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ABSTRAK

\rlr: Damal'anti. 2019. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kredit
,:=. pada PT. Bank Rakyat Tndonesia, (Persero) Tbk Cabang Sungguminasa,

: - *- r ::'iing H Badaruddin.
?enelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang

-'-- .;:a'ikan terjadinya kredit macet pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
-:. ,lrans Sungguininasa. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu
r,-r: t.ifl deskriptif kualitatif dengan melakukan survei lapangan menggunakan

-:-.; .,.:\\ ancara dengan 10 orang nasabah dengan status kredit tnacet.
.iasr1 penelitian menuniukkan bahwa, yang menyebabkan terjadinya kredit

*':-.. :ada PT Bank Rakyat lndonesia (Persero), Tbk cabang Sungguminasa

---:- .<arakter debitur, r'ondisi usaha debitur, kurang kemampuan dalam
-':'-':r;-enal usaha, pengunaan kredit yang tidak sesuai dengan kesepakatan,

, :--r:r.1r ekonomt, dan permodalan yang tidak cukup yang menjadi faktor sebab
. 

- - : ' r'. a kredit macet yang akan menyebabkan kerugian pada bank seperti yang
: r : r :a,ia PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Sungguminasa.

h.i,t Kuttci: Kreclit filecet

INDONESIA INSTITUTE



ABSTRACT

\ilis Dantayanti. 2019. Factors tlrut Cause o{ the Occurence of'}lon-I'erJbnning
,r;r. ut l)'l'. Bank R*lqtat lndoncsia (Persero), 'l'hk Sungguminasa Branch,

'",: -,':is€d by H fiudarutldin.
Thi,r ,stud1., aims ta t{etennine tlre .factors thot cuuse the ttccurrerzce of"

' -:'.rlurl?ting loans ai I'f. flunk Rakyat lndonesia {Persero), Stutgguminasa.
' '!itL/\' used descripti,*e rytolitative method by cloing .\ltrvtry researth- l'he

-''- r rf'stztdy u,us 10 ntm-perfarming loan' coslunlet"s al P1'. Bartk RaxTaat

,-.- 'rt lPerserq, T'hk Sunggzrminasa. 'l'he sumpling nzelfud was eleterntined $t
- - ; it' and put.posive tnelhod.

Tlze results af tlze stutl.,- indicated that, there ar€. several .fitctors thctt

. .. .- ,tl non-performing loctn occurecl at PT. Rsnk Ralcy,at Indonesia {Persero),
, ::i.ittltt't{tsa, fhey,are tlze clzaracter r{the dehtor, the conditianof'the business
:.- .iehtor', lack of ability lo manuge tlze business, lhe use of'credit that is not in

'.iiure with the agreemsflt, and insttfficient capital.
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MOTTO 

 

 

 

Janganlah pernah merasa putus Asa, Akan selalu ada jiwa yang 

 berusaha membantu sekuat tenaga, Allah mengirimkan mereka, 

 Bukti betapa besar dan luas cinta-Nya 

-Berani berhijrah- 

 

Lakukanlah yang terbaik dengan cara yang baik untuk hasil yang terbaik, yakinlah, 

Allah maha Adi dan Maha baik. 

-Motivasi hijrah- 
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1    BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 Bank merupakan lembaga penjamin masyarakat dalam meningkatkan kestabilan ekonomi baik untuk pribadi atau pun untuk bisnis lainya. karena  Bank memiliki tugas utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang ditawarkan kepada masyarakat, guna untuk memutar kembali dana yang ditanam oleh nasabah dan dijual kembali kepada nasabah lain untuk mendapatkan profitabilitas untuk meningkatkan kinerja keuangan Bank.  Bank merupakan lembaga keuangan yang bekerja berdasarkan kepercayaan terhadap masyarakat, dalam kegiatan operasional bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11 tentang perbankan menjelaskan bahwa “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Tamrin 2016)  Menurut Alamsyah (2005). Fungsi utama perbankan Indonesia adalah  mampu mempengaruhi siklus usaha dalam perekonomian selain dari pada sebagai sumber pembiayaan untuk kredit investasi kecil, menengah dan besar.Indonesia yang merupakan negara berkembang, pembiayaan investasinya tetap didominasi oleh penyaluran kredit perbankan, sehingga wajar jika melambatnya penyaluran kredit perbankan akibat krisis 1997 dituding sebagai penyebab lambatnya 



2    pemulihan ekonomi indonesia dibandingkan negara asia lainnya (Korea Selatan dan Thailand). Menurut Kristono (2009). pesatnya perkembangan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional, maka dana yang cukup besar diperlukan demi menjaga kesinambungan pembangunan tersebut. Perusahaan dengan permodalan yang sulit tentu merasakan kendala akan kebutuhan dana yang besar ini, dimana permodalan perusahaan bisa berasal dari perusahaan itu sendiri maupun dari pihak lain. Maka semakin besar pula peranan yang dilakukan bank terkait dengan kebutuhan masyarakat akan dana. Bagi Bank sendiri, hal ini merupakan peluang bagi perkembangan usaha mereka karena salah satu sumber pendapatan utama yang diperoleh adalah dari operasi perkreditan. Sebagai mana yang telah diketahui, sekarang ini persaingan antar bank semakin tinggi.  Menurut Apriyanto (2010). Akan tetapi, Kendala yang dihadapi perbankan itu sendiri adalah bagaimana dana dari pihak ketiga tersebut dikelola, dihimpun serta dialokasikan dengan tepat, oleh sebab itu kedepannya sektor perbankan akan menjadi  salah satu batu loncatan untuk menggerakkan perekonomian.  Menurut Ismail (2010). Namun, tetapi saja tidak semua penyaluran kredit akan memberikan keuntungan kembali, karena seringkali pengembalian kredit yang disalurkan tidak berjalan dengan lancar dan pada kenyataannya tidak pernah lepas dari adanya kredit bermasalah. Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, bank 



3    kehilangan kesempatan mendapat bunga yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.  Kegiatan penyaluran kredit tersebut harus didasarkan pada beberapa aspek, antara lain :  1. Yuridis, yaitu program perkreditan harus sesuai dengan undang-  undang perbankan dan ketetapan Bank Indonesia.  2. Ekonomis, yaitu menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang diharapkan. 3. Kehati-hatian, yaitu besar plafond kredit (Legal Lending Limit atau Batas Minimum Pemberian Kredit) 4. Kebijaksanaan, adalah pedoman yang menyeluruh baik lisan maupun tulisan    yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat management action akan dilakukan. (Jayanti 2013).  Menurut Mubarok (2010). untuk menghindari tingginya kredit bermasalah dari ketidak efisienan dalam penyaluran kredit, dilakukan pertimbangan mengenai pengalokasian dana yang efisien, sehingga tingkat kredit bermasalah tidak terlalu tinggi. banyaknya kredit bermasalah akan menyebabkan permodalan bank berkurang yang dapat dilihat dari rasio kecukupan modalnya. Menurunnya rasio kecukupan modal, dapat menurunkan penyaluran kredit perbankan, sehingga kemampuan bank dalam menghasilkan laba yang optimal akan hilang, dan kemampuan untuk bangkit kembali pada saat merugi juga rendah, serta turunnya kepercayaan nasabah. 



4    Menurut Suyatno (2007). pada umumnya jangka waktu kredit merupakan cerminan dari risiko kredit yang mungkin muncul. jangka waktu pinjaman adalah waktu yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman. makin panjang jangka waktu kredit, semakin tinggi resiko yang mungkin muncul, maka bank pun akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek.  Fenomena yang terjadi di dunia perbankan Indonesia pada beberapa tahun terakhir menunjukkan dunia perbankan masih mengalami permasalahan. di saat sektor perbankan mulai mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat, muncul kembali kasus Bank Century. Hingga saat ini masih tidak jelas dimana titik mula permasalahannya dan belum juga terselesaikan. kasus ini kembali mengguncang kepercayaan para nasabah bank. kasus lainnya yaitu Bank Indonesia mencabut izin PT Bank Kredit Agricole Indosuez pada tahun 2003 yang disebabkan oleh karena memburuknya kinerja bank yaitu masalah kredit macet dan masalah permodalan. Selain itu Bank Indonesia menutup PT Bank Asiatic dan PT Bank Dagang Bali pada tahun 2004 karena permasalahan likuiditas dan permodalan banknya tidak dapat diselesaikan. (Sukma 2013). Pentingya mengangkat judul tentang kredit macet ini adalah melihat dari fenomena yang terjadi sekarang pada perbankan di indonesia masih mengalami banyak kendala dan permasalahan khusunya dalam penyaluran kredit. dimana banyak bank yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit mengalami banyak hambatan dimana debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman pokok atau bunga sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang 



5    telah disepakati bersama sebelum akad kredit antara kreditur dan debitur berlangsung. Sehingga profibilitas perusahaan tidak dapat berjalan lancar, karena dana yang mereka keluarkan tidak kembali sesuai dengan ketentuan  yang ditetapkan perusahaan dan pengembalian dana pokok dan bunga pun tidak berjalan lancar sehingga perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan atau pemberian kredit.  Kredit macet ini dapat disebabkan oleh faktor internal bank dimana kreditur kurang menganalisis sebelum memberikan kredit kepada debitur serta tidak melakukan komunikasi aktif dengan debitur untuk menanyakan kesulitan atau kendala yang dihadapi oleh nasabah. Sedangkan dari sisi eksternal nasabah, kemungkinan nasabah memiliki unsur kesengajaan dan ketidak sengajaan sehingga menyebabkan kredit bermasalah, dimana unsur kesengajaan itu nasabah sengaja tidak mau melakukan pembayaran dengan tepat waktu, dan unsur ketidak sengajaan nasabah yaitu perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur sehingga menyebabkan pembayaran kredit tertunda. Melihat dari fenomena yang ada dan terjadi sekarang di Bank Bri Cabang Sungguminasa menurut informasi dari petugas Bank bahwa kredit macet mengalami penigkatan dari 2017 sebanyak Rp 6.754.553.531 dan 2018 menigkat menjadi Rp 8.356.654.526 maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian tentang Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet  pada PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero)Tbk Cabang Sungguminasa. dalam penelitian ini 



6    menggunakan metode analisis Deskriptif dimana penelitian akan dilakukan di PT Bank Rakyat Indonesia cabang Sungguminasa tentang kredit bermasalah dan faktor penyebab kredit bermasalah untuk menghasilkan kesimpulan yang akan dikembalikan keperusahaan dalam bentuk saran. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian ini adalah “Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya kredit 

macet pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Cabang 

Sungguminasa”. 

