
BAB iiI 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar iiBelakang iiPenelitian 

Pada iihakekatnya, iibisnis iiutama iisebuah iibank iiadalah iiuntuk 

iimenghasilkan iipendapatan ii(generate iiincome) iiyaitu iidengan 

iimenyalurkan iidana iidari iipihak iiketiga iiyang iidikumpulkan iidalam 

iibentuk iikredit. iiPendapatan iiyang iiditerima iiakan iimeningkatkan 

iikinerja iiperbankan iisehingga iipara iistakeholder iimerasakan iikepuasan 

iiatas iiinvestasinya. iiSelain iiitu iikualitas iipembiayaan iimenjadi iisalah 

iisatu iielemen iidalam iimenghasilkan iipendapatan iiyang iioptimal. 

iiTingginya iikredit iibermasalah iiakan iimengganggu iikeberlangsungan 

ii(going iiconcern) iidari iibank iitersebut. Dengan tingginya kredit 

bermasalah dapat menyebabkan kerugian pada bank tersebut. Jika bank 

tersebut bermasalah maka investor dan nasabah lainnya tidak akan percaya 

pada bank tersebut. 

Faktor yang menjadi penyebab debitur wanprestasi yaitu karena 

adanya kesalahan, kelalaian atau kesengajaan. Yang dimaksud adanya 

“kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut: 

a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan. 

b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu 

bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya. 

 

 



Upaya iipreventif iiyang iidilakukan iiagar iibank iimendapatkan 

iipembiayaan iiyang iiberkualitas, iimaka iidalam iisetiap iipenyaluran 

iikredit iiharus iidisertai iidengan iianalisa iiyang iikomprehensif. 

iiSedangkan iidalam iiaktivitas iibisnisnya, iibank iiberhadapan iidengan 

iiberbagai iirisiko iidan iipermasalahan. iiKondisi iitersebut iimerupakan iihal 

iiyang iialamiah iidimana iiterdapat iiistilah iino iipain iino iigain, iidimana 

iitiada iikeuntungan iitanpa iimemitigasi iirisiko. iiSelanjutnya, iirisiko iidan 

iipermasalahan iitersebut iiharus iidikelola iidan iidimitigasi iisehingga 

iirisiko iiyang iiakan iiterjadi iidapat iidiprediksi iiserta iidiminimalkan. 

iiDengan iirendahnya iipotensi iirisiko iiyang iiakan iiterjadi iipada iibank, 

iiakan iimeningkatkan iimarket iiconfident iidari iipada iistakeholder iiuntuk 

iibermitra iidengan iibank iitersebut. 

BNI iiKCP iiPangandaran, iihingga iisaat iiini iimasih iitetap 

iikonsisten iimemfokuskan iipelayanan iikepada iimasyarakat, iisalah 

iisatunya iidengan iimemberikan iifasilitas iikredit. iiDalam iimemberikan 

iikredit iitentunya iibank iiharus iimelihat iiapakah iidebitur iitersebut 

iisebelumnya memiliki kredit yang bermasalah atau tidak. Jika debitur 

tersebut memiliki masalah pada kredit sebelumnya maka pihak bank boleh 

tidak memberikan kredit pada debitur tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 



1.2   Identifikasi iiMasalah 

Berdasarkan iilatar iibelakang iipenelitian, iipenulis iimengidentifikasi 

iimasalah-masalah iisebagai iiberikut ii: 

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi wanprestasi Debitur BNI KCP 

Pangandaran 

2. Bagaimana tindakan pencegahan wanprestasi Debitur BNI KCP 

Pangandaran 

3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi Debitur BNI KCP Pangandaran 

 

1.3   Tujuan iiPenelitian 

Tujuan iidari iipenelitian iiini iiadalah untuk mengetahui: 

1. Faktor yang mempengaruhi iiwanprestasi Debitur BNI KCP Pangandaran 

2. Tindak pencegahan wanprestasi Debitur BNI KCP Pangandaran 

3. Penyelesaian wanprestasi Debitur BNI KCP Pangandaran  

 

1.4 Kegunaan iiPenelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca 

terutama debitur Wanprestasi agar tidak lalai dalam pembayaran kredit.  

 

1.5 Lokasi iidan iiJadwal iiKegiatan iiPenelitian 

1.5.1 Lokasi iiKegiatan iiPenelitian 

Penelitian iiini iidilakukan iidi iiPT iiBank iiNegara iiIndonesia 

ii(Persero) iiTbk. iiKantor iiCabang iiPembantu iiPangandaran iiyang 

iiberalamat iidi iiJl. iiMerdeka iinomor ii144 iiyang iimerupakan iisalah iisatu 

iiKantor iiCabang iiPembantu iidari iiKantor iiCabang iiBNI iiBanjar. Ii 

 



1.5.2 Jadwal iiKegiatan iiPenelitian 

Table ii1.1 

Jadwal iiPenelitian 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Pengajuan outline dan 

rekomendasi 

pembimbing

2

Konsultasi awal dan 

menyusun rencana 

kegiatan

3

Proses bimbingan 

untuk menyelesaikan 

TA

4 Seminar tugas akhir

5
Revisi tugas akhir dan 

persetujuan revisi

6
pengumpulan dan 

pengolahan data

7

proses bimbingan untuk 

menyelesaikan tugas 

akhir

8

Ujian tugas akhir, revisi 

tugas akhir dan 

pengesahan tugas akhir

No Kegiatan Desember Januari Februari Maret April Mei

Bulan Ke:

 

 


