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ABSTRAK

RIRIN. 2022. ANALISIS MANAJEMEN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH
TERHADAP PENURUNAN KREDIT BERMASALAH pada PT Bank BRI
Kecamatan MASAMBA. Dibimbing oleh:Buyung Romadhani, Abdul Salam
HB.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen kredit pemilikan
rumah untuk meminimalisir kredit macet pada PT Bank BRI Tbk Cabang Masamba
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan
teknik wawancara dan observasi. Setelah data dikumpulkan kemudian disusun
secara sistematis yakni: jenis debitur, jenis kredit, jangka waktu kredit, persyaratan
umum kredit, manajemen kredit dalam hal ini pengendalian kredit menggunakan
prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), keputusan kredit
dan akad kredit.

Setelah data disusun secara sistematis lalu ditarik kesimpulan. Hasil
penelitian yang diperoleh yakni tipe debitur pada Bank BRI terdiri dari 2(dua) yakni
BRI reguler dan BRI prioritas. Manajemen kredit tahun 2021 pada Bank BRI
Kecamatan MASAMBA dalam hal pengendalian kredit masih kurang efektif dilihat
dari hasil pengukuran NPL tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 3,08%
dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 2,80%. Peningkatan NPL tersebut
didominasi karena debitur mengalami bencana seperti banjir. Meskipun demikian,
tingkat kesehatan Bank BRI Cabang Masamba masih pada ambang batas
termasuk bank yang sehat, sesuai ketetapan Bank Indonesia tidak lebih dari 5%.

Kata Kunci: Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Bermasalah
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ABSTRACT

RIRIN. 2022. ANALYSIS OF HOUSE OWNERSHIP LOAN MANAGEMENT
TOWARDS REDUCTION OF PROBLEM LOANS at PT Bank BRI, MASAMBA
District. Supervised by: Buyung Romadhani, Abdul Salam HB.

This study aims to determine the management of mortgage loans to
minimize bad loans at PT Bank BRI Tbk Masamba Branch. The research method
used in this research is descriptive analysis method with a qualitative approach.
Data collection techniques using interview and observation techniques. After the
data is collected, it is arranged systematically, namely: type of debtor, type of
credit, credit period, general credit requirements, credit management in this case
credit control using the 5C principle (Character, Capacity, Capital, Collateral,
Condition), credit decisions and credit contracts.

After the data is arranged systematically then conclusions are drawn. The
results of the research obtained are that the type of debtor at BRI Bank consists of
2 (two) namely regular BRI and priority BRI. Credit management in 2021 at Bank
BRI Sub-district MASAMBA in terms of credit control is still less effective as seen
from the results of the measurement of NPL in 2021, which has increased to 3.08%
compared to 2.80% in 2019. The increase in NPL is dominated by debtors
experiencing disasters such as floods. However, the level of soundness of Bank
BRI in Masamba Branch is still at the threshold including a healthy bank, according
to Bank Indonesia regulations, not more than 5%.

Keywords: Home Ownership Loans, Non-performing Loans
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam menjadikan

pinjaman sebagai produk layanan perbankan yang paling banyak

diminati. Pinjaman sangat membantu masyarakat untukmemenuhi

kebutuhan sandang, pangan dan  papan. Sebagai salah satu kebutuhan

manusia sektor perumahan merupakan salah satu bidang usaha

pemrakarsa Kredit Pepemilikan Rumah (KPR)

Bank merupakan lembaga keuanagan Sebagai lembaga yang

memiliki fungsi utama yaitu menarik dana  dari masyarakat lalu

menghimpun dalam bentuk simpanan, sehingga bank dapat

menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat melaui  bentuk

pinjaman dengan tujuan meningkatkan perkembagan ekonomi

usaha. Berdasarkan UU NO.7 tahun 1992, tentang perbangkan

sebagaimana telah dirubah melalui UU No. 10 tahun1998 yang

menjelaskan bahwa kredit merupakan penyediaan uang tau tagihan

yang disamakan dengan itu, melalui kesepakatan dan persetujuan

pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam dengan

kewajiban pihak peminjam  wajib melunasi utangnya berdasarkan

ketentuan waktu yang diberikan dan juga bunganya.
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Proses Manajemen kredit perlu diterapkan guna mengatasi masalah

kredit macet. Penelitian Wardhani (2015) pada Bank Tabungan Negara

Syariah Cabang Malang menunjukkan dalam penelitiannya bahwa tingkat

pertumbuhan kredit macet dapat dikendalikan dari tahun ke tahun.