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan  masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah ‘’Apakah faktor penyebab terjadinya kredit macet pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk cabang Sungguminasa ?’’ 
1.3 Tujuan Penelitian Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk ‘’Mengetahui faktor penyebab kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonsia (Persero)Tbk cabang Sungguminasa? 
1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi dan bahan kajian lanjutan untuk jurusan manajemen khususnya konsentrasi keuangan dan perbankan di STIE Nobel Indonesia. 



7    2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kredit macet di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Cabang Sungguminasa . 
1.5 Sistematika Penulisan  Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang menjadi isi dari penulisan ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing- masing bab, sebagai berikut:  

BAB IV : ANALISA DATA  Bab ini akan membahas tentang deskripsi objek penelitian yang berkaitan dengan penelitian, serta menguraikan hasil uji analisis data dari data yang telah diperoleh, berupa uji asumsi klasik yang meliputi uji wawancara, dokumentasi, yang menggambarkan pengaruh variabel yang digunakan. 
BAB V  : PENUTUP  Bab ini memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian selanjutnya.          

 

 

 



8    BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Bank Menurut Kuncoro, Dkk (2002). bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa- jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham) pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak diluar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang  dilakukan pada saat pendirian bank. Fungsi bank dalam melakukan pemberian kredit maka akan mempunyai risiko yaitu, berupa tidak lancarnya pembayaran kredit atau yang biasa disebut dengan risiko kredit. Kredit bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya. Risiko kredit tercermin dalam rasio Non Performing Loan (NPL). menunjukkan NPL berpengaruh negatif terhadap profitablitas, dimana semakin tinggi rasio tersebut mengakibatkan semakin rendah mutu kredit bank, dan kredit bermasalah semakin tinggi. NPL meningkat, laba bank akan menurun sehingga ROA menjadi rendah Anggita (2012). 
2.2 Pengertian Kredit Menurut Thamrin (2012) Kata “Kredit” berasal dari bahasa Romawi yaitu 

Credere yang artinya “Percaya”. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan tugas bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya untuk 



9    meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (Debitur) karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Supramono (2009). pengertian kredit yang diatur dalam pasal I angka 11 UU perbankan disebut sebagai berikut : kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. dengan mendasarkan pengertian undang-undang, kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa. Bunga merupakan sebuah keharusan untuk pemberian kredit karena merupakan imbalan jasa bagi bank yang merupakan  keuntungan perusahaaan. 
2.2.1 Risiko Kredit    Risiko Kredit Risiko kredit adalah kerugian potensial yang diakibatkan oleh keadaan dimana debitur tidak mampu dan/atau tidak mau menyelesaikan kredit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Ada tiga jenis kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit: a. Kebijakan yang bertujuan untuk membatasi atau mengurangi risiko kredit. yang termasuk dalam jenis pertama adalah kebijakan pada 



10    konsentrasi dan pemaparan besar, diversifikasi, pinjaman kepada pihak terkait, dan kelebihan pemaparan.   b. Kebijakan yang bertujuan mengklasifikasikan asset dengan cara         mengevaluasi kolektabilitas portofolio instrument kredit secara berkala.  c. Kebijakan yang bertujuan untuk kerugian provisi atau kebijakan dalam         menciptakan tunjangan pada tingkat tertentu untuk menyerap kerugian         yang dapat diantisipasi Anatia (2014) 
2.2.2 Unsur- unsur Kredit  Menurut Kasmir (2010). Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut: 1. Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa  yang diberikan (berupa uang, barang dan jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah permohonan kredit. 2. Kesepakatan Di samping unsur percaya didalam pemberian kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.  



11    3. Jangka waku Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. 4. Risiko Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan risiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya. 5. Balas jasa Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. 
2.2.3 Tujuan kredit  Menurut Hasibuan (2011). pemberian suatu kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai tentunya tergantung dari lembaga keuangan pemberi kredit. dalam praktiknya tujuan pemberian kredit adalah:  



12    1. Memperoleh pendapatan Bank dari bunga kredit 2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada 3. Melaksanakan kegiatan operasional Bank 4. Memenuhi pemintaan kredit dari masyarakat 5. Memperlancar lalu lintas pembayaran 6. Menambah modal kerja perusahaan 7. Meningkatkan dan menambah kesejahteraan masyarakat 
2.2.4 Fungsi Kredit   Menurut Kasmir (2010). fungsi kredit adalah sebagai berikut:  1).Untuk meningkatkan daya guna uang. jika uang hanya disimpan saja      tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.  2).Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari 17 satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.  3).Untuk meningkatkan daya guna barang. kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.  4).Meningkatkan peredaran barang. kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, 



13    sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.  5).Sebagai alat stabilitas ekonomi. kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa.  6).Untuk meningkatkan kegairahan berusaha. bagi penerima kredit akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bila nasabah memiliki modal yang pas-pasan.  7).Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. jika sebuah kredit 18 diberikan untuk membangun pabrik maka tentunya membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. di samping itu bagi masyarakat sekitar pabrik dapat juga meningkatkan pendapatannya.  8).Untuk meningkatkan hubungan internasional. dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya. 
2.2.5  Jenis-jenis kredit    Kashmir (2001). secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain: 



14    1.  Dilihat dari segi kegunaan  a).Kredit investasi   Biasa digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. contohnya seperti untuk  membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.  b).Kredit modal kerja  Digunakan untuk meningkatkan kegiatan produksi dalam operasionalnya. contohnya seperti untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.  2.  Dilihat dari segi tujuan kredit  a) .Kredit Produktif   Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau investasi. kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang.  b) .Kredit Konsumtif   Kredit yang digunakan untuk konsumsi pribadi. contohnya kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.  c) .Kredit Perdagangan   Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan. biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari 



15    hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.  3. Dilihat dari segi waktu  a).Kredit Jangka Pendek    Merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu pengembalian kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam.  b).Kredit Jangka Menengah  Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu pengembalian berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi. sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk dan peternakan seperti kambing.  c). Kredit Jangka Panjang  Merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu pengembalian diatas tiga tahun atau lima tahun. biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.     



16    3. Dilihat dari segi jaminan  a).Kredit dengan jaminan  Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan dapat berupa barang berwujud, tidak berwujud atau jaminan orang. jadi setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.  b).Kredit tanpa jaminan  Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan menilai prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.  4.  Dilihat dari segi sektor usaha  a).Kredit pertanian, merupakan kredit untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.  b).Kredit peternakan, untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam  dan jangka panjang misalnya peternakan kambing dan sapi.  c).Kredit industri, yaitu kredit untk membiayai industri kecil, menengah,   atau besar.  d).Kredit pertambangan, digunakan untuk jenis usaha tambang dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.  e).Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.  



17    f).Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dokter, dosen  atau pengacara.  g).Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan. 
2.2.6 Prinsip-prinsip perkreditan  Menurut Sutojo (2014). prinsip-prinsip perkreditan kredit merupakan suatu usaha yang mengandung resiko tertentu. untuk mengurangi atau meminimalkan tingkat resiko yang dapat terjadi dari pemberian kredit, perlu dilakukan suatu analisa kredit yang cermat. mengatakan bahwa kemampuan dan kesediaan debitur melunasi kredit sangat dipengaruhi oleh enam faktor intern dan ekstern yang disebut the C ‘s of credit. adanya prinsip-prinsip perkreditan yang dikenal dengan nama 5 C atau 6 C yang antara lain:   1. Character, sifat atau moral si calon peminjam.   2. Capacity, kemampuan melunasi si calon peminjam.  3. Capital, modal dasar si calon peminjam.  4. Collateral, agunan atau jaminan yang disediakan.  5. Condition of economy, kondisi perekonomian.    Adapun C yang keenam banyak versinya (ada yang serius atau pun tidak) misalnya:   - Constraint, kendala yang tidak memungkinkan usaha tersebut dibiayai  dengan alasan tertentu.   - Connection, koneksi atau hubungan atau lobby dengan pihak  perbankan.   - Commision, komisi,ada uang lelah kredit diberikan. 



18    2.2.7 Kredit Bermasalah Definisi kredit bermasalah menurut para ahli :        Menurut Mahmoeddin (2002). kredit bermasalah adalah kredit dimana debiturnya tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya.   Menurut Mantayborbir (2002). suatu kredit dikatakan bermasalah karena debitur manprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok.  Menurut Arthesa dan Handiman (2006). kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung risiko tinggi. kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank.  Sunindyo dan Wijayanti (2010). menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah meliputi sebagai berikut:  1. Kelemahan dari sisi intern debitur dapat disebabkan antara lain:  a).Itikad tidak baik dari debitur.  b).Menurunnya usaha debitur mengakibatkan turunnya kemampuan  debitur  untuk membayar angsuran.   c).Debitur tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup          untuk mengelola usaha, sehingga usaha debitur tidak berjalan baik. 



