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ABSTRAK 

 

PENANGANAN KREDIT BERMASALAH TERHADAP KETERLAMBATAN 

WAKTU ANGSURAN NASABAH PADA PT. BAMK PERKREDITAN 

RAKYAT TAHAP GANDA PRABUMULIH 

 

Sebuah bank tidak akan lepas dari kredit bermasalah. Terdapat berbagai macam 

faktor penyebab kredit bermasalah dan cara menanganinya. Maka penelitian ini 

dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kredit bermasalah 

beserta penanganannya pada PT.BPR Tahap Ganda Prabumulih. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab kredit bermasalah 

pada PT.BPR tahap ganda prabumulih adalah faktor intern dan faktor ekstern. 

Faktor intern debitur yaitu kelemahan karakter debitur dan usaha yang tidak 

lancar. Faktor ekstern adalah globalisasi ekonomi yang berdampak negatif. 

Penangan kredit bermasalah pada PT.BPR Tahap Ganda Prabumulih yaitu dengan 

cara restrukturisasi kredit yang dilakukan pengurangan tunggakan bunga atau 

denda, pengurangan pokok kredit. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

 Bank  adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam 

jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata 

uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha 

perusahaan-perusahaan dan lain-lain (Komarudin, 2013). 

 Sedangkan menurut (Komarudin, 2013), Bank adalah suatu badan yang bertujuan 

untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau 

dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat 

penukar baru berupa uang giral.   

 Menurut undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan 

bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Penghimpunan dana penyaluran dana oleh bank dilakukan dengan cara 

menawarkan layanan-layanan dalam bentuk produk-produk perbankan. Dalam perbankan, 

produk-produk layanan tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu produk pembiyaan dan 

produk simpanan. Layanan pembiayaan ditawarkan dalam macam-macam bentuk kredit, 

sedangkan  layanan simpanan biasanya ditawarkan dalam bentuk tabungan, deposito dan 

giro. Selain itu bank juga memiliki kegiatan lain yang berupa kegiatan dibidang 

adminitrasi dan layanan perbankan, dimana bank memperoleh pendapatan berupa fee atau 

imbalan. Namun diantara kegiatan usaha perbankan, layanan pemberian kredit merupakan 

kegiatan usaha perbankan yang memiliki risiko paling tinggi meskipun kredit merupakan 

kegiatan usaha yang paling utama dan merupakan sumber pendapatan terbesar dari 
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seluruh kegiatan bank yang lain dengan mendapatkan bunga serta provisi (Komarudin, 

2013).           

 Kredit merupakan kegiatan pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat 

umum baik dari perusahaan bank maupun non bank. Pembiayaan tersebut ditawarkan 

untuk membiyai segala bentuk konsumsi, modal kerja dan investasi oleh masyarakat 

umum yang kekurangan dana. Usaha kredit tidak hanya terbatas pada suatu kegiatan 

peminjaman kepada nasabah, namun menyangkut keterkaitan dengan sumber dana kredit, 

alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi 

dan adminitrasi perkreditan, pengawasan perkreditan dan juga penyelesaian kredit 

bermasalah. Kredit bermasalah adalah keterlambatan waktu atau kegagalan debitur dalam 

membayar kembali cicilan kredit beserta bunganya (Komarudin, 2013). 

 Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa nasabah sebagai penerima kredit di 

wajibkan mengembalikan pinjaman atau kredit tepat pada waktu yang telah di sepakati 

sebelumnya dengan disertai bunga .  

  Salah satu kegiatan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tahap Ganda Prabumulih 

merupakan salah satu lembaga perkreditan rakyat milik pemerintahan Daerah 

Prabumulih. Bank Tahap Ganda Prabumulih memberikan pelayanan jasa perbankan 

dalam bentuk layanan simpanan dan pinjaman. Berdasarkan latar belakang tersebut  

penelitian ini mengambil judul : 

  ’’ PENANGANAN KREDIT BERMASALAH TERHADAP KETERLAMBATAN 

WAKTU ANGSURAN NASABAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT 

TAHAP GANDA PRABUMULIH ’’ 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah 

sebagai berikut: 



 
 

13 
 

1. Bagaimana prosedur penanganan kredit macet di PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Tahap Ganda Prabumulih? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kredit macet di PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Tahap Ganda Prabumulih? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

     Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini diharapakan dapat memberikan jawaban atas perumusan diatas, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur penanganan kredit macet di PT. Bank Perkreditan 

Rakyat Tahap Ganda Prabumulih. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab kredit macet di PT. Bank 

Perkreditan Tahap Ganda Prabumulih. 