Manajemen kredit yang dilakukan bank tersebut dengan meningkatkan

kegiatan pengelolaan kredit dan pengendalian kredit

Penelitian (Sari & Hidayat, 2016) pada Bank  BTN Cabang Kediri

terkait manajemen kredit menunjukkan bahwa mengatasi masalah

kredit macet dengan mengoptimalkan kegiatan pengendalian kredit dan

pengawasan kredit. Pengendalian kredit yang dimaksud adalah dengan

memperbaiki sistem dan prosedur pemberian kredit mulai dari

pengajuan berkasberkas permohonan kredit hingga tahap pencairan

dana. Pengawasan kredit yang dimaksud dalam penelitian Sari, Wulan

dan Hidayat adalah dengan melakukan pengawasan kinerja

karyawannya dalam melaksanakan pemberian kredit, apakah

karyawan tersebut telah melakukan dan menjalankan tugasnya dengan

benar. Demikian halnya penelitian (Islami, 2019) menunjukkan dengan

adanya analisis pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) dapat

mengurangi NPL.

Suatu kredit dapat diakui apabila telah mencapai fungsinya

secara sosial dan ekonomis baik dengan debitur, kreditur, maupun

masyarakat yang memberikan pengaruh baik. Berdasarkan

perolehan data dari  Bank Indonesia dari tahun ke tahun usai  tahun
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1992 yang mana puncak akumulasi penderitaan perbankan

dikarenakan lilitan kreadit macet yang kian hari menunjukkan

peningkatan tiap tahunnya. Adapun kredit macet adalah asalah satu

permasalahan dari sektor perbankan manapun yang bisa

disebabkan dari internal bank dan juga banyak dipengaruhi oleh

faktor eksternal.

Kredit dapat dikategorikan bermasalah apabila tergolong

dalam keterlambatan yang dikategorikan dalam bentuk kredit

kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Kredit macet dapat

disebabkan melalui beberapa faktor, baik faktor internal maupun

eksternal (Setyawan, 1994: 7-8). Adapun permasalahan internal

uang menyebabkan timbulnya kredit macet bisa disebabkan oleh

penetapan kebijakan perkreditan yang ekspansif dan juga terdapat

penyimpangan pada proses pelaksanaan prosedur perkreditan,

kurangnya itikad baik pihak pengurus atau pegawai bank kemudian

lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit yang juga

berpengaruh  pada sistem informasi kredit macet. Sedangkan

penyebab terjadinya kredit macet dari faktor eksternal dapat

disebabkan oleh beberapa faktor dari debitur dan kreditur yakni

kegagalan usaha, terjadi musibah adanya persaingan perbankan

yang tidak sehat oleh debitur, dan juga dipengaruhi oleh tingkat

kegiatan ekonomi dan tingkat suku bunga kredit.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia
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yang dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga penyalur kredit bagi

masyarakat (Widyawati, 2018). Kegiatan utama bank tidak hanya

menghimpun dana masyarakat akan tetapi terdapat beberapa fasilitas

yang diberikan oleh bank kepada masyarakat, salah satu fasilitas

tersebut berupa pinjaman kredit. Kredit merupakan dana masyarakat

yang telah diolah oleh pihak bank untuk dapat disalurkan kembali

kepada masyarakat yang membutuhkan.

Adapun upaya yang dapat digunakan untuk mengantisipasi

kredit macet yaitu bak harus menerapkan prinsip hati-hati dalam

pemberian dana kredit KPR. Pada proses penyaluran dana kredit wajib

memberikan  kepercayaan melaui analisis mendalam dari itikad,

kemampuan serta kesanggupan nasabah dalam melunasi atau

mengembalikan  dana sesuai dengan perjanjian yang disepakati

(Sulhan, 2009:15-16). Sebagai upaya menghindari permasalahan

kredit  perlu diterapkan manajemen kredit yang dapat melakukan

pengelolaan kredit  yang dimulai dari perencanaan besar kredit,

penetuan besar suku bunga, dan juga alur proses penyaluran kredit

serta adanya pengendalian dan pengawasan terhadap kredit macet

(Kasmir, 2010:71-72).