19     d).Ketidakjujuran debitur dalam penggunaan kredit untuk produktif menjadi kredit konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit.  2. Kelemahan dari sisi intern bank/lembaga keuangan dapat disebabkan oleh:    a).Itikad tidak baik dari petugas bank/lembaga keuangan untuk kepentingan pribadi, seperti pegawai bank/lembaga keuangan merealisir kredit debitur yang memberi imbalan atas pencairan kredit tersebut.    b).Kekurangmampuan petugas bank/lembaga keuangan dalam pengelolaan pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan sampai pencairan kredit.    c).Kelemahan dan kurang efektifnya petugas bank/lembaga keuangan membina debitur, sehingga debitur mudah memanfaatkan celah ini untuk mencoba melakukan pelanggaran maupun ingkar janji (wanprestasi). Kelemahan dari sisi ekstern Bank/Lembaga Keuangan dapat disebabkan :  1. Force Majeur perubahan-perubahan yang terjadi karena bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi debitur dalam usahanya. Perubahan ini antara lain bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lain sebagainya.  2. Akibat perubahan-perubahan eksternal lingkungan (enviroment) Perubahan ekonomi karena krisis moneter yang berpengaruh terhadap usaha debitur. Krisis moneter tersebut dapat menyebabkan terjadinya inflasi yang dapat menyebabkan nilai uang menurun terhadap mata uang asing. harga barang-barang naik, menyebabkan daya beli masyarakat 



20    menurun. kebalikan dari inflasi adalah deflasi yang dapat menyebabkan nilai uang naik terhadap mata uang asing sehingga barang-barang turun, yang menyebabkan lesunya produktifitas perusahaan. Menurut Kuncoro (2002) indikator kredit bermasalah:      1. Kredit kurang lancar (substandard) dengan kriteria:   a).Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah     melampaui 90 hari.       b). Sering terjadi cerukan.   c). Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.   d). Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari     90 hari.   e). Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.   f). Dokumentasi pinjaman yang lemah     2. Kredit Diragukan (doubtful) dengan kriteria:   a).Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah    melampaui 180 hari.   b.)Terjadi cerukan yang bersifat permanen. 27   c.)Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.    d.)Terjadi kapitalisasi bunga.     3. Kredit Macet (loss) dengan kriteria:      a).Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah                    melampaui 270 hari.   b).Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. 



21      c).Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat    dicairkan pada nilai wajar.  Kredit bermasalah adalah pemberian suatu fasilitas  kredit mengandung risiko kemacetan. akibatnya, kredit tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan kerugian:  Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015) ada beberapa pengertian kredit bermasalah :  a).Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang di inginkan bank.  b).Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.  c).Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik dalam bentuk pembayaran kredit kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur.  d).Kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama  apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirankan tidak cukup untuk membayar kembali sehingga belum mencapai/ memenuhi target yang diinginkan oleh bank.  e).Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayarankembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau potensi kerugian diperusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan  timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.  



22    f).Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadapa bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.  g).Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan  macet   serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.  
2.2.8 Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah            Menurut Sinungan (2000). penyebab dari terjadinya kredit bermasalah  adalah: 1.Faktor Internal Bank    1.Analisa kurang tepat,sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurung waktu selama jangka waktu kredit. 2.Kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian atau  penjualan.     3.Tidak efektifnya kontrol atas biaya dan pengeluaran    4.Kebijaksanaan tentang piutang yang tidak efektif.     5.Penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap     6.permodalan yang tidak cukup. 2.Faktor Eksternal Nasabah    Unsur kesengajaan yag dilakukan oleh nasabah: a. Nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Bank, Karena nasabah tidak memiliki kemauan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 



23    b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar,sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. hal ini akan memiliki dampak keuangan terhadap perusahaan dalam memenuhi modal kerja. c. Penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan pengunaan. faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan: a. Bencana Alam     Bencana Alam adalah sesuatu yang tidak diinginkan, Misalnya; kebakaran,gempa bumi,gunung meletus, angin topang, banjir, dan sebagainya. b. Peperangan      Peperangan adalah pengerusakan dan akibat dari peperangan ini merupakan bencana yang dibuat manusia, Misal ;demonstrasi, penjarahan, pembakaran dan lain-lain. c. Perubahan kondisi perekonomian      Misalnya peraturan pemerintah terhadap suatu jenis barang, keadaan  kritis misalnya demonstrasi, penjarahan dan pembakaran dan lain-lain. d. Perubahan Teknologi Semakin majunya teknologi maka semakin efisien barang yang di produksi sehingga perusahaan yang tidak menggunakan teknologi modern akan kalah bersaing.   



24    2.2.9 Dampak Kredit Bermasalah    Menurut Ismail (2010). berikut ini beberapa dampak jika kredit yang disalurkan oleh bank bermasalah, antara lain:  1) .Laba/Rugi bank menurun     Penurunan Laba tersebut di akibatkan adanya penurunan pendapatan bunga   kredit.  2).Bad Debt Ratiomenjadi lebih besar       Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah.  3).Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat      Bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan kredit akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank.  4). Return On Assets(ROA)dan Return On Equity (ROE) menurun  Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan Return On Assets, karena Return turun, maka ROA dan ROE akan menurun. 
2.2.10 Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah   Menurut Ismail (2010). bank melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit dari calon debitur. hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan. akan tetapi, meskipun bank telah melakukan analisis yang cermat, risiko kredit bermasalah juga mungkin terjadi. tidak ada satupun  bank di dunia ini yang tidak memiliki kredit bermasalah, karena tidak mungkin dari semua kredit yang disalurkan, semuanya lancar.  



25     Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah antara lain:  1)  Rescheduling (Penjadwalan Kembali)   Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baikakan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah dijanjikan. penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya. namun demikian, jadwal yang baru tersebut akan disesuaikan dengan cash flow perusahaan, sehingga upaya rescheduling ini dapat membuahkan hasil dan nasabah menjadi lancar kembali.  Beberapa alternatif rescheduling yang dapat diberikan bank antara lain:       a. Perpanjangan jangka waktu kredit. misalnya jangka waktu kredit dua           tahun diperpanjang menjadi lima tahun, sehingga total angsuran                  perbulan menjadi lebih rendah.       b. Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan. Perubahan jadwal           tersebut akan memberi kesempatan nasabah mengumpulkan dana                    untuk mengangsur dalam triwulan. hal ini disesuaikan dengan         penerimaan penjualan.      c. Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.   



26    2)  Reconditioning (Persyaratan Kembali)   Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.  Beberapa alternatif reconditioning yang dapat diberikan bank antara lain:  a).Penurunan tingkat suku bunga  b).Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga  nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman  beserta bunga berjalan.  c).Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan  pokok pinjaman  d).Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran kreditoleh nasabah      dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampaidengan jangka      waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat     nasabah sudah mampu. hal ini perlu dihitung dengan cermat cash flow perusahaan.     



27    3)  Restructuring (Penataan Kembali)          Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam      menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur      pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.     Dalam kasus ini, bank akan mengubah struktur pembiayaan tersebut dengan memberikan tambahan dana untuk modal kerja,  agar perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dan dapat memperoleh keuntungan.    Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam restrukturisasi antara   lain:      a) Bank dapat memberikan tambahan kredit     b) Tambahan modal tersebut berasal dari modal debitur    c) Kombinasi antara bank dan nasabah  4) Kombinasi    Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain:  a) Rescheduling dan Restructuring  Upaya gabungan antara rescheduling dan restructuring dilakukan misalnya bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit. Hal ini dilakukan karena bank melihat bahwa debitur dapat diselamatkan dengan memberikan tambahan kredit untuk menambah modal kerja, serta 



28    diberikan tambahan waktu agar total angsuran per bulan menurun, sehingga debitur mampu membayar angsuran.  b) Rescheduling dan Reconditioning    Bank dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga. dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.  c) Restructuring dan Reconditioning  d) Upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah. e) Rescheduling, Restructuring dan Reconditioning   Upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya maksimal dilakukan oleh bank misalnya jangka waktu diperpanjang, kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan. 5) Eksekusi   Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur. sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar 



29    kekurangannya. pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. atas kerugian karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan  membebankan kerugian tersebut ke dalam kerugian bank. 
2.3 Penelitian terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu No     Nama Judul penelitian Hasil penelitian 1    Marsen indra S (2011) Analisis faktor-faktor yang  memepengaruhi kredit bermasalah Pada PT. BPR Bumiasih NBP 34 Pematang siantar. Tingakat suku bunga kredit memiliki pengaruh yang positif , dan Kredit yang dialurkan negatif dan jumlah debitur  memiliki pengaruh yang positif terhadap kredit bermasalah pada PT. BPR Siantar Bumiasih. 2 Ahimsa (2000)  Analisis faktor –faktor yang berpengaruh Terhadap kredit macet pada BPR BKK Dawe,Kudus Mengemukakan bahwa jangka waktu Kredit, tingkat bunga kredit, dan kolektibilitas secara sendiri-sendiri ataupun bersama-samaberpengaruh terhadap jumlah kredit macet dengan alpha (α=5%). 3 Widodo (2003) Analisis presepsi nasabah terhadap faktor-faktor yang mempegaruhi kredit macet pada PT.BPR Karticentra Artha Mragen kabupaten Demak. Mengemukakan bahwa dari beberapa faktor yang diuji , yaitu tingkat suku bunga ,kolektabilitas, jangka waktu pinjaman, dan stabilitas penjualan 



30    nasabah secara nyata mempengaruhi kredit macet secara parsial. 4 Rifatul (2013) Analisis faktor yang mempengaruhi Non perfoming Loan di sumatera utara. Secara parsial, inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL sedangkan PDRB Perkapita Riil dan LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL sebesar 85,8% variasi variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan bahwa variabel NPL pada perbankan disulawesi selatan,sedangkan sisanya sebesar 14,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model estimasi. 5 Mubaroh (2004) Pengaruh rasio keuangan dalam analisis kinerja keuangan dan perbankan. ROA, ROE, CAR, PPAP, BOPO, tidak berpengaruh signifikan, sedangkan NPL dan NIM Berpegaruh negatif  signifikan terhadap ROA.  
2.4 Kerangka Berfikir   Kredit macet akan berakibat pada kerugian bank, sehingga perlu dilakukan penelitian faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Pada PT Bank Rakyat Indonesi (Persero)Tbk cabang Sungguminasa. terdapat beberapa kredit 



31    macet yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan sehingga menyebabkan kerugian pada Bank. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mepengaruhi terjadinya kredit macet sehingga dilakukakan penelitian Deskriptif.    
Gambar 2.2                           

 

PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungguminasa Gowa Kredit bermasalah   Faktor yang mempengaruhi Analisis Deskriptif Kesimpulan 



32    BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Waktu dan Lokasi penelitian 

 Penelitian ini di laksanakan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Cabang Sungguminasa yang terletak di Jalan Andi Malombasang No.101 Sungguminasa, Somba opu Kabupaten Gowa. adapun waktu yang digunakan untuk  melakukan penelitian di laksanakan selama (1) bulan lebih terhitung mulai bulan Desember 2018 - Januari 2019. 
3.2 Jenis Dan Tipe penelitian 1.Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah jenis peneltian kualitatatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan yang diambil dari hasil wawancara dengan nasabah dan karyawan. 2.Tipe penelitian Tipe penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif yang berupaya mengambarkan secara umum dengan fakta yang ada untuk menjawab semua permasalahan yang akan diangkat atau diteliti, oleh sebab itu untuk menjelaskan suatu hal yang kemudian diklasifikasikan sehingga dapat disimpulkan untuk mempermudah dalam hal melaukakan penelitian dan pengamatan. 3.Studi literatur Menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. dan didapat dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan panduan jurnal atau buku. 