1.3.2   Manfaaat Penelitian  

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak yang membutuhkan seperti” 

a. Bagi Penulis  

Sebagai bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan, menambah 

wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis dalam penyusunan laporan 

akhir, untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan 

program Diploma III Jurusan Keuangan dan Perbankan pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang. 
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b. Bagi PT. BPR Tahap Ganda Prabumulih 

Bagi PT. Tahap Ganda Prabumulih, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukan dan pertimbangan mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil 

dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan memperhatikan faktor-faktor 

penyebab kredit macet tersebut. 

c. Bagi Akademik  

Untuk memperkuat penelitian sebelumnya berhubungan dengan adanya 

penanganan kredit bermasalah terhadap keterlambatan waktu angsuran 

nasabah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tahap Ganda Prabumulih. 

1.4  Metode Penelitian  

1.   Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan yaitu  di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tahap Ganda 

Prabumulih. 

2.   Subjek dan Objek  

a. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala bidang kredit dan karyawan di PT. 

Bank Perkreditan Rakyat Tahap Ganda Prabumulih. 

b. Objeknya dalam penelitian ini adalah penilaian dan prosedur penanganan 

kredit macet kepada nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tahap Ganda 

Prabumulih. 

 

1.4.1   Jenis Data  

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Sumber data primer 
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Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan 

dalam hal ini meliputi pimpinan, direksi atau karyawan PT. Tahap Ganda 

Prabumulih. 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer dan 

dibedakan menjadi: 

1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang undangan, 

surat perjanjian, dokumen resmi dan tata tertulis dari PT. Tahap      

Ganda Prabumulih. 

 2). Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah, hasil-hasil 

penelitian sebelumnya. 

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 

sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

jalan membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan-

peraturan, surat kabar, majalah dan laporan penelitian, dokumen-dokumen 

perjanjian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

b. Studi lapangan 

Dalam studi lapangan ini ditempuh dengan cara: 

 Observasi, yaitu pengumpulan data secara langsung dari objek penelitian 

melalui pengamatan, dicatat dan direduksi kemudian disajikan secara 

sistematis untuk menggambarkan obyek yang diteliti. 
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 Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melalui tanya jawab secara 

lisan dengan sumber data yang bersangkutan secara langsung dan tanpa 

dengan daftar pertanyaan. 

 Studi dokumentasi, yairu pengumpulan data melalui dokumen atau arsip 

yang ada pada objek penelitian serta meliputi sejarah berdirinya 

perusahaan , struktur organisasi dan data lain yang disajikan perusahaan.  

1.4.3 Teknik analisis data dan model analisis data 

 Setelah data selesai dikumpulkan secara lengkap, langkah selanjutnya yang 

ditempuh adalah melakukan analisis data. Analisis data yang dipergunakan dalam 

peelitian ini adalah analisis data Deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan situasi, 

kondisi dengan jalan membahas data-data informasi yang diperoleh dengan 

menghubungkan teori-teori yang ada, karena data yang diperoleh bukan berupa angka 

namun merupakan informasi naratif yang tidak mementingkan banyak data tetapi detail 

dan data yang disajikan lebih rinci. 

Analisis data Deskriptif kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan 

data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau 

lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.  

Model analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model analisis 

interaktif. Model analisis interaktif terbagi dalam tiga tahap yaitu: 

a. Reduksi data 

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di 

lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus bahkan sebelum data benar-benar 

terkumpul sampai sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. 
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b. Penyajian data 

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

c. Penarikan kesimpulan (Verifikasi) 

Dalam mengumpulkan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti 

benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula 

belum meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.  

1.5 Sistematika Penulisan  

  Pada bab ini penulis akan menguraikan rincian dari sistematika penulis 

pembahasan agar dapat dengan mudah mengetahui secara garis besar dari penulisan 

laporan ini.  

 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Bab ini membahas mengenai pandangan umum latar belakang, peurmusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Terdiri dari pengertian bank, pengertian kredit, unsur-unsur kredit, fungsi dan tujuan  

kredit, jenis-jenis kredit, faktor-faktor yang mempengaruhi kredit, dan pengertian kredit 

bermasalah. 
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BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini akan di jelaskan tentang sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur 

organisasi, tugas dan fungsi, kegiatan umum perusahaan. 

BAB IV PEMBAHASAN 

 Pada bab ini akan dibahas tentang penanganan kredit bermasalah di PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Tahap Ganda Prabumulih, penyelesaian (Restrukturisasi) kredit 

bermasalah di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tahap Ganda Prabumulih, penyelesaian 

kredit bermasalah, faktor-faktor penyebab kredit bermasalah di PT. Bank Perkreditan 

Rakyat Tahap Ganda Prabumulih. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini merupakan bab yang terakhir di mana akan mengambil kesimpulan 

dan memberikan saran-saran yang mungkin akan bermanfaat
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