Adapun manajemen kredit merupakan proses pengelolaan dana

kredit yang dijalankan pihak bank yang meliputi prinsip manajemen

yaitu  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan

yang dirancang khusus agar prose kredit dapat berjalan dengan baik
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dan sesuai kesepakatan dari pihak bank dan debitur (Firdaus, 2009:4).

Maka dari itu, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk

mengidentifikasi dan menganalisis manajemen kredit, penyebab kredit

macet, serta penanganan masalah terkait peminjaman pada

perbankan.

Sebagai salah satu bank syariah terbesar ketiga berdasarkan

asetnya PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI ) bertumbuh dengan cepat

dan baik dari perolehan aset, besar jumlah perolehan dan pembiayaan

dana dari pihak ketiga yang berfokus pada segmen menengah ke

bawah. PT. Bank BRI  memiliki target yakni menjadi bank ritel yang

modern terkemuka melalui ragam produk dan layanan yang

ditawarkan. Bank BRI berdasarkan pengalaman tentunya telah

mumpuni dalam pengelolaan dana  investasi dan pembiayaan khusus

dalam pemenuhan kebutuhan nasabah memalui produk pembiayaan

perumahan, dalam penerapannya pihak bank juga menerapkan

manajemen resiko yang bertujuan untuk melihat struktur organisasi

Bank BRI  yang memiliki divisi Legal dengan tanggung jawab pada

proses penetuan legalitas pembiayaan dalam  penentuan legalitas

pembiayaan serta pada divisi administrasi pembiayaan yang memiliki

tanggung jawab dalam  proses pencairan dana serta memastikan

persyaratan yang dibutuhkan telah sesuai berdasarkan ketentuan yang

berlaku, maka dari itu hal tersebut menarik untuk diteliti.

Kredit berdasarkan sifat kegunaannya terdapat tiga jenis kredit
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yaitu (Kasmir, 2018); a). kredit konsumtif, b). kredit modal kerja, dan c).

kredit investasi. Kredit konsumtif yaitu jenis kredit yang digunakan

dalam pemenuhan kebutuhan pribadi atau dengan keluarga, misalnya

kredit rumah dan mobil. Kredit modal kerja atau KMK merupakan

fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha, baik UMKM maupun

korporat , dalam rangka pembiayaan terhadap modal kerja atau modal

usaha. Kredit investasi  adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk

membiayai  kebutuhan barang  modal  dalam  rangka rehabilitasi,

perluasan, pendirian proyek baru dan atau kebutuhan khusus terkait

investasi. Kredit investasi juga membahas memahami utang yang

diberikankepada nasabah dengan tujuan membantu usahanya di mana

kita dapat melunasinya dalam jangka  waktu yang menengah hingga

jangka  waktu yang  panjang. Pada Bank BRI merupakan salah satu

bank yang memiliki fasilitas layanan kredit konsumtif sektor perumahan

yang diberikan kepada nasabah melalui Kredit Pemilikan Rumah

(KPR).

Adapun pengelolaan yang diterapkan oleh pihak bank umumnya

menghimpun dana kemudian menyakurkan dalam bentuk pembiayaan

berupa modal kerja, investasi, serta pembiayaan konsumtif. Dari setiap

pembiayaan yang diberikan pasti memberikan resiko tersendiri bagi

pihak bank baik resiko kredit,, liquiditas, maupun fluktuasi buku bunga.

Namun resiko yang dialami pihak bank lebih berfokus kepada resiko

liquiditas serta kredit dikarenakan fluktuasi tingkat suku bunga.
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Pada umumnya resiko yang paling berpotensi dalam

pembiayaan perbankan yaitu risiko kredit dimana terjadinya masalah

pembiayaan (nonperforming financing) dan kredit macet  (non

performing loan). Resiko kredit ini muncul apabila pihak bank tidak

dapat memperoleh kembali dana  cicilan pokok atau bunga dari hasil

pinjaman yang disalurkan maupun  investasi yang sedang diterapkan.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia

yang dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga penyalur kredit bagi

masyarakat (Widyawati, 2018). Kegiatan utama bank tidak hanya

menghimpun dana masyarakat akan tetapi terdapat beberapa fasilitas

yang diberikan oleh bank kepada masyarakat, salah satu fasilitas

tersebut berupa pinjaman kredit. Kredit merupakan dana masyarakat

yang telah diolah oleh pihak bank untuk dapat disalurkan kembali

kepada masyarakat yang membutuhkan.