33    3.3 Sumber Data  1.Data Sekunder yaitu data yang diperoleh bersumber dari dokumen laporan tertulis berupa data-data yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti. 2. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak yang    terkait langsung dengan masalah penelitian.  
 3.4 Populasi dan sampel 

3.3.1 Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian di tarik kesimpulan. oleh karena itu, populasi untuk penelitian ini adalah seluruh nasabah yang mengalami kredit macet dan megalami tunggakan selama satu tahun pada tahun 2017-2018. pada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk cabang Sungguminasa. 
3.3.2 Sampel  Sampel yang ditetapkan secara purposive sampling yang ditentukan oleh karasteristik nasabah yang mengalami kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk cabang Sungguminasa. dengan kriteria plafon di atas 200 juta yang berdasarkan tunggakan selama satu tahun. dengan jumlah semua nasabah yang mengalami kredit macet adalah 10 orang pada tahun 2017-2018.    



34    3.5  Metode Pengumpulan Data 1.Observasi langsung atau pengamatan langsung merupakan metode pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti dan melihat bagaimana keadaan di lapangan. 2.Wawancara adalah pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab terhadap responden untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. metode wawancara dilakukan dengan terstruktur yaitu: a.   Kepala pimpinan kredit PT Bank Rakyat Indonesia    (Persero)Tbk            Cabang Sungguminasa Gowab.  b. Staf Karyawan bagian kredit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.Cabang Sungguminasa yaitu; melakukan tanya jawab untuk mengetahui data nasabah kredit bermasalah, sistem pemberian kredit dan kendala yang sering terjadi dalam pemberian kredit sehingga muncul kredit macet.   c. Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Cabang Sungguminasa yaitu; melakukan tanya jawab untuk mengetahui kendala apa yang menyebabkan sehingga terjadi kredit macet yang dapat menganggu aktivitas bank. 3. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan    bukti-bukti yang akurat, pencatatan, sumber informasi. 
3.6 Metode Analisis Data  Analisis data adalah langkah selanjutnya  setelah melakukan metode pengumpulan data dengan cara observasi langsung, wawancara, dokumentasi. 



35    untuk mengelolah data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyelesaikan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kualitatif deskriptif. dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok.  Menurut Huberman dalam Sugiono (2012). ketiga komponen tersebut yaitu; 1. Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas,  memperpendek, membuat fokus, membangun hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan. 2. Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti  cerita sistematis dan longs agar makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami. 3. Penarikan kesimpulan dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penariakan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran umum perusahaan 

4.1.1 Sejarah PT Bank Rakyat  Indonesia 

 Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu Bank milik pemerintah yang 

tersebar di indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia di dirikan 

dipurwekerto , Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De 

Poerwokertosche Hulp en Spaar Bank der inlandsche Hoofden atau ‘’ Bank 

bantuan dan simpanan milik kaum priyayi purwekerto’’ Suatu lembaga keuangan 

yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). lembaga tersebut 

berdiri tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran 

BRI. 

 Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 

1 tahun 1946 pasal 1 disebutkan  bahwa BRI adalah Bank pemerintah pertama di 

indonesia. dalam masa perang memperthankan kemerdekaan pada tahun 1948, 

kegiatan BRI sempat berhenti untuk sementara waktu dan mulai aktif kembali 

setekah perjanjian Renville pada tahun 1949, dengan berubah nama menjadi Bank 

Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu, malalui PERPU No.41 tahun 1960 

dibentuklah Bank koperasi tani dan nelayan (BKTN) yang merupaka peleburan 

dari BRI. Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatshappij (NHM). Kemudian 

berdasarkan penetapan presiden No.9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan dalam 

dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Tani dan Nelayan. 

 Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 

1992 dan peraturan pemerintah RI No. 21 Tahun 1992 status BRI berubah 
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menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% ditangan 

pemerintah RI. pada tahun 2003, pemerintah inddonesia memutuskan untuk 

menjual 30% saham Bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama 

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)Tbk. yang masih sampai saat ini. 

 Sampai sekarang Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang didirikan sejak tahun 

1895 tetap konsisten menfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, 

diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha 

kecil.Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka 

sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja berjumlah 1.234 

kantor, yang terdiri dari 1 kantor pusat BRI, 19 kantor wilayah (termasuk kantor 

wilayah di Makassar yang berada dijalan Achmad Yani No.8 Makassar), 18 

Kantor Inspeksi/SPI,457 kantor cabang (dalam negeri), 581 kantor Cabang 

Pembantu, 1 kantor cabang khusus, 1 New york Agency, 1 Caymand Island 

Agency, 1 kantor perwakilan Hongkong, 1 Kantor Remittance Company, 972 

Kantor Kas, 6 Kantor mobil Bank, 193 P.Point, 5.228 BRI unit dan 2.976 teras 

BRI. 

4.1.2  Visi PT Bank Rakyat Indonesia 

‘’ Menjadi Bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan 

nasabah’’ 

   Komersial: Sejak berdiri BRI merupaka Bank Komersial, yaitu Bank 

yang menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk pinjaman, memperoleh laba dari perbedaan tingkat 

bunga simpanan dan tingkat bunga pinjaman serta Fee Based Income. Walaupun 
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sebagai Agent of Development. BRI tetap menegaskan posisinya sebagai Bank 

Komersial yang terus tumbuh secara berkesinambungan . 

 Terkemuka: BRI adalah Bank Terkemuka, karena merupakan salah satu 

bank terbesar di indonesia dan micro Bankig terbesar dan paling menguntungkan 

didunia. 

Kepuasan: Kepuasan Nasabah bukan merupakan hal yang baru bagi BRI 

sebagai perusahaan yang menyediakan jasa perbankan. Merupakan tantangan 

yang dihadapi BRI dengan memebrikan kepuasan kepada semua nasabah di 

semua segmen usahanya. 

4.1.3  Misi PT Bank Rakyat Indonesia 

1. Melakukan kegiatan perbankan dengan terbaik dengan mengutamakan 

pelayanan kepada usaha micro, kecil dan menengah untuk menunjang  

peningkatan ekonomi masyarakat. 

2. Memberikan pelayanan Prima kepada nasabah melalui jaringan kerja 

yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang 

profesional dan teknologi informasi yang handal dalam melaksanakan 

manajemen risiko serta praktek good Corpoorate Gorvenance (GCG) 

yang sangat baik. 

3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak 

yang berkempentingan (stakeholders). 
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4.1.4  STRUKTUR ORGANISASI  PT  BRI (PERSERO) Tbk CABANG SUNGGUMINASA GOWA                                                    
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Susunan dan pembagian tugas dan wewenang dari struktur organisasi 

perusahaan dapat diuraikan berikut; 

a. Kepala Cabang  

 Adalah petugas Bank yang bertanggung jawab dan wewenang untuk 

memimpin suatu BRI Cabang. 

b. PIC (Pejabat Internal Control) 

 Adalah pejabat yang bertugas mengontrol pekerjaan karyawan pada PT. BRI 

(Persero) Tbk, Setiap harinya. 

c. Manajer Pemasaran 

 Adalah posisi yang tidak kalah pentingya dengan posisi yang lain. bisa dibilang 

dialah ujung tombak maju mundurnya sebuah Bank. maka, posisi ini tidak bisa 

dipandang remeh atau sebelah mata. 

 Tugas-tugas manajer pemasaran adalah sebagai berikut; 

1. Membantu pimpinan cabang dalam dalam mempersiapkan RKA dalam rangka 

mencapai target bisnis yang telah ditetapkan. 

2. Mendukung  pimpinan cabang  dalam membina dan mengkoordinasikan unit-

unit kerja dibawahnya untuk mencapai target yang telah ditetakan, terutama 

terkait dengan bidang  pemasaran. 

3. Menerapkan proses kredit sesuai denga kebijakan umum perkreditan (KUP) 

Bank dan pedoman pelaksanaan kredit (PPK) ritel yang telah ditetapkan 

terhadap account yang termasuk protofoliolnya untuk mencapai target kanca 

dan mewujudkan protofolio kredit yang berkembang, sehat dan 

menguntungkan. 
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Wewenang: 

1. Bertindak sebagai pemrakarsa kredit. 

2. menyusulkan merekomendasikan penyelematan dan penyelesaian  kredit  

bermasalah. 

3. Mengusulkan dan merekomendasikan pemberian promosi, reward, dan 

punishment bagi pekerja binaanya. 

 Manajer pemasaran dalam pelaksanaanya tugas dibantu oleh: 

Account Officer Commercial 

Account Officer Consumer 

Accaount Officer program 

Funding officer 

d. Manajer Operasional  

1. Membantu pimpinan cabang dalam mempersiapkan RKA dalam mencapai 

target bisnis yang telah ditetapkan. 

2. Memfungsikan bawahanya dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai 

dengan strategi yang yang telah ditetapkan pimpinan cabang guna 

mewujudkan pelayanan sebaik-baiknya bagi nasabah. 

