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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

      Lembaga keuangan seperti bank dan non bank,mempunyai peran penting dalam 

perekonomian Indonesia. Peran tersebut adalah sebagai prasarana menghimpun 

dana dan menyalurkan dana masyarakat. 

      Salah satu produk yang diberikan oleh bank dalam membantu kelancaran usaha 

nasabah  adalah dengan pemberian kredit, ini merupakan salah satu fungsi bank 

yang sangat mendukung dalam pertumbuhan ekonomi. Pengertian kredit menurut 

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, adalah uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 2 

peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga. 

      Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan bank memberikan kredit 

kepada  nasabah yaitu, mencari keuntungan, membantu masyarakat, membantu 

usaha nasabah, membantu pemerintah. 

Tujuan pemberian kredit sangat berguna bagi masyarakat diantaranya yaitu 

untuk memperluas dan mengembangkan usaha nasabah (debitur). Pemberian kredit 

juga bermanfaat bagi para pelaku bisnis baik yang berpotensi besar, menengah, 

maupun yang kecil. Karena dengan adanya pemberian kredit dari bank, para 

pebisnis dapat lebih mengembangkan usahanya. Sebelum memberikan kredit ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengamankan dan melindungi dana 
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masyarakat yang telah dikelola untuk disalurkan dalam bentuk kredit, yaitu: 

Menggunakan prinsip kehati-hatian, wajib memperhatikan asas-asas perkreditan 

yang sehat, menggunakan cara yang menguntungkan bank harus mempunyai 

kepercayaan atas kemampuan debitur dalam melunasi hutangnya sesuai dengan 

kesepakatan. 

Untuk memperoleh kepercayaan atas kemampuan nasabah (debitur), maka 

pihak bank sebelum memberikan kredit harus menilai terlebih dahulu calon nasabah 

dengan prinsip 5C yaitu, character (karakter), capacity (kemampuan), capital 

(modal), condition (kondisi ekonomi), collateral (agunan). 

Dalam menjalankan usahanya bank menggunakan prinsip kehati-hatian, 

oleh karena itu,  sebelum menyalurkan kredit kepada nasabah harus terdapat agunan 

kredit/jaminan kredit. Pengertian agunan menurut pasal 1 angka 23 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah jaminan tambahan yang 

diserahkan oleh nasabah atau debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas 

kredit. 

Fungsi dari agunan adalah untuk memberikan hak dan wewenang atas bank 

untuk menerima pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, apabila suatu 

nasabah tidak mampu melunasi hutang pada jangka waktu tertentu. Kredit 

bermasalah terjadi apabila debitur telah dinyatakan terlambat untuk membayar 

bunga dan kredit induk yang jatuh tempo. Dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah 

didalamnya terdapat kredit macet. Upaya-upaya yang dilakukan untuk 

menyelesaikan kredit bermasalah adalah rescheduling, restructuring, 

reconditioning, dan Lelang. 
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Berdasarkan data pada periode Januari hingga Februari 2022 pada PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten KC Tasikmalaya terdapat 1220 

debitur pada periode Januari dan pada periode Februari  2022 terdapat 823 debitur 

yang masih memiliki tunggakan kredit, kredit bermasalah atau Non Performing 

Loan (NPL) yang dialami akan mengakibatkan bank kehilangan kemampuannya 

dalam menghasilkan laba yang optimal dari kegiatan pokoknya. Hal ini dikarenakan 

pendapatan operasional dari pemberian kredit sangat kecil karena bunga yang 

seharusnya diterima oleh bank dari penyaluran kredit tidak diterima secara penuh. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

terjadinya kredit bermasalah dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan 

kredit bermasalah. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul “PROSEDUR 

PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH 

PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN 

BANTEN KANTOR CABANG TASIKMALAYA”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dibahas sebelumnya, adapun identifikasi 

masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang 

Tasikmalaya. 

2. Bagaimana prosedur penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah 

pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor 

Cabang Tasikmalaya. 
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3. Apa hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah 

pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor 

Cabang Tasikmalaya. 

4. Bagaimana upaya dalam menangani hambatan dalam penyelesaian 

kredit bermasalah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 

Banten Kantor Cabang Tasikmalaya. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang diselenggarakan pada PT Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Tasikmalaya adalah untuk 

mengetahui: 

1. Faktor-Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang 

Tasikmalaya 

2. Prosedur penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang 

Tasikmalaya. 

3. Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah pada 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang 

Tasikmalaya 

4. Penyelesaian atas hambatan yang dihadapi dalam penyelematan dan 

penyelesaian kredit bermasalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat Dan Banten Kantor Cabang Tasikmalaya. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

         Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan 

memiliki kegunaan baik dalam dunia pengetahuan, perusahaan, dan masyarakat 

secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penulis merupakan peneliti pemula, sehingga ini merupakan tambahan 

wawasan keilmuan dalam melakukan penelitian dan juga dengan penelitian 

ini semoga menjadi penelitian yang dapat dilanjutkan ke penelitian-penelitian 

selanjutnya untuk dapat dikembangkan. 

2. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan dan 

wawasan pada pembaca. Dan juga sebagai pembanding bagi pembaca yang 

melakukan penelitian dengan materi yang sama. 

3. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan 

dapat dijadikan bahan masukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada 

dalam upaya pengembangan perusahaan dan bahan pertimbangan untuk 

pengambilan keputusan terkait penyelesaian kredit bermasalah. 

4. Bagi Masyarakat 

Sebagai media informasi dalam pertimbangan mengambil keputusan 

dalam menggunakan kredit sehingga tidak menimbulkan kegagalan atau 

masalah. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada salah satu  perusahaan lembaga 

keuangan bank yaitu di  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 

Kantor Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Mayor Utarya No.30 Kota 

Tasikmalaya 

Waktu yang di butuhkan untuk melaksanakan penelitian Tugas Akhir ini 

dari awal pelaksanaan kegiatan penelitian sampai dengan penyusunan penelitian 

Tugas Akhir yaitu kurang lebih selama 4 bulan. Dari bulan Februari sampai dengan 

bulan Mei.  
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Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel matriks berikut : 

Tabel 1.1 Matrik Pembuatan Tugas Akhir 

 

 

NO JENIS KEGIATAN Februari Maret April Mei Juni 

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 

menyusun rencana 

kegiatan   

                    

3 Proses bimbingan Tugas 

Akhir (Bab I-III) 

                    

4 Pengumpulan data 

penelitian: wawancara 

                    

5 Pengolahan data 

penelitian 

                    

6 Revisi tugas akhir (Bab 

I-V) dan persetujuan 

revisi 

                    

7 Ujian Tugas Akhir                     

8 Revisi paca ujian tugas 

akhir dan pengesahan 

revisi tugas akhir 

                    