Manajemen kredit perlu dilakukan guna mengatasi masalah

kredit macet. Penelitian Wardhani (2015) pada Bank Tabungan Negara

Syariah Cabang Malang menunjukkan dalam penelitiannya bahwa

tingkat pertumbuhan kredit macet dapat dikendalikan dari tahun ke

tahun. Manajemen kredit yang dilakukan bank tersebut dengan

meningkatkan kegiatan pengelolaan kredit dan pengendalian kredit.

Penelitian (Sari & Hidayat, 2016) pada Bank BTN Cabang Kediri

terkait manajemen kredit menunjukkan bahwa mengatasi masalah

kredit macet dengan mengoptimalkan kegiatan pengendalian kredit dan
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pengawasan kredit. Pengendalian kredit yang dimaksud adalah dengan

memperbaiki sistem dan prosedur pemberian kredit mulai dari

pengajuan berkas-berkas permohonan kredit hingga tahap pencairan

dana. Pengawasan kredit yang dimaksud dalam penelitian Sari, Wulan

dan Hidayat adalah dengan melakukan pengawasan kinerja

karyawannya dalam melaksanakan pemberian kredit, apakah

karyawan tersebut telah melakukan dan menjalankan tugasnya dengan

benar. Demikian halnya penelitian (Islami, 2019) menunjukkan dengan

adanya analisis pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) dapat

mengurangi NPL.

Pemberian KPR kepada nasabah memiliki beberapa prosedur

guna meminimalisir kredit macet. Namun demikian, masih terdapat

nasabah yang memiliki kredit macet akan KPR. Seperti pada temuan

Pratiwi (2019),  pemberian KPR pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk

kantor cabang Maros harus sesuai dengan prosedur yang ada. Namun,

pada tahapan analisis kredit yakni  proses wawancara tidak dilakukan

secara maksimal mengenai informasi dari calon pemohon kredit. Oleh

karena itu dalam menjalankan prosedur pemberian KPR kepada

nasabah perlu keterlibatan manajemen kredit. Manajemen kredit yang

baik dapat melakukan kontrol terhadap pelaksanaan prosedur

pemberian KPR guna mengurangi kredit macet.

Dengan munculnya kredit macet  maka bertolak belakang

dengan tujuan utama dalam berdirinya badan usaha dimana setiap
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usaha dalam sistem ekonomi tidak dapat lepas dari keinginan

perolehan keuntungan dan juga dalam penyaluran kredit yang

bertujuan dalam pencapaian profitabilatitas yang maksimal.

Berdasarkan faktor internal bank sendiri dalam  menganalisa

kredit yang kurang tepat, perolehan sistem informasi dan

administrasi yang kurang maksimal berdasarkan pengaruh dari

pengelolaan pihak bank dalam pengambilan keputusan penyaluran

kredit, dan kualitas manajemen bank yang kurang mumpuni.

Adapun faktor eksternal bank contohnya pihak debitur yang tidak

membayar atau melunasi utang sesuai dengan kesepakatan jangka

waktu dan jumlah nominal yang telah diambil, masalah keadaan

ekonomi makro contohnya kenaikan harga BBM, tingginya bahan

pokok yang berakibat  pada penurunan daya bayar konsumen,

perubahan keadaan bangsa pasar,  dan aturan kebijakan

pemerintah. Namun kemudian banyak konsumen yang dapat

melakukan pembayaran tepat waktu hal ini diakibatkan manajemen

kreditan yang lebih baik. Terutama dalam sistem pembayaran kredit

itu sendiri yang lebih menguntungkan dan memberikan

kelongggaran waktu kepada nasabah. Nasabah yang membayar

kredit sebelum tanggal atau jatuh tempo pembayaran akan

mendapatkan hadiah.
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Berdasarakan latar belakang diatas hasil penelitian dengan judul

“ Analisis Manajemen Kredit Kepemilikan Rumah Terhadap

Penurunan Kredit Bermasalah (Pada Bank BRI Kec. Masamba )

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperoleh rumusan

masalah dalam penelitian kali ini adalah “Bagaimana penyelesaian

kredit kepemilikan terhadap penurunan kredit bermasalah (pada

Bank BRI Masamba Jl. Ir. Sukarno Kel. Kappuna Kec. Masamba, Sulawesi

selatan.)?“

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian kali ini adalah

“untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit kepemilikan

terhadap penurunan kredit bermasalah pada Bank BRI Masamba Jl.