3. Mengawasi semua bawahanya dalam rangka melaksanakan dan mencapai 

sasaran rencana kerja yang tealh ditetapkan 

4. Memastikan bahwa pengelolaan Kas kanca dan surat-surat berharga telah 

benar dan sesuai dengan ketetntuan yang berlaku untuk menjaga Asset Bank 
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5. Melayani seluruh kebutuhan unit kerja dibawah  Kanca/unit kerja lainya 

dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

untuk mencapai kepuasan nasabah dan menjaga kepentingan Bank. 

Wewenang: 

1. Bertindak sebagai pemrakarsa kredit 

2. Mengusulkan, merekomendasikan penyelamatan dan penyelesaian kredit 

bermasalah  

3. Mengusulkan dan merekomendasikan pemberian promosi, reward dan 

punishment bagi pekerja binaanya 

Manajer pemasaran dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh: 

Account Official commercial 

Account Officer consumer 

Account officer program 

funding officer 

e. Manajer Operasional 

Tugas-tugas: 

1. Membantu pimpinan cabang dalam mempersiapkan RKA dalam rangka   

mencapai target bisnis yang telah ditetapkan 

2. Memfungsikan bawahanya dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai 

dengan strategi yang telah ditetapkan pimpinan cabang guna mewujudkan 

pelayanan yang sebaik-baiknya bagi nasabah. 

3. Mengawasi semua bawahanya dalam rangka melaksanan dan mencapai  

 sasaran rencana kerja yang telah ditetapkan. 
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4. Memastikan bahwa pengelolaan kas kanca dan surat-surat berharga telah benar 

dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga Asset Bank 

5. Melayani seluruh kebutuhan unit kerja dibawah kanca kerja lainya dengan cara 

yang sebaik-baiknya sesuai denga ketentuan yang berlaku untuk mencapai 

kepuasan nasabah dan kepentingan Bank 

Wewenang: 

1. Mengelola kas kanca dan surat-surat berharga 

2. Menyetujui pembayaran transaksi tunai serta kriling serta mengesahkan 

transaksi pembukaan sesuai denga kewenanganya. 

3. Mengelola test key trasaksi rupiah atau valas  

4. Memegang salah satu kunci kluis dan brangkas. 

5. Memberi izin transaksi dan koreksi  

6. Menandatangani semua nota hubungan bank unit, dokumen dan laporan. 

Manajer Operasional dalam pelaksanaanya dibantu oleh: 

1. Asisnten Manajer penunjang bisnis (AMPB) terdiri dari: 

Supervisor ADK 

ADK commercial 

ADK consumer 

Supervisor pelayanan intern  

Sekertariat SDM 

Logistik 

LAIM 
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2. Asistem manajer operasional (AMO) 

Supervisor pelayanan kas 

TKK 

Payment Point 

UPN 

Teller  

Kriling  

Costumer Servis 

DJS 

f. Manajer Bisnis Mikro 

        Tugas-tugas: 

1. Membuat RKA PT. BRI (persero)Tbk, unit sewilayah kerjanya untuk 

mencapai target bisnis yang telah ditetapkan  serta menetapkan strategi 

bisnis berdasarkan analisa pesaing yang telah dilakukan untuk 

meningkatkan dan menguasai pangsa pasar bebas. 

2. Pengembangan bisnis PT.BRI (persero) Tbk, unit diwilayah kerjanya 

untuk mencapai laba yang maksimal dan mengeveluasi/memonitor bisnis 

PT. BRI (persero) Tbk, unit dibandingkan Bank Pesaingya. 

3. Mengusulkan dan merekomendasikan reward dan punishment dengan 

mengacu pada system penghargaan yang telah ditetapkan dan 

melaksanakan waskat bidang logistic wilayah kerjanya untuk 

mengeleminasi terjadinya penyimpangan. 
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Supervisor Administrasi unit: 

Tugas-tugas: 

1. Merupakan petugas yang berhubungan dengan administrasi di 8 unit dan 

kemudian melaporkan kecabang. 

2. Melakukan pengecekan terhadap administrasi diunit 

3. Mengontrol stabilitas administrasi di unit 

    Petugas Administrasi Unit (PAU) 

Tugas-tugas: 

1. Membuat dan mengadministrasikan laporan-laporan untuk mejnaga 

ketertiban keakuratan laporan yang akan digunakan manajemen. 

2. Membuat konsep surat berdasarkan perintah/diposisi manajer bisnis mikro 

(MBM) pimpinan cabang (PC) 

3. Mengagenda Surat masuk dan surat keluar dari PT. BRI (persero) Tbk, 

unit 

4. Menyiapkan surat perjalanan dinas (SPD) pegawai-pegawai dijajaran 

mikro wilayah kerjanya. 

    Petugas rokonsiliasi unit (PRU) 

Tugas-Tugas: 

1. Mengelola register nota hubungan kantor cabang dan PT.BRI 

(persero)Tbk, unit non SIBS untuk menjaga ketertiban administrasi lalu 

lintas nota. 

2. Mengentry nota UD- 1A dan UD – 1B ke PC hubungan kanca dan PT. 

BRI (persero)Tbk. 
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3. Mengarsipkan nota-nota  hubungan kantor cabang dengan PT. BRI 

(persero) Tbk, unit non SIBS untuk ketertiban administrasi  

4. Merekonsilisasi hubungan rekening kantor cabang PT. BRI (persero) 

Tbk, unit non SIBS, rekening PT.BRI (persero) Tbk, unit non SIBS 

kantor cabang dalam rangka ketertiban hutang piutang likuidasi kantor 

cabang-unit. 

Pegawai Cadangan  

Tugas-tugas: 

1. Pegawai cadangan bertanggung jawab langsung kepada supervisor 

administrasi unit atau AMBM/MBM/Pinca apabila tidak ada 

supervisor PT.BRI (persero) Tbk unit. 

2. Mencakup pegawai PT. BRI(persero) Tbk, unit atau TKK yang 

berhalangan sesuai intruksi AMBM/MBM/pinca dalam rangka 

kelancaran operasional PT.BRI (persero) Tbk, unit. 

3. Berfungsi sebagai PAU atau PRU pada saat menghentikan petugas 

PT.BRI (persero) Tbk,unit 

4. Melaukan tugas lain sesuai dengan intruksinya atasanya 

    Penilik 

Tugas-tugas: 

1. Melaksanakan Waskat sidur dan operasional PT. BRI (Persero)   

 Tbk, unit yang meliputi: 

a. Kas (Maksimal Kas, dan lain-lain). 
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b. Kupedes (Proses penyelesain surat keterangan permohonan 

pinjaman (SKKP), Analisa Kredit, insentif pembayaran, tepat 

waktu (IPTW), restifusi bunga, perhitungan cadangan, 

penghapusan dan lain-lain. 

c. Simpanan (Pengambilan simpanan, mutasi OB, perhitngan 

bunga dan lain-lain) 

d. Jasa Bank lainya (Nota-nota transfer dan kriling, bukti OB, 

dan lain-lain). 

g. BRI unit  

Merupakan unit cabang pembantu dari PT.BRI (persero) Tbk, cabang 

Sungguminasa Gowa.     

4.2 Hasil  

4.2.1 Kredit macet 

  Kredit macet adalah kredit yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah 

ditetapkan oleh Bank dimana debitur tidak memenuhi persyaratan yang telah 

diperjanjikan sebelumnya dan tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan 

perjanjian baik jumlah maupun jangka waktu. seperti fenomena yang terjadi pada 

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungguminasa pada tahun 2017 - 2018 

mengalami peningkatan kredit macet yang dapat mempengaruhi laba perusahaan, 

seperti terlihat pada tabel berikut; 
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4.1 Kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

Tahun   Keterangan  

(Neraca) 

Posisi keuangan 

           2017  

           2018  

1,90 

2,88 

6.044.521.633 

8.179.753.799 

Keterangan:  

 Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Posisi kredit macet pada tahun 2017 

dalam Neraca yaitu 1,90 atau Rp. 6.044.521.633 dan mengalami peningkatan 

kredit macet pada tahun 2018 dalam neraca 2,88  atau Rp.8.179.753.799. 

  4.2.2 Responden  

 Responden dalam penelitian ini adalah  semua debitur Kredit macet pada 

Tahun 2017 - 2018 dengan kriteria macet dengan jumlah Plafon Kredit diatas 200 

juta dengan tungakkan selama satu tahun dengan jumlah responden sebanyak 10 

orang nasabah. Karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, jenis kredit. dan adapun wawancara dilakukan peneliti bersama 

Kepala Pimpinan kredit dan staf karyawan untuk mengetahui kebenaran serta 

untuk konfirmasi pembenaran pernyataan nasabah. 

4.2 Karakteristik Responden 

a. Jenis kelamin 

Karakteristik Jumlah Presentase 

Jenis kelamin  
Laki-laki 

Perempuan  

 
6 
4 

 
6% 
4% 

Total  10 10% 
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Keterangan: 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa sebagian debitur yang 

macet di Bri Cabang sungguminasa Gowa adalah laki-laki   (6 

orang ) dan sisanya debitur perempuan (4 orang) dengan jumlah 10 

orang. 

b. Usia 

Keterangan Jumlah Presentase 

Usia 

25-30 tahun 

31-35 tahun  

36-40 tahun 

41-45 tahun 

46-50 tahun 

51-55 tahun   

56-60 tahun 

 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

0 

 

1% 

1% 

2% 

3% 

2% 

1% 

0% 

Total 10 10% 

Keterangan: 

Berdasarkan Tabel 4.2 diperoleh data bahwa debitur yang berusia  

25-30 tahun sebanyak yaitu 1%, 31-35 tahun sebanya 1%, 36-40 

tahun sebanyak 1%, 41-45 tahun sebanyak 3%, 46-50 Tahun 

sebanyak 2% dan umur 51-55 tahun sebanyak 1% dan usia 56-60 

tahun tidak ada. Dari data diatasa dapat disimpulkan bahwa debitur 
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yang mengalami kredit bermasalah pada Bank Bri Cabang 

Sungguminasa gowa adalah berusia 40 tahun. 

c. Pendidikan 

Keterangan Jumlah Persentase 

SD 

SMP 

SMA 

S1 

S2 

S3 

- 

- 

2 

3 

3 

3 

- 

- 

2% 

3% 

3% 

3% 

Keterangan: 

Berdasakan Tabel 4.2 diperoleh data bahwa latar belakang 

pendidikan dari debitur yaitu; SMA(2%) S1(3%) S2(3%) S3(2%). 

d. Jenis kredit 

Keterangan Jumlah Presentase 

Kredit multiguna 

Kredit KPR 

Kredit KKB 

KUR Ritel 

2 

2 

2 

4 

2% 

2% 

2% 

4% 

Keterangan: 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa debitur yang 

bermasalah mengambil kredit yaitu Kredit Multiguna sebanyak 

(2%) dan kredit KPR sebanyak( 2%), kredit KKB sebanyak (2%) 
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Kredit Ritel sebanyak (4%) maka dari data tersebut debitur yang 

mengalami kredit bermasalah yaitu pengambilan kredit dalam 

bentuk ritel atau modal usaha. 

4.2.2 Jenis pinjaman Kredit 

Untuk melihat jenis kredit nasabah Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. 

pada tahun 2017-2018 yang berkategori Kredit macet dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

4.3 jenis pinjaman kredit 

No        Jenis Kredit            Jumlah            Persen 

1 Kredit Multiguna 2 2% 

2 Kredit KPR 2 2% 

3 Kredit KKB 2 2% 

4 KUR ritel 4 4% 

Total 10 10% 

 

Tujuan Mengajukan Kredit 

 4.4 Tujuan Kredit 

No Jenis kredit Jumlah Persen 

1 Menambah Modal usaha 6 6% 

2 Kebutuhan Pribadi 4 4% 

Total  10 10% 

Diketahui identitas responden menurut tujuan mengajukan kredit pada 

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk cabang Sungguminasa menunjukkan 

seluruh nasabah kredit macet  untuk tujuan modal usaha dan kebutuhan pribadi. 
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4.3 Hasil penelitian 

 Pada peneltian ini penulis melakukan wawancara dengan nasabah PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Sungguminasa yang mengalami 

kredit macet dengan tunggakan selama satu tahun dengan plafon diatas 200 juta. 

 Nasabah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang 

Sungguminasa pada umumnya yang mengalami kredit macet, mengambil kredit 

untuk penambahan modal usaha dan untuk kebutuhan komsumtif seperti yang di 

sampaikan oleh pernyaatan responden 1 sebagai berikut: 

‘’ Manfaat dari pemberian kredit adalah untuk menambah modal usaha      
atau investasi KKB dan KPR’’ 
 

  Dari pernyataan responden 1 hal senada juga disampaikan oleh responden 

2 mengenai manfaat kredit yaitu: 

‘’ Manfaat yang saya dapatkan dari adanya pemberian kredit yaitu           
untuk menambah modal usaha saya’’ 
 
 

  Dari pernyataan responden 2 pernyataan lain disampaikan oleh responden 

3 mengenai kredit: 

‘’Manfaat adanya kredit yaitu dapat membantu saya dalam memenuhi 
kebutuhan  pribadi saya dengan cara penambahan modal untuk 
komsumtif’’ 
 

 Dari pernyataan responden 3 hal yang sama juga disampaikan oleh 

responden 4 yaitu: 

‘’Manfaat dari kredit bagi saya adalah untuk penambahan modal untuk 
membangun dan mengembangkan usaha saya’’ 

 
 Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh responden 5 dengan nada yang 

sama yaitu: 
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  ‘’Manfaat dari adanya pemberian kredit adalah untuk menambah modal 
saya dalam bentuk  kredit KPR’’ 

 
 Dan pernyataan Responden 5 Hampir sama dengan pernyataan yang 

dikemukakan oleh responden 6 yaitu; 

  ‘’yaitu manfaat Kredit adalah untuk membantu saya dalam memenuhi 
modal usaha dalam bentuk  kredit retail’’ 

 
 Pernyataan selanjtnya disampaikan oleh responden 7 dengan hal yang 

sama tentang kredit: 

    ‘’ Manfaat dari kredit yaitu menambah modal usaha dagang saya’’ 
 
 Demikian  juga disampaikan oleh responden 8 mengenai manfaat kredit 

yaitu: 
 

      ‘’Manfaat dari kredit yaitu untuk mendapatkan penambahan    modal 
usaha bagi saya’’ 
 

 Hal yang senada juga disampaikan oleh responden 9 mengenai manfaat 

kredit yaitu: 

  ‘’Manfaat dari kredit adalah untuk penambahan modal dalam                    
     memulai  usaha saya’’ 

 
 Dan pernyataan terakhir yang dikemukakan oleh responden 10  mengenai 

manfaat kredit yaitu; 

 ‘’Manfaat dari kredit adalah untuk modal kerja bagi usaha saya’’ 
 

 Dari pernyataan diatas di dukung oleh Staf karyawan bagian kredit tentang 

manfaat pemberian kredit yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia sebagai 

berikut: 

                  ‘’Manfaat dari pemberian kredit adalah untuk mendapat laba dan profit 
bagi perusahaan Bri serta untuk membantu masyarakat dalam 
mengembangkan usaha mereka serta menjalanka fungsi dari bank 
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untuk menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat atau 
untuk memutar kembali uang itu’ 

 
 Demikian pernyataan dari staf karyawan di benarkan oleh pernyataan 

Kepala Pimpinan kredit sebagai berikut: 

  ‘’Manfaat dari pemberian kredit sendiri yaitu untuk meningkatkan 
daya guna uang untuk dikelola atau digunakan untuk 
mengengbangkan usaha debitur, lalu untuk meningkatkan 
pendapatan perusahaan  dengan bunga yang diterima dari kredit’’ 

 
 

Dari beberapa pernyataan diatas yang dikemukakan oleh nasabah yang 

mengalami kredit macet, manfaat kredit untuk menambah modal usaha mereka., 

dan  untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha dan kualitas kredit 

nasabah maka dapat dilihat dari kelancaran pembayaran mereka yang telah di 

sepakati bersama apakah sesuai dengan proses perjanjian atau melanggar 

perjanjian sehingga menyebabkan kredit mereka dalam situasi macet seperti 

pernyataan yang disampaikan oleh responden 1 sebagai berikut:  

    ‘’Tidak lancar, karena sudah beberapa bulan terakhir saya tidak 
melakukan pembayaran sehingga kredit saya menunggak dan 
saya juga sering melampaui batas pembayaran kredit hingga 
kredit saya macet’’ 

 
      Pernyataan selanjutnya mengenai situasi kredit juga dikemukakan oleh 

responden 2 sebagai berikut: 

‘’Tidak lancar, sudah lebih satu tahun lebih kredit saya bermasalah 
karena pembayaran yang sering menunggak karena juga besarnya 
bunga yang saya bayar’’ 

    

Demikian juga pernyataan yang disampaikan oleh responden 3  mengenai 

status kredit mereka:   

‘’Sudah tidak lancar, sudah lama menunggak terus’’ 
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Sejalan dengan pernyataan diatas yang dikemukakan oleh responden 4 

mengenai situasi kredit mereka sebagai berikut: 

‘’Tidak lancar, karena sering terlambat membayar karena besar 
jumlah bunga yang saya harus bayar terus waktunya itu tidak 
lama, membayar lagi tidak terasa waktu baru uang belum cukup 
makanya sering termabat’’    

            
Selanjutnya pernyataan berikutnya disampaikan oleh responden 5 sebagai 

berikut: 

‘’Sudah macet sekali karena lamami menunggak’’ 
 

Kemudian pernyataan selanjutnya di sampaikan oleh responden 6 sebagai 

berikut: 

‘’Tidak lancar, karena sudah ada peringatan dari bank sudah lama 
menunggak sudah lewat batas’’ 

 

Demikian juga yang di sampaikan oleh responden 7  mengenai situasi kredit 

mereka yaitu sebagai berikut: 

  ‘’Sudah tidak berjalan lancar, ini saja hanya bayar bungaya saja 
dulu, ini saja susah karena banyaknya yang saya bayar karena 
kemarin yang saya ambil juga banyak ’’ 

 
Hal yang senada juga disampaikan oleh responden 8 yaitu sebagai berikut: 

‘’Sudah tidak berjalan lancar pembayaran saya’’ 
 

Selanjutnya pernyataan di sampaikan oleh responden 9 mengenai situasi 

kredit mereka yaitu sebagai berikut: 

‘’Tidak lancar, Sudah menunggak melampaui batas pembayaran’’ 
 

Pernyataan terakhir yang disampaikan oleh responden 10 mengenai situasi 

kredit mereka yaitu sebagai berikut: 

   ‘’Sudah tidak lancar dan sudah sering menunggak’’ 
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Dari semua pernyataan diatas mengenai kualitas kredit nasabah, selanjutnya 

peneliti melakukan wawancara dengan staf karyawan untuk mengkonfirmasi atau 

mencari kebenaran pernyataan nasabah mengenai status dari kredit mereka. dan 

kemudian pernyataan yang hampir sama juga di sampaikan oleh staf karyawan 

sebagai berikut: 

‘’Dari semua nasabah masalahnya semua hampir sama yaitu kredit 
mereka sudah macet karena pembayaran yang sudah menunggak 
dan sering terlambat dalam melakukan pembayaran hingga kredit 
mereka macet dikarenakan tidak mampu bayar bunganya dan 
pokoknya’’ 

 
Pernyataan dari staf karyawan di benarkan dengan adanya pernyataan 

Kepala pimpinan kredit sebagai berikut: 

‘’Nasabah yang mengambil kredit di Bank Bri yang telat melakukan 
pembayaran dan sudah melampaui batas atau sudah menunggak 
lama sudah jelas kita kategorikan kredit macet hal ini dikarenakan 
situasi usaha dan biasaya jumlah pokok yang nasabah ambil itu 
besar otomatis kita kenakan suku bunga tinggi yang memang sudah 
prosedur dari bank, bahwa besar pokonya yah besar juga bunganya, 
namun ada juga yang masih berusaha bayar bungaya saja dulu’’               

   

  Selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara kepada nasabah yang 

mengalami kredit macet untuk mencari tahu faktor yang menyebabkan kredit 

mereka bermasalah sepaerti pernyataan yang disampaikan oleh responden 1 yaitu 

sebagai berikut: 

‘’Usaha saya mulai menurun dan sudah tidak berjalan lancar serta 
perputaran uang yang melambat dan perubahan ekonomi sehingga 
modal sulit kembali apalagi keuntungan, apa lagi untuk 
membayar angsuran’’ 
 

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh responden 2 mengenai faktor 

yang menyebabkan kredit mereka macet sebagai berikut: 
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  ‘’Usaha jual beli motor bekas saya mulai menurun sehingga sulit 
untuk mendapatkan keuntungan apalagi untuk pembayaran 
Angsuran, ini disebabkan karena usaha yang saya lakukan sudah 
tidak lagi ramai karena banyaknya persaingan dan usaha jual beli 
motor bekas kan sekarang sudah kalah saing dengan perubahan 
teknologi yang semakin canggih dimana masyrakat lebih memilih 
untuk membeli atau menjual motor mereka  lewat media sosial 
yang memang menyediakan untuk hal itu makanya itulah 
penyebabnya karena persaingan usaha’’ 

 
Dari pernyatan diatas mengenai faktor yang menyebabkan kredit macet 

hal yang serupa juga disampaikan oleh responden 3 sebagai berikut: 

 ‘’Toko sudah sering sepi pembeli sehingga usaha saya menurun dan 
tidak maksimal lagi dalam penjualan dikarenakan tingkat 
persaingan usaha yang semakin banyak sehingga menyebabkan 
pembayaran angsuran sering kali menunggak karena pendapatan 
yang tidak stabil, dan juga usaha saya yang bisa dikatakan masih 
dalam penjualan secara offline akan kalah pasaran dengan mereka 
yang online, dan minat masyarakat pun akan hal itu sangat 
banyak’’ 

 
 
Demikian juga disampaikan hal yang sama di kemukakan oleh responden 

4 mengenai faktor yang menyebabkan kredit mereka macet yaitu sebagai berikut: 

‘’Faktor yang menyebabkan kredit saya bermasalah karena dana atau 
permodalan yang saya pinjam dari Bank tidak mencukupi dalam 
membangun usaha rumah kos saya. sehingga tidak dapat 
mengunakan dana dengan sesuai dan akan menghambat usaha saya 
dan pendapatan saya. 

 
  Selanjutnya pernyataan yang berbeda disampaikan oleh pernyataan 

responden 5 mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet sebagai 

berikut: 

              ‘’Faktor yang menyebabkan kredit saya bermasalah karena dari saya 
sendiri, kenapa saya mengatakan demikian karena dana yang yang 
saya pinjam  saya tidak pergunakan dengan baik atau bisa dikatakan 
ingkar janji kepada Bank karena tidak mengunakan dana dengan 
optimal sesuai perjanjian. kemarin kan untuk produktif tapi saya juga 
pakai untuk pribadi saya dan keluarga yaitu berlibur ke luar negeri’’ 
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  Dan pernyataan selanjutnya di samapikan oleh responden 6 mengenai 

faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah yaitu sebagai berikut: 

       ‘’Usaha saya mulai menurun pendapatan tidak optimal serta jumlah  
        pinjaman yang lumayan besar sehingga pembayaran untuk suku bunga   
        juga tinggi dan juga jangka waktu yang menurut saya yang           
        mempengaruhi’’ 

 

Selanjutnya pernyataan yang dikemukankan oleh responden 7 mengenai 

faktor yang menyebabkan kredit bermasalah sebagai berikut: 

    ‘’Usaha yang saya baru bangun yaitu rumah makan tetapi tidak 
berjalan beberpa tahun saya pun tutup usaha saya karena kurangya 
pengunjung atau bisa dikatakan usaha tidak lancar dan laku 
disebabkan banyaknya persiangan, juga disebabkan saya juga seorang 
pemula yang baru memulai untuk berbisnis dan hanya modal nekat 
saja meskipun belum bisa menentukan berbisnis yang baik dan 
menuntungkan serta tidak dapat melihat kondisi diluar dan bagimana 
persaingan itu dalam dunia kuliner sehingga dana yang saya keluarkan 
tidak kembali sehingga menyebabkan pembayaran angsuran saya 
menunggak atau kredit saya bermasalah’’ 

 
Sejalan dengan pernyataan diatas mengenai faktor yang menyebabkan 

kredit bermasalah hal yang senada pun disampaikan oleh responden 8 yaitu 

sebagai berikut: 

‘’Pendapatan usaha butik saya sudah tidak stabil dan tidak ramai lagi    
          didatangi oleh pembeli, dikarenakan  banyaknya masyarakat lebih     
          memilih berbelanja online’’ 

 
Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh responden 9 mengenai 

penyebab terjadinya kredit bermasalah: 

         ‘’Saya berbisnis jual-beli hasil bumi yaitu membeli cengkeh dan 
menjual kepabrik atau perusahaan tapi tahun 2017 kemarin awal 
tahun itu harga cengkeh sangat tinggi makanya saya mengambil dana 
dari Bank dulu untuk modal saya Namun, pada  akhir tahun harga 
cengkeh mengalami penurunan harga yang sangat drastis 
menyebabkan bisnis saya gagal dan bangrut, rumah dalam 
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pengawasan, mobil disita karena tidak mampu membayar 
Angsuran’’ 

 
 Dan pernyataan Responden terakhir mengenai faktor yang menyebabkan 

terjadinya kredit bermasalah yaitu; 

              ‘’Karena kondisi usaha saya menurun, sehingga dana yang saya belum 
sepenuhnya kembali apalagi keuntungan’’ 

 
Dari semua pernyataan diatas mengenai faktor yang menyebabkan 

terjadinya kredit macet pernyataan yang hampir sejalan juga disampaika oleh staf 

karyawan yaitu sebagai berikut: 

 ’’Faktor yang menyebabkan kredit nasabah itu macet karena usaha 
atau bisnis mereka gagal atau tidak berkembang ada juga yang tutu 
karena tidak laku, karena bisa dikatakan bahwa nasabah yang 
mengambil kredit di cabang ini untuk modal usaha atau untu 
memulai usaha’’ 

 
Demikian pernyataan dari staf karyawan dibenarkan oleh pernyataan Kepala 

bagian kredit bank Bri yaitu sebagai berikut: 

  ‘’Penyebabnya yaitu biasa, yaitu usaha debitur lagi mandet atau sudah 
tidak berkembang, kurang kemampuan dalam mengelolah suatu 
usaha, perubahan harga barang yang menyebabkan usaha debitur 
menurun dan juga biasa juga sikap acuh dari debitur nanti di hubungi 
sama pihak bank baru melakukan lagi pembayaran , ada juga macet 
kreditnya setelah diselidiki oleh pihak bank ternyata nasabah ini 
lebih pentingkan jalan-jalanya dari pada bayar angsuran , jadi itu 
faktor utama yang menyebabkan terjadinya kredit macet’’ 
 

Dari pernyataan yang disampaikan oleh nasabah dan kepala bagian kredit 

dapat diketahui sebab terjadinya kredit macet,  namun untuk mengetahui upaya 

yang dilakukan oleh nasabah untuk menyelesaikan kreditnya yag sudah macet, 

maka dapat diketahui upaya mereka dengan melihat pernyataan yang desampaikan 

oleh responden 1 yaitu sebagai berikut: 
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‘’Upaya yang saya lakukan yaitu meminta keringan dari pihak bank 
untuk melakukan masa perpanjangan kredit saya agar saya dapat 
melakukan pembayaran angsuran’’ 

 
Pernyataan selnjutnya yang disampaikan oleh responden 2 mengenai upaya 

yang mereka lakukan untuk menyelesaikan kredit macet yaitu sebagai berikut: 

‘’Saya meminta perpanjangan waktu dari pihak bank untuk melunasi 
kredit saya’’ 

 
Demikian juga yang disampaikan oleh responden 3 mengenai upaya yang 

mereka lakukan yaitu: 

‘’Usaha yang saya masih saya jalankan akan tetapi keuntungan tidak 
seberapa makanya sering menunggak karena ada juga kebutuhan 
lain, makanya saya meminta keringanan kepada pihak bank untuk 
diperpanjang jangka kredit saya dan perubahan jadwal angsuran’’ 

   
Sejalan dengan pernyataan diatas yang dikemukakan oleh responden 4 

mengenai upaya yang mereka lakukan yaitu sebagai berikut: 

    ‘’Bank memberikan saya keringanan membayar saja dulu 
bunganya sambil mengumpulkan uang untuk membayar 
pokoknya’’ 

 
Hal yang senada juga disampaikan oleh responden 5 mengenai upaya yang 

mereka lakukan dalam menyelesaikan kredit macet yaitu sebagai berikut: 

‘’Usaha rumah kos saya terhambat, karena dana yang tidak 
cukup, makanya saya meminta solusi kepada pihak bank agar 
saya dapat menyelesaikan ini usaha saya agar saya mendapatkan 
pemasukan untuk melunasi kredit saya’’ 

 
 Selanjutnya pernyataan yang disampaikan oleh responden 6 mengenai 

upaya yang mereka lakukan yaitu sebagai berikut: 

‘’Saya meminta kepada pihak bank agar dapat membantu saya 
dalam menyelesaikan kredit saya supaya dikasi keringan 
perpanjangan waktu’’ 
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Dengan demikian juga disampaikan oleh responden 7 mengenai upaya 

yang mereka lakukan dalam menyelesaikan kredit macet yaitu sebagai berikut: 

‘’Usaha yang saya jalanka sudah tutup, otomatis pemasukan 
untuk bayar angsuran tidak ada lagi dan tidak sanggup lagi 
membayar, ada gaji istri tapi tidak memadai untuk melakukan 
pembayaran angsuran jadi saya meminta kepada pihak bank 
untuk melelang saja agunan saya agar dapat melunasi dan 
menyelesaikan kredit saya’’ 

 
Pernyataan selanjutnya yang disampaikan oleh responden 8 mengenai 

upaya yang mereka lakukan yaitu sebagai berikut: 

       ‘’Meminta keringan pihak bank untuk memperpanjang jangka 
waktu pembayaran dan perubahan jadwal pembayaran saya, 
karena meskipun usaha saya sudah tidak berjalan lancar 
namun saya masih lanjut meskipun pendapatan tidak 
menentu’’ 

 
Kemudian pernyataan selanjutnya disampaikan oleh responden 9 

mengenai upaya yang mereka lakukan yaitu sebagai berikut: 

‘’ Meminta keringanan perpanjangan jangka waktu kredit’’ 

Pernyataan terakhir yang disampaikan oleh responden 10 mengenai 

upaya yang mereka lakukan yaitu sebagai berikut: 

‘’ Meminta kemudahan untuk diperkecil angsuran saya     
meskipun lama yang jelas bisa bayar’’ 

 
Dari semua pernyataan diatas mengenai upaya yang mereka lakukan 

dalam meyelesaikan kredit macet debenarkan dengan adanya pernyataan 

konfirmasi  dari staf karyawan yaitu sebagai berikut: 

‘’Dalam menyelesaikan kredit macet yang dialami oleh 
nasabah kami dari pihak bank itu melakukan dulu 
pengecekan kondisi usaha atau masalah yang dialami nasabah 
sebelum kita memberikan solusi atau keringanan’’ 
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Dari pernyataan yang disampaikan oleh staf karyawan mengenai upaya 

yang diberikan kepada nasabah yang mengalami macet dibenarkan dengan adanya 

pernyataan konfirmasi yang disampaikan oleh kepala bagian kredit bank Bri 

Cabang Sungguminasa yaitu sebagai berikut: 

   ‘’Dalam menyelesaikan kredit macet kami dari pihak bank 
membicarakan dulu solusinya, solusinya itu diantaranya 
dilakukan rescheduling itu biasanya dilakukan untuk 
perpanjangan jangka waktu kredit supaya kredit yang biasaya 
dia bayar lebih banyak dengan jangka waktu yang lebih 
panjang karena akan mengurangi beban nasabah supaya kita 
dapat membaca kemampuan bayarnya, dan ada juga jalan 
yang mereka ambil adalah dengan cara sambil menunggu 
usahanya itu baik kembali membayar bunganya saja dulu 
atau pokoknya saja dulu dan apa bila memang sudah tidak 
ada jalan maka jalan satu-satunya adalah dengan melakukan 
ekskusi untuk meyelamatkan kredit’’ 

 
4.4 Pembahasan 

 Dari pernyataan semua responden mengenai manfaat yang di dapatkan 

dari adanya pemberian kredit yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Sungguminasa yang di dukung oleh adanya pernyataan dari staf karyawan 

serta di benarkan dari adanya pernyataan dari kepala pimpinan kredit PT Bank 

Rakyat Indonesai Cabang Sungguminasa.  

 Dapat di tarik kesimpulan bahwan manfaat dari pemberian kredit bagi 

nasabah adalah untuk menambah modal usaha, modal kerja, untuk memenuhi 

kebutuhan komsumtif serta meningkatkan daya guna uang dan perputaran uang 

dimana debitur dapat mempergunakan untuk meningkatkan atau menegmbangkan 

usaha mereka. serta untuk meningkatkan laba bagi bank Bri dari bunga pemberian 

kredit oleh nasabah. 
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 Kesimpuan diatas didukung oleh teori menurut Hasibuan (2011) dalam  

praktiknya tujuan dari adanya pemberian kredit adalah: 

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit 

2. Memenuhi permintaan masyarakat  

3. Meningkatkan dan menambah kesejahteraan masyrakat. 

4. Menambah modal kerja perusahaan 

 Pernyataan selanjutnya yang disampaikan oleh semua responden 

mengenai situasi kredit mereka dapat dilihat dari bagaimana kelancaran 

pembayaran yang dilakukan setiap bulanya yang didukung oleh pernyataan staf 

karyawan dan dibenarkan oleh Kepala bagian kredit bank Bri Cabang 

Sungguminasa. 

 Kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti yaitu bahwa yang menjadi 

sebab terjadinya kredit mereka macet adalah karena pembayaran nasabah yang 

sering menunggak hingga keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh 

nasabah menyebabkan kredit mereka macet. dan dipengaruhi oleh jangka waktu 

dan tingkat suku bunga kredit karena disebabkan pengambilan pokok dalam 

jumlah yang besar makanya tingat suku bunganya tinggi. 

 Dari kesimpulan diatas sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Ahmisa dengan judul penelitian yaitu’’ Analisa faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kredit macet pada BPR BKK Dawe, Kudus’’ dengan hasil 

temuan mengemukakan bahwa Jangka waktu kredit dan tingkat suku bunga kredit 

berpengaruh terhadap jumlah kredit macet dengan alpa (α=5%) 
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 Kesimpulan diatas dapat dibenarkan dengan adanya teori menurut 

Kuncoro (2002) indikator kredit macet yaitu: 

1. Kredit macet (loss) dengan kriteria: 

Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang yang telah melampaui 

270 hari. 

 Pernyataan selanjutnya yaitu mengenai faktor yang menyebabkan kredit 

nasabah macet yang telah di konfirmasi oleh staf karyawan dan Kepala pimpinan 

cabang sungguminasa mengenai kebenaran pernyataan dari nasabah. jadi dari 

pernyataan tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 

 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet adalah karena 

karakter debitur, situasi usaha debitur yang tidak lancar atau stabil, pengunaan 

kredit tidak sesuai perjanjian, serta permodalan yang tidak cukup dan kurang 

kemampuan dalam mengelolah usaha mereka hingga usaha nasabah tutup karena 

banyaknya persainga, perubahan harga atau ekonomi pada suatu barang 

meneyebabkan usaha debitur menurun. 

 Kesimpulan diatas sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Aswar H Tamrin dengan judul penelitian’’analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(persero)Tbk unit salo kabupaten pinrang’’ dengan kesimpulan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kredit bermasalah yaitu Kondisi Usaha berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kredit Bermasalah. Artinya apabila kondisi usaha yang tidak 

menguntungkan meningkat, maka kredit bermasalah akan meningkat, begitu juga 
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sebaliknya, apabila kondisi yang tidak menguntungkan bagi nasabah berkurang, 

maka akan mengurangi adanya resiko kredit bermasalah. 

Dari kesimpulan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu dapat 

dibenarkan dengan adanya teori mengenai faktor yang menyebabkan kredit 

bermasalah yang dikemukakan oleh Sunidyo dan Wijayanti (2010) menyatakan 

sebab terjadinya kredit bermasalah atau macet adalah: 

1. Menurunya usaha debitur mengakibatkan turunya kemampuan debitur untuk 

membayar angsuran. 

2. Debitur tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuks 

mengelola usaha sehingga usaha debitur tidak berjalan lancar. 

3. Ketidakjujuran debitur dalam pengunaan kredit untuk produktif menjadi 

komsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit. 

4. Perubahan kondisi perekonomian. 

 Pernyataan terakhir yang dinyatakan oleh semua responden mengenai 

upaya yang mereka lakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang telah 

dibenarkan oleh adanya pernyataan konfirmasi dari staf karyawan dan Kepala 

pimpinan bagian kredit. 

 Dapat disimpulkan bahwa upaya yang nasabah lakukan adalah meminta 

keringanan dari pihak bank agar diberikan perpanjangan waktu untuk membayar 

dan menyelesaikan kredit mereka yang bermasalah 

 Dari kesimpulan diatas didukung oleh teori yang mengemukakan upaya 

penyelesaian kredit bermasalah oleh Ismail (2010): 
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1. Rescheduling (Penjadwalan kembali) 

a. Perpanjangan jangka waktu kredit, misalnya jangka waktu kredit dua tahun 

diperpanjang menjadi lima tahun, sehingga total angsuran perbulan menjadi 

lebih rendah. 

b. Jadwal angsuran diubah menjadi triwulan. perubahan jadwal tersebut akan 

memberi kesempatan kepada nasabah mengumpulkan dana untuk 

mengangsur dalam triwulan. hal ini disesuaikan dengan penerimaan 

penjualan 

c. Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada bagian sebelumnya 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya kredit bermasalah adalah: 

1. Karakter debitur yang tidak baik akan menyebabkan munculnya kredit 

macet. 

2. Menurunya usaha debitur mengakibatkan turunya kemampuan debitur 

dalam melakukan pembayaran. 

3. Kurang kemampuan dalam mengelolah usaha, sehingga menyebabkan 

usaha mereka tidak stabil atau berjalan lancar. 

4. Pengunaan kredit tidak sesuai dengan semestinya karena kredit produktif 

menjadi kredit komsumtif tidak sesuai dengan dengan tujuan semula. 

5. Perubahan ekonomi yang menyebakan penurunan harga yang akan 

berdampak pada usaha debitur. 

5.2  Saran 

  Berdasarkan Manfaat penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis 

 dapat memberikan saran; 

a. PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Sungguminasa 

Gowa dalam menenentukan kebijakan yang di lakukan khususnya 

dalam masalah pemberian kredit kepada nasabah harus melakukan 



72    pengecekan terhadap calon debitur seperti karakter debitur, kondisi 

usaha, kemampuan manajerial. dari penelitian ini dapat di antisipasi 

agar tidak menjadi kredit macet yang dapat menyebabkan kerugian 

pada bank khususnya PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)Tbk 

cabang Sungguminasa. 

b. Di sarankan kepada pihak bank untuk memberikan perhatian lebih 

kepada debitur serta meningkatkan komunikasi yang terjalin baik 

dengan nasabah. 
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