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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Suatu pembangunan nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk 

memajukan kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia untuk dapat mewujudkan 

suatu pembangunan yang berhasil maka diperlukan suatu pertumbuhan ekonomi 

yang baik dan mantap. Kenyataan ini mengharuskan mereka untuk mencari dana 

ekstra guna melaksanakan kebijakan investasi tersebut. Maka timbul kebijakan 

baru, yaitu mendapatkan dana dengan meminjam kepada pihak lain, yang salah 

satunya adalah lembaga keuangan seperti Bank. Lembaga perbankan mempunyai 

peranan yang sangat strategis dalam menunjang kemantapan pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fungsi utama bank itu sendiri sebagai suatu 

lembaga atau wadah yang menghimpun dan mengalirkan dana masyarakat agar 

dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia secara efektif dan efisien. 

Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan paket Oktober 1988 (Pakto’88), 

yang kemudian dipertegas kembali oleh surat keputusan direksi Bank Indonesia 

(23/69/KEP/DIR) tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit.   

Bank sebagai salah satu rekan kerja pemerintah dituntut peran sertanya 

untuk mensukseskan pembangunan dalam arti ikut serta membiayai proyek-

proyek pembangunan. Melalui pembiayaan investasi baik dalam investasi mesin, 

pabrik, atau modal kerja. Dengan kata lain, di satu pihak masyarakat atau badan 

usaha memerlukan pinjaman dana untuk tambahan modal dan di lain pihak bank 

harus menyalurkan dana yang ada dalam bentuk kredit untuk kelancaran 

usahanya. 

Kegiatan BPR Sukabumi diantaranya yaitu menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan lainnya, sedangkan penyaluran 

dananya melalui kegiatan pemberian kredit. Dengan kredit yang diberikan oleh 

BPR Sukabumi maka BPR Sukabumi adalah BPR yang membantu kegiatan 

pembangunan di bidang perekonomian masyarakat pedesaan. Dengan kredit yang 
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disalurkan  kepada masyarakat pedesaan, maka masyarakat dapat terhindar dari 

para pelepas uang. Selain itu kredit yang disalurkan BPR Sukabumi dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan jalan memberikan tambahan kredit 

konsumtif. 

Salah satu syarat untuk memperoleh kredit ialah debitur menyerahkan 

laporan keuangan sehingga dapat diketahui : 

1. Berapa besar kebutuhan dana yang diperlukan. 

2. Kemampuan debitur dalam membayar kreditnya di kemudian hari kepada 

Bank. 

           Melihat kenyataan di atas, jelaslah bahwa pelaksanaan penilaian 

permohonan kredit melalui analisis debitur sangat diperlukan dan menjadi peranan 

yang sangat penting guna menilai kemampuan debitur untuk membayar dan  

menjaga keseimbangan pemberian kredit agar tidak berdampak negatif terhadap 

perekonomian secara keseluruhan yang akhirnya akan membawa kesulitan bagi 

dunia perbankan itu sendiri. Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan 

memperlakukan penyeleksian secara ketat sebelum suatu bank menyetujui 

penggunaan kredit. Dan dalam penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan 

kegiatan seperti penyelamatan kredit bermasalah dan penyelesaian kredit 

bermasalah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dalam penyusunan 

skripsi ini penulis memilih judul sebagai berikut : ” Peranan Analisis 

Kemampuan Debitur dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit 

Konsumtif”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang peneliltian yang telah dikemukakan di atas, 

penulis mengidentifikasi masalahnya yang ada sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis kemampuan debitur dilakukan oleh bagian Kredit pada PD 

BPR Sukabumi. 

2. Bagaimana proses pemberian kredit yang dilakukan oleh bagian Kredit pada 

PD BPR Sukabumi. 
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3. Bagaimana peranan analisis kemampuan debitur dalam pengambilan 

keputusan pemberian kredit konsumtif pada PD BPR Sukabumi. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan, 

dan mendapatkan data yang dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai 

peranan analisis kemampuan debitur dalam pengambilan keputusan pemberian 

kredit konsumtif, kemudian juga dijadikan salah satu syarat untuk menempuh 

ujian sidang dalam menyelesaikan pendidikan sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi  

pada Universitas Widyatama Bandung. 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas,tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui penerapan analisis kemampuan debitur di PD BPR 

Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui keefektifan pemberian kredit konsumtif yang dilakukan di 

PD BPR Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui seberapa jauh Analisis kemampuan debitur berperan dalam 

pemberian kredit konsumtif oleh PD BPR Sukabumi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara langsung, yaitu bagi PD BPR Sukabumi dimana penulis melakukan 

penelitian, bagi masyarakat, terutama pihak-pihak memerlukan serta bagi penulis 

sendiri. Adapun manfaat tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut : 

1. Pihak PD. BPR Sukabumi. 

Bagi pihak PD. BPR Sukabumi sebagai objek yang diteliti, skripsi ini 

diharapkan dapat membantu PD BPR Sukabumi dalam menjalankan 

aktivitasnya khususnya untuk mengamankan kredit Bank. 
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2. Penulis 

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi 

jurusan Akuntansi pada Universitas Widyatama, serta menambah pengetahuan 

mengenai dunia perbankan khususnya dari segi Akuntansi. 

3. Pihak Akademik 

Skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta 

menambah referensi bagi mahasiswa lain yang akan menyusun atau membuat 

Skripsi yang mempunyai topik serupa. 

4. Pihak lain 

Bagi yang berkepentingan terhadap penelitian ini, diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan input bagi pihak yang meneliti lebih lanjut mengenai 

analisis kredit, sehingga dapat menggunakannya sebagai bahan referensi. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa maksud pemerintah melakukan 

kebijakan fasilitas kredit adalah untuk memperluas dan meningkatkan usaha. Hal 

ini lebih ditegaskan lagi dalam UU No.10 (1998:9)  tentang perbankan yang 

menjelaskan:  

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak “. 

 
 Lalu dipertegas kembali oleh surat keputusan direksi Bank Indonesia 

(23/69/KEP/DIR) tanggal 28 Februari 1991  pasal 1 ayat 2 tentang Jaminan 

Pemberian Kredit. sebagai berikut: 

”Jaminan Pemberian Kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan 
debitur untuk melunasi sesuai dengan yang diperjanjikan”.   
 
Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 

tentang perbankan pasal 5, jenis bank terbagi sebagai berikut: 

1. Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu 
lintas pembayaran. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk 
melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang 
lebih besar kepada kegiatan tertentu. 
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2. BPR, yaitu bank yang menerima simpanan harta dalam bentuk 
deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan 
itu.  

 

Dari penjelasan tersebut kita melihat bahwa kegiatan pokok Bank adalah 

pemberian kredit, menurut Undang-undang No.10 tahun1998 pasal 1 ayat 11 

tentang perbankan memberikan batasan mengenai pengertian kredit, yaitu: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di 
persamakan dengan itu, berdasar persetujuan atau kesepakatan pinjam 
meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak 
peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
pemberian bunga”. 
 

 Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:189) pengertian analisis adalah 

sebagai berikut : 

“Analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit 

menjadi berbagai unit terkecil". 

 
Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun1992 

tentang perbankan pasal 1, nasabah debitur yaitu : 

“Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit 
atau pembiayaan berdasarkan prinsif syariah atau yang 
dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan 
nasabah yang bersangkutan”. 
 

Saat ini bank merupakan salah satu lembaga yang paling dikenal 

masyarakat sebagai lembaga pemberian kredit. Dalam pengambilan keputusan 

mengenai pemberian kredit di perlukan manajemen perkreditan yang terorganisir 

dengan kata lain agar keputusan yang diambil dapat bermanfaat dan 

menguntungkan. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan harus 

diperhatikan penilaian yang seksama sehingga diharapkan masalah yang terjadi 

selama penggunaan kredit juga resiko akibat pemberian kredit dapat 

diminimalisir. 
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Selanjutnya Munawir (2000:235-236) mengemukakan sebagai berikut : 

“Permohonan kredit harus dinilai oleh bank atas dasar syarat-syarat 
teknis : yang terkenal dengan 5C, yaitu : 

1. Character 
Bank mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak dan 
kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi 
kewajiban-kewajiban finansiilnya. 

2. Capability 
Ini menyangkut pimpinan perusahaan beserta stafnya baik 
kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang 
usahanya. 

3. Capital 
Menunjukan posisi finansiil sebagai perimbangan hutang dan 
jumlah modal sendiri. 

4. Collateral 
Ini menunjukan besarnya aktiva yang akan diikat sebagai 
jaminan atas kredit yang diberikan oleh Bank. 

5. Conditions 
Bank harus melihat kondisi ekonomi secara umum. 
 

Disamping formula 5C, di dalam pemberian kredit bank akan 
memperhatikan aspek-aspek pertimbangan kredit untuk menilai  
kelayakan suatu usaha yang akan diberi kredit oleh bank. Secara 
umum aspek-aspek pertimbangan kredit tersebut meliputi aspek 
umum, aspek ekonomi atau komersial, aspek teknis, aspek yuridis, 
aspek kemanfaatan kerja, dan aspek keuangan”.    
 

Dalam melakukan Analisis debitur diperlukan data informasi berupa 

laporan keuangan (slip gaji). Hasil Analisa laporan keuangan tersebut akan 

digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

diterima atau ditolaknya permohonan kredit. 
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Uraian tersebut diatas dapat dijelaskan melalui bagan berikut : 

Gambar 1.1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan debitur 
( Vx ) 

Pengambilan keputusan 
pemberian kredit konsumtif ( Vy ) 

Buku UU Perbankan No.10 tahun 
1998 

Analisis adalah memecahkan atau 
menguraikan sesuatu unit menjadi 
berbagai unit terkecil. 
Nasabah debitur adalah nasabah 
yang memperoleh fasilitas kredit 
atau pembiayaan berdasarkan 
prinsif syariah atau yang 
dipersamakan dengan itu 
berdasarkan perjanjian bank dengan 
nasabah yang bersangkutan 

Berdasarkan analisis terhadap teori 
diatas maka penulis mengambil 
kesimpulan bahwa teori ini sesuai 
dengan objek yang penulis teliti 
dimana debitur akan melakukan 
perjanjian dengan pihak Bank sesuai 
dengan capability yang debitur 
miliki. 

Buku UU Perbankan No.10 tahun 
1998 

Bank adalah badan usaha yang 
menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya 
kepada masyarakat dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak. 
Kredit adalah penyediaan uang 
atau tagihan yang dapat di 
persamakan dengan itu, berdasar 
persetujuan atau kesepakatan 
pinjam meminjam antara bank 
dan pihak lain yang mewajibkan 
pihak peminjam melunasi 
utangnya setelah jangka waktu 
tertentu dengan pemberian bunga. 

Berdasarkan analisis terhadap 
teori diatas maka penulis 
mengambil kesimpulan bahwa 
teori ini sesuai dengan objek yang 
saya teliti dimana Bank akan 
melakukan fungsinya sebagai 
lembaga keuangan yang salah 
satu kegiatan usahanya 
menyalurkan  kembali dana 
kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit. 

Teori yang dijelaskan diatas 
sesuai dengan objek yang penulis 
teliti yaitu dimana Bank sebagai 
badan yang memberikan kredit 

Teori yang dijelaskan diatas sesuai 
dengan objek yang penulis teliti 
yaitu mengenai nasabah Bank yang 
akan meminjam dana dari Bank. 

A 
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1.6 Metodologi Penelitian  

Teknik penelitian yang dilakukan bersifat studi kasus, sedangkan metode 

penelitian yang digunakan adalah metode yang berusaha mengumpulkan data 

yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya. 

Sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti 

dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Penelitian Lapangan 

Yaitu penelitian langsung ke perusahaan yang bersangkutan untuk 

memperoleh data dan informasi yang diperlukan dengan cara: 

a) Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara menghubungi dan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-

pihak yang bersangkutan. 

b) Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meninjau 

dan mengunjungi bank yang bersangkutan dan penulis melakukan 

pengamatan secara langsung untuk mencatat data maupun informasi yang 

ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. 

Dari uraian kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba 
memberikan sebuah hipotesis bahwa : “Apabila Analisis 
debitur dilakukan secara baik dan benar, maka akan dapat 
memudahkan pengambilan keputusan pemberian kredit 
konsumtif”. 
 

Berdasarkan penjelasan teori Debitur ( Vx ) dan Kredit Bank   
( Vy ) keduanya saling berhubungan positif karena antara 
debitur dan Bank saling berkaitan. Dimana debitur yang  telah 
memenuhi kriteria yang telah dianalisis oleh pihak Bank yang 
membutuhkan dana akan melakukan perjanjian dengan pihak 
Bank untuk mendapatkan dana tersebut dari Bank dalam 
bentuk kredit konsumtif yang harus dilunasi dalam jangka 
waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 

A 
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c) Kuesioner, suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan daftar 

pertanyaan yang diisi oleh pejabat yang bersangkutan. Penulis membuat 

pertanyaan yang mengacu pada indikator masing-masing variabel. 

2. Penelitian Kepustakaan 

Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan 

mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan 

untuk memperoleh dasar teoritis yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian meliputi pengumpulan dan pengolahan data yang dilaksanakan 

di PD. BPR Sukabumi Cabang Jampangkulon, yang berlokasi di Jalan Raya 

Jampangkulon No.2 Jampangkulon Sukabumi 43178. Dan studi kasus ini 

dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2006 sampai dengan bulan September 2006. 