Ir. Sukarno Kel. Kappuna Kec. Masamba, Sulawesi selatan?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut

:
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1. Dari Segi Teoristis

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang hokum,

khususnya tentang penyelesaian kredit bermasalah pada bank BRI

Cabang Masamba

2. Dari Segi Praktis

a. secara praktis dapat memberikan acuan pada bank BRI

Masamba mengenai penyelesaian kredit bermasalah.

b. memberikan informasi bagi pemerintah ataupun masyarakat

tentang penyelesaian kredit bermasalah di pada Bank BRI Cabang

Masamba
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BAB II

TINJAU PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Bank

Mendengar kata bank sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi

masyarakat, terutama yang berada di perkotaan baik di pedesaan

pada saat ini bank merupakan kata yang tidak asing. Menyebut kata

bank setiap orang selalu mengingatnya dengan uang. Sehingga

selalu saja ada anggapan yang berhubungan dengan bank selalu ada

kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena bank merupakan

lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang

keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai

jasa keuangan.

Berdasarkan pengertian tentang Perbankan menurut UU RI

Nomor 10 Tahun 1998 dapat dijelaskan bahwa bank merupakan

badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, sehingga

aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan uang. Aktivitas

perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat

yang luas yang dikenal dengan istilah funding. Pengertian

menghimpun dana ialah mengumpulkan atau mencari dana dari

masyarakat luas yang memiliki kelebihan dana, yaitu dengan

menawarkan berbagai jenis simpanan.
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Pengertian bank menurut pendapat dari beberapa para ahli

dasarnya tidak berbeda antara satu dengan yang lain. Kalaupun ada

perbedaan, hal tersebut hanya sebatas tugas dan usaha bank. Hal ini

dapat dilihat dalam pengertian bank menurut Prof G.M. Verryn Stuart

dalam bukunya Bank Politik, Bank merupakan salah satu badan

usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik

dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya

dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat – alat pembayaran

baru berupa uang giral.

Definisi atau pengertian bank menurut Dr. Kasmir dalam

bukunya yang berjudul “Dasar – Dasar Perbankan” (Dr.Kasmir

2012:3) mengemukakan bahwa :

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali

dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa – jasa bank

lainnya.

Pengertian perbankan menurut (Herman Darmawi 2011 : 1)

adalah “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut

Bank,mencakup Kelembagaan,kegiatan usaha,serta cara dan proses

dalam melaksanakan kegiatan

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

penegrtian bank meliputi menghimpun dana, menyalurkan dana, dan

memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan
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menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan

memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.  Kegiatan

menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Biasanya

sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah

sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung.

Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada

masyarakat. Sedangkan jasa – jasa perbankan lainnya diberikan

untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Bank dalam perkembangannya, selain melakukan kegiatan

penghimpunan dan penyaluran dana, juga berusaha

mengembangkan berbagai produk dan penyaluran dan jasa

pelayanan yang lain. Produk perbankan yang ditawarkan bisa berupa

produk penyimpanan dana (dalam bentuk tabungan, deposito, giro)

maupun peminjaman dana ( dalam bentuk kredit).

Peningkatan penggunaan jasa perbankan tersebut tumbuh

secara proporsional dengan meningkatnya aktivitas keuangan dan

perdagangan serta kecenderungan tumbuhnya bank minded di

masyarakat. Kecenderungan ini tentunya akan berdampak psoitif

terhadap bank, yaitu meningkatnya pendapatan yang diterima.

Sebagaimana diketahui bahwa bank menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Dana tersebut

kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang
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membutuhkan. Dalam hal ini karena bank menggunakan dana yang

dihimpun dari masyarakat, maka masyarakat penabung diberi balas

jasa berupa bunga. Balas jasa kepada penabung ini merupakan

sumber prngrluaran bank. Di lain pihak, karena bank memberikan

jasa peminjaman uang kepada masyarakat kepada peminjam, maka

masyarakat yang 15 meminjam tersebut dikenakan jasa berupa

bunga yang harus dibayarkan kepada pihak bank. Sebagai bukti

bahwa suatu bank layak dipercaya tentunya apabila pihak bank dapat

melaksanakan peranannya dengan baik.

2. Fungsi Bank dan Manfaat Bank

a. Fungsi Bank

Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang

Perbankan atas Undang – Undang No. 7 tahun 1992 Tentang

Perbankan Bab II pasal 3 (2004:225) dikemukakan bahwa “Fungsi

utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana

dan penyalur dana masyarakat”.

Adapun fungsi bank sebagai Agent of Trust, Agent of

Developmentdan Agent of Services.

1).  Agent of Trust

Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama

kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam

penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan
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mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi

kepercayaan. Dalam fungsi ini akan dibangun kepercayaan baik

dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan

kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitur.

Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini

semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi

penyimpangan dana, penampung dana maupun penerima

penyaluran dana tersebut

2). Agent of Development

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan

ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana

sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian disektor

riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat

melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi. Serta kegiatan

konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang.

Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi hanya

untuk kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3.) Agent of Service

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan

ekonomi. Di samping melakukan kegiatan penghimpun dan

penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan

yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat
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kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara

umum.

b. Jenis- jenisi Bank dan Fungsinya

Jenis bank dapat dikategorikan didasarkan pada segi fungsi,

kepemilikan, cara kerja operasionall, dan sampai pada badan

hukumnya. Adapun jenis bank dapat dikategorikan sebagai

berikut:

1. Berdasarkan Fungsinya

a) Berdasarkan fungsinya jenis bank tebagi menjadi 3 jenis

yaitu bank central (pusat), bank umum dan bank

perkreditan rakyat. Bank sentral merumapakan bank yang

memiliki kewenangan atas pengelolaan kebbijakan

moneter pada suatu negara dalam menjaga stabilitas

keuangan negara.

b) Sedangkan bank umum merupakan yang berorientasi

pada masyarakat secara konvesional maupun syariah

yang dibawahi oleh bank sentral.

c) Bank perkreditan rakyat (BPR) merupakan jenis bank

yang berpusat pada kegiatan berbankan diluar lalu lintas

pembayaran di luar jasa lalu lintas pembayaran.

2. Berdasarkan Kepemilikannya

a) Berdasarkan Kepemilikannya bank terdiri dari  bank

pemerintah, swasta, asing dan cakpuran. Bank pemrintah
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merupakan bank yang dikelola langsung dari negara baik

dipusat maupun daerah.

b) Adapun bank umum merupakan bank yang berkegiatan

secra konvensional maupun syriah dibawah bank sentral.

c) Bank asing merupakan kepemilikan bank oleh  pihak luar

yang membuka cabang di Indonesia.

d) Lain halnya dengan bank swasta yang dimiliki oleh

perorangan maupun kelompok

e) Terakhir Bank campuran jenis bank berdasarkan

kepemilikannya merupakan gabungan kepemilikan saham

antara pihak swasta, asing, dan pemerintah.

3. Berdasarkan Operasionalnya

a) Ditinjau dari aktivitas dan regulasi yang mengatur terdapat

bank syariah dan konvesional.  Bank konvesional

merupakan bank yang yang melakukan aktivitasnya

secara umum melalui penerapan kebijakan bank sentral

dan peraturan undang-undang. Adapun bank syariah

yakni bank yang berorientasi pada prinsip syariah yakni

agama islam, yang dalam hal ini menerapkan sistem bagi

hasil dari keuntungan  dan menghindari praktek riba.

4. Berdasarkan bentuk badan Usaha

a) Jenis bank berdasarkan badan usahanya meliputi bebrapa

badan usaha yaitu  koperasi, perusahaan perseroan,
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perseroan terbatas, firma. Pengertian bank dalam bentuk

koperasi adalah struktur organisasi yang sesuai dengan

prisip pengeolaan Lembaga keuangan.

b) Bank yang berbentuk perusahaan merupakan bank yang

dimiliki secara individu. Sedangka perseroan terbatas

merupakan bank yang dimiliki berdasarkan badan usahas,

dan yang terrakhir firma merupakan bank berdasarkan

badan usaha yang terdiri darii dua orang atau lebih pada

suatu naunan nama yang sama.

3. Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2018) “kredit adalah kepercayaan. Artinya

kepercayaan pihak bank (kreditur) kepada nasabah (debitur), di mana

bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya

sesuai kesepakatan yang telah dibuat”. Oleh karena  itu, dasar dari

kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang

memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur)

pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala

sesuatu yang telah dijanjikan”.

Pertama nasabah atau calon nasabah debitur menangajukan

permohonan kredit kebank  akan di tinjau dan diproses oleh

bagian marketing analisis (bagian penaganan kredit) akan diteruskan

kepada kepala kantor untuk disetujiu.

Nasabah\calon
Debitur

Marketing
analisis Kepela kantor
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Berdasarkan pengertian kredit, dapat disimpulkan bahwa

kredit merupakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh bank

kepada debitur mengenai penyediaan peminjaman uang dengan

syarat sesuai dengan kesepakatan bersama serta debitur harus

mengembalikan atau memenuhi sesuai dengan nominal serta bunga

yang diberikan.

4. Pengertian Debitur

Menurut Kasmir (2018), debitur merupakan seseorang yang

menerima kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara

2 (dua) pihak atau lebih.

Jenis – Jenis Kredit Menurut Kasmir (2018), jenis kredit berdasarkan

tujuannya terbagi menjadi tiga yaitu :

a) Kredit produktif Merupakan kredit yang diberikan untuk

menghasilkan suatu (proses  produksi), baik barang maupun jasa.

b) Kredit konsumtif Merupakan kredit yang diberikan untuk

digunakan secara pribadi atau dipakai (dikonsumsi) sendiri.

c) Kredit perdagangan Merupakan kredit yang diberikan kepada para

pedagang.

Menurut Herman & Widayati (2019), berdasarkan jangka waktu

kredit, jenis kredit terdiri dari :

a) Kredit jangka pendek kredit yang memiliki jangka waktu maksimal

satu tahun atau kurang dari satu tahun.
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b) Kredit jangka menengah Kredit yang memiliki jangka waktu 1

sampai 3 tahun.

c) Kredit jangka panjang Merupakan kredit yang memiliki jangka

waktu lebih dari satu sampai tiga tahun.

5. Kedit Kepemilikan Rumah Kredit

kepemilikan rumah merupakan bagian dari kredit konsumtif

jangka panjang. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) disediakan

pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan

kepemikikan rumah. Secara umum KPR terdiri atas : (1) KPR subsidi

dan (2) KPR non subsidi. Kredit subsidi diperuntukkan bagi

masyarakat menengah ke bawah. Jenis kredit ini ditetapkan oleh

pemerintah sehigga tidak semua masyarakat dapat mengajukan

kredit ini. Kredit non subsidi merupakan kredit tanpa adanya campur

tangan pemerintah. Kredit ini diperuntukkan kepada semua

masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank itu sendiri, baik

ketentuan suku bunga, maupun ketentuan margin bank.

Menurut Bank Indonesia dalam lampiran Surat Edaran Bank

Indonesia No. 12/38/DPNP (2010), KPR yaitu: Kredit Pemilikan

Rumah (KPR) adalah kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah

tinggal berupa rumah tapak atau rumah susun atau apartement (tidak

termasuk rumah kantor dan rumah toko) dengan agunan berupa

rumah tinggal yang diberikan bank kepada debitur perorangan
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dengan jumlah maksimum pinjaman yang ditetapkan berdasarkan

nilai agunan. Di Indonesia saat ini dikenal dua jenis KPR :

a. KPR Subsidi Yaitu suatu kredit yang diperuntukan kepada

masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dalam rangka

memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang

telah dimiliki. Untuk subsidi yang diberikan berupa: subsidi

meringankan kredit dan subsidi menambah dana pembangunan

atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini diatur tersendiri oleh

pemerintah, sehingga tidak setiap masyarakat yang mengajukan

kredit dapat diberikan fasilitas ini. Secara umum batas yang

ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan subsidi adalah

penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan.

b. KPR Non Subsidi Yaitu suatu KPR yang diperuntukan bagi

seluruh masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank,

sehingga penentuan besarnya kredit atau pembiayaan maupun

suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan.

Adapun pengertian mengenai kredit Pemilikan Rumah itu sendiri

merupakan pinjaman yang diberikan karena adanya penghasilan

yang diharapkan bisa menjamin kelancaran pembayaran hutang.

Pengertian kredit perumahan adalah fasilitas pinjaman yang

diberikan untuk pembelian rumah (di dalam maupun diluar real

estate).
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6. Manajemen Kredit

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Adanya

manajemen kredit yang baik dapat mengurangi terjadinya kredit

macet maupun kredit yang tak tertagih.

Risiko kredit merupakan bentuk ketidak mampuan suatu

perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan

kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh

tempo maupun sesudah jatuh tempo dan sesuai dengan aturan

kesepakatan yang berlaku. Pada kenyataannya tidak semua kredit

yang disalurkan tersebut bebas dari risiko, di mana sebagian memiliki

risiko yang cukup besar dan dapat mengancam kesehatan bank.

Maka untuk mengukur kemampuan bank dalam mengatasi kegagalan

pengambilan pinjaman kredit oleh debitur maka dapat digunakan

rasio Non Performing Loan (NPL) (Barus, 2017). Semakin tinggi rasio

NPL maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang

menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh

karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan

operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba

yang diperoleh bank (Kasmir, 2018). Perhitungan NPL berdasarkan

surat edaran Bank Indonesia (SE BI) No 06/23/DPNP tanggal 31 Mei

2004 rasio NPL dihitung dengan rumus sebagai berikut (Indonesia,

2004)

𝑁𝑃𝐿 = (𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ ) (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑛𝑦𝑎) × 100%⁄
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Kredit bermasalah dibawah 5%. adalah total keseluruhan kredit

yang berada dalam kolektibilitas kredit kurang lancar, diragukan dan

macet. Peraturan BI menetapkan bahwa bank harus menjaga nilai

rasio NPL berada.

Terdapat alat analisis yang dapat melihat kelayakan kredit guna

mengurangi kredit bermasalah yaitu 5C yakni:

a. Character, sifat atau watak nasabah. Analisis ini dilakukan

untuk mengetahui sifat atau watak seseorang nasabah atau

pemohon kredit.

b. Capacity, analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan

nasabah dalam membayar kredit.

c. Capital, untuk menilai modal yang dimiliki olrh nasabah untuk

membiayai kredit.

d. Colleteral, merupakan jaminan yang diberikan nasabah

kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang

diajukannya.

e. Condition, kondisi umum nasabah saat ini dan yang akan

datang.

7. Kualitas Pemberian Kredit

Pemberian fasilitas kredit kepada debitur BPR tidak selamanya

dalam kondisi yang lancar, adakalanya kredit tersebut berisiko menjadi

bermasalah. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006

tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan

Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, dalam rangka
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mengembangkan usaha dan mengelola risiko, pengurus Bank Perkreditan

Rakyat wajib menjaga kualitas aktiva produktif dan membentuk penyisihan

penghapusan aktiva produktif. Pada pasal 3 peraturan tersebut Kualitas

Aktiva Produktif dalam bentuk Kredit ditetapkan dalam 4 (empat) golongan,

yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Berdasarkan

peraturan tersebut, maka kualitas kredit yang digolongkan bermasalah

adalah kredit golongan Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Menurut (Soedarto), bank yang menghadapi risiko kredit yang besar

ditandai dengan besarnya kredit Non Performing akan menghadapi

memburuknya cash inflow yang dampaknya dapat menimbulkan risiko

likuiditas dan risiko lainnya. Penyebab timbulnya risiko kredit dapat terjadi

karena faktor intern dan faktor ekstern. Kegagalan pemberian kredit BPR

selama ini menunjukkan bahwa penyebab utamanya adalah lemahnya

manajemen perkreditan di samping penyebab ekstern yang disebabkan

oleh nakalnya nasabah, gagalnya usaha, dan tidak diketahuinya lokasi

nasabah yang bersangkutan.

Menurut Modul Pelatihan Sertifikasi Profesi Direksi dan Komisaris

BPR, indikator kualitas pemberian kredit yang digunakan otoritas

pengawas BPR dalam mengukur kinerja pