berdasarkan prinsip 5C. Jika hasil laporan 

kunjungan nasabah dari AO memenuhi persyaratan kelayakan 

kredit, maka Kepala Unit akan menyetujui sesuai dengan jumlah 

kredit yang diajukan oleh nasabah. Tetapi jika keadaan nasabah 

dinilai tidak layak, maka dilakukan penyesuaian terhadap jumlah 

kredit dengan tindakan mengurangi jumlah kredit yang diajukan 

nasabah. Khusus nasabah lama, walaupun nasabah telah masuk ke 

dalam daftar hitam, nasabah tersebut tetap berhak menerima 

kredit dengan syarat disetujui oleh Kepala Unit. Apabila Kepala 

Unit kurang yakin dengan laporan AO, maka Kepala Unit dapat 

melakukan survei langsung untuk memeriksa kebenaran laporan. 

d) Putusan kredit 

Setelah penilaian-penilaian diatas, Kepala Unit memutuskan 

apakah permohonan tersebut ditolak atau diterima. Jika ditolak, 

nasabah akan dihubungi oleh CS bahwa permohonan kreditnya 

tidak memenuhi kelayakan. Jika diterima, nasabah dihubungi CS 

untuk datang ke kantor pada tanggal yang telah ditentukan untuk 
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melakukan perjanjian mengenai tanggal pelunasan dan realisasi 

kredit. 

2) BI Checking 

BI Checking adalah kegiatan mengidentifikasi histori kredit nasabah 

yang tercatat dalam database Bank Indonesia. Dalam database 

tersebut menunjukkan jika nasabah terdaftar sebagai daftar hitam 

karena sedang memiliki tunggakan di bank lain. Hal ini digunakan 

sebagai pertimbangan keputusan kredit karena melalui histori tersebut 

menggambarkan kemampuan nasabah mengembalikan kreditnya. 

3) Repayment Capacity 

Repayment Capacity adalah penilaian tingkat risiko kredit berdasarkan 

kemampuan pembayaran angsuran oleh nasabah. Besarnya Repayment 

Capacity adalah 75% dari laba usaha. Tujuan penilaian Repayment 

Capacity adalah untuk menentukan besarnya plafond kredit yang akan 

diberikan sesuai dengan kemampuan usaha nasabah. Repayment 

Capacity juga digunakan sebagai penentuan jumlah angsuran dan 

jangka waktu kredit yang disesuaikan dengan hasil dari Repayment 

Capacity usaha nasabah tersebut. 

4) Penilaian 5C 

Penilaian 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of 

Economic) terhadap nasabah selalu diterapkan untuk menilai besarnya 

risiko kredit nasabah tersebut dari beberapa aspek, yaitu: 

 

a) Character 
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Character adalah penilaian terhadap nasabah berdasarkan sifat dan 

wataknya. Apabila bank menilai sifat calon nasabah baik dan 

bertanggung jawab, maka semakin besar kesempatan nasabah 

tersebut untuk mendapatkan kreditnya. 

b) Capacity 

PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar menilai Capacity nasabah 

dari perubahan laba maupun rugi setiap periode, lama berdirinya 

usaha, histori kasus usaha, dan lain-lain. 

c) Capital 

Analisis Capital dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang akan 

dibiayai oleh kredit. 

d) Collateral 

Agunan yang dijaminkan oleh nasabah harus sesuai dengan jumlah 

kredit yang diajukan untuk menutup jumlah kredit jika karena suatu 

hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu 

analisis terhadap agunan wajib dilakukan secara teliti dan 

menyeluruh untuk menghindari kerugian kredit karena agunan 

tidak dapat menutup semua kredit nasabah. 

e) Condition of Economic 

Tujuan penilaian ini adalah untuk mengetahui situasi ekonomi di 

lingkungan Desa Ngancar yang mempengaruhi pendapatan dan 

laba usaha sehingga dapat menilai kemampuan usaha nasabah 

dalam mengembalikan kredit. 

2. Mengukur Dampak Risiko 
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Macam-macam risiko yang telah diidentifikasi dapat menyebabkan 

dampak negatif apabila risiko tersebut benar-benar terjadi. Dampak negatif 

utama yang muncul sebagai akibat dari risiko kredit adalah kemungkinan 

nasabah gagal dalam menyelesaikan kewajibannya yang berupa pokok 

kredit, bunga kredit maupun keduanya. Karena nasabah wanprestasi, 

pendapatan bank yang sebagian besar berasal dari kredit bank menjadi 

menurun dan mengganggu kinerja operasional bank. Oleh karena itu 

diperlukan teknik manajemen risiko yang tepat untuk meminimalisir kredit 

bermasalah. 

3. Memilih Teknik dan Penerapan Manajemen Risiko 

Secara umum, teknik untuk menangani risiko yang muncul adalah dengan 

melakukan: 

a. Penghindaran risiko 

b. Pengendalian risiko 

c. Penahanan risiko 

d. Pengalihan risiko 

PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar menggunakan satu dari 4 teknik 

penanganan risiko tersebut, yaitu pengendalian risiko. Bentuk penerapan  

pengendalian risiko yang dilakukan PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar 

adalah: 

1. Tinjauan Rutin oleh AO 

Kunjungan dan tinjauan oleh AO kepada calon nasabah tidak hanya 

terbatas pada penilaian kelayakan kredit sebelum realisasi, tetapi 
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setelah realisasi AO tetap melakukan kunjungan kepada nasabah. 

Kunjungan tersebut adalah: 

a) Kunjungan 3 bulan terhitung setelah tanggal realisasi kredit 

Kunjungan ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengingatkan nasabah mengenai tanggal pembayaran dan 

membandingkan kondisi usaha sebelum dan setelah menerima 

Kupedes. Apabila kondisi usaha setelah menerima Kupedes tetap 

atau bahkan menurun, maka AO wajib melakukan pembinaan dan 

memberikan saran kepada nasabah untuk membantu usahanya. 

b) Kunjungan 1 bulan setelah nasabah menunggak 

Jika nasabah mulai menunggak, maka hingga tanggal 

pembayaran bulan selanjutnya AO wajib mendatangi nasabah 

untuk memeriksa sebab nasabah menunggak dan berdiskusi 

menentukan kapan nasabah dapat melakukan cicilan kreditnya. 

2. Asuransi untuk nasabah yang meninggal dunia 

PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar memberikan asuransi kepada 

setiap Kupedes yang direalisasi. Tujuan diberlakukannya asuransi ini 

adalah untuk menjaga pengembalian kredit pada saat nasabah yang 

bersangkutan meninggal dunia ketika belum melunasi semua 

kreditnya. Biaya asuransi ditanggung sepenuhnya oleh PT. BRI 

(Persero) Tbk. Unit Ngancar. 

4. Pemantauan Hasil 

Setelah melakukan tahap identifikasi, mengukur dampak, memilih teknik 

dan menerapkannya, harus selalu dipantau hasil dari proses manajemen 
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risiko tersebut apakah hasilnya sesuai dengan tujuan dilaksanakannya 

manajemen risiko atau tidak. Pemantauan hasil tidak hanya dilakukan oleh 

tim eksternal dari PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar, tetapi juga 

dilakukan pemantauan oleh tim pemantau diatas kantor unit. Tim 

pemantau tersebut adalah: 

a. Kantor Cabang 

PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar berada tepat dibawah 

Kantor Cabang BRI Kediri. Manajemen risiko yang dilakukan oleh 

Kantor Cabang adalah mengirim Resident Auditor ke Kantor Unit 

setiap bulan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PT. BRI 

(Persero) Tbk. Unit Ngancar. Hal ini dilakukan untuk menjaga 

kualitas pelayanan dan jika terdapat masalah baru yang dialami oleh 

PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar dapat segera dicari penyelesaian 

masalahnya, terutama masalah penunggakan nasabah.  

b. Kantor Inspeksi 

Selain Kantor Cabang yang melakukan pengawasan dan 

evaluasi kepada Kantor Unit, kantor inspeksi BRI juga mengirim 

beberapa auditor setiap tahun untuk melaporkan kinerja Kantor Unit 

kepada pusat. Tujuannya agar Kantor Pusat mengetahui apakah PT. 

BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar sudah mencapai target yang 

ditetapkan atau belum, terutama target penyaluran Kupedes dan 

pengembaliannya. Jika belum mencapai target, maka dilakukan 

evaluasi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi yang 

menyebabkan tidak tercapainya target. 
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4.2.4 Metode Penyelesaian Kredit Bermasalah 

PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar telah menentukan metode 

penyelesaian terhadap timbulnya kredit bermasalah pada Kupedes. Metode 

tersebut adalah: 

1. Rescheduling 

Yaitu perubahan syarat Kupedes yang hanya menyangkut jadwal 

pembayaran, dan atau perpanjangan jangka waktu, termasuk ketentuan 

masa tenggang waktu (grace period), baik yang meliputi besarnya 

angsuran maupun tidak. Batas maksimal perpanjangan Kupedes adalah 

60 bulan dan khusus untuk Kupedes musiman (satu kali lunas, 3, 4, 6 

bulanan) sesuai dengan jangka waktu Kupedes sebelum 

direstrukturisasi. 

2. Reconditioning 

Bentuk reconditioning yang diterapkan adalah: 

a. Pengurangan tingkat suku bunga Kupedes 

Penurunan tingkat suku bunga dapat diberikan kepada debitur atas 

dasar pertimbangan kemampuan bayar (RPC) dan dapat diberikan 

tingkat suku bunga terendah pada strata plafon Kupedes 

sebelumnya. 

b. Pengurangan tunggakan bunga 

Pengurangan tunggakan bunga dapat diberikan kepada debitur yang 

masih memiliki tunggakan bunga sebelum Kupedes 

direkstrukturisasi. Besarnya pengurangan tunggaakan dapat 

diberikan maksimal sebesar tunggakan bunga yang ada tetapi tetap 
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harus memperhitungkan risiko kerugian yang paling minimum bagi 

BRI, khususnya tunggakan bunga yang belum dibayar sama sekali 

sejak Kupedes direalisasi. 

3. Restructuring 

Yaitu dengan manambah fasilitas Kupedes dan penambahan dana. 

Perubahan syarat Kupedes yang hanya menyangkut penambahan 

fasilitas Kupedes atau penambahan dana baru agar debitur dapat menata 

kembali permodalannya sehingga dapat memenuhi kewajibannya 

terhadap BRI. 

4. Kombinasi 

Menggunakan metode kombinasi dari ketiga metode diatas untuk 

menyelesaikan kredit bermasalah. 

5. Penyitaan jaminan 

Merupakan penjualan aset atau agunan debitur yang diserahkan kepada 

BRI untuk pembayaran sebagian kewajiban kreditnya (pokok dan atau 

bunga) dalam rangka penyelamatan Kupedes. 

 

4.2.5 Analisis Rasio Non Performing Loan (NPL) pada PT. BRI (Persero) 

Tbk. Unit Ngancar 

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu 

indikator kunci untuk menilai kinerja suatu bank. Semakin kecil nilai NPL, maka 

kinerja bank semakin baik karena menunjukkan jumlah kredit bermasalah yang 

sedikit dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan. Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut 
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Pengawasan Bank Umum Konvensional bahwa bank dalam pengawasan intensif 

jika dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan 

usahanya dengan kriteria rasio kredit bermasalah (NPL) melebihi 5%. Tetapi BRI 

Pusat melalui Surat Edaran Kantor Pusat BRI S.18-DIR/ADK/04/2006 

menetapkan bahwa NPL maksimal untuk Kantor Unit BRI adalah 3%. Rumus 

untuk menentukan rasio NPL adalah: 

Jumlah Kredit Bermasalah 

(Kurang Lancar, Diragukan, Macet) 

 

Jumlah Kredit yang Disalurkan 

 

Hasil penghitungan rasio NPL adalah: 

 

Tabel 4.4 

Rasio NPL PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar Periode 2011 – 2013 

 

Periode 

2011 2012 2013 

Kredit yang disalurkan 11.126.337.000 17.673.471.000 26.146.521.000 

Kredit Bermasalah: 

a. Kurang Lancar 

b. Diragukan 

c. Macet 

 

14.594.500 

8.756.700 

5.837.800 

69.398.500 

41.639.100 

27.759.400 

57.509.500 

34.505.700 

23.003.800 

Jumlah 29.189.000 138.797.000 115.019.000 

Rasio NPL 0,26% 0,78% 0,43% 

Sumber: PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar 2014 (data diolah) 

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2011 PT. BRI (Persero) Tbk. Unit 

Ngancar menyalurkan Kupedes sebesar Rp. 11.126.337.000,00 dan mengalami 

kredit bermasalah sebesar Rp. 29.189.000,00 sehingga didapat rasio NPL sebesar 

X   100% NPL  =  
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0,26%. Pada tahun 2012 rasio NPL meningkat hingga 0,78% disebabkan oleh 

jumlah nasabah yang memiliki kredit macet meningkat dan tidak diimbangi oleh 

pengembaliannya. Ketika tahun 2013 PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar 

berhasil menurunkan tingkat NPL mencapai 0,43%. Hal ini menunjukkan bahwa 

kegiatan ekonomi di sekitar PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar mengalami 

peningkatan sehingga banyak masyarakat yang dapat membayar kreditnya. Dari 

data tersebut menunjukkan keberhasilan PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Ngancar 

dalam penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir kredit bermasalah pada 

Kredit Umum Pedesaan (Kupedes). 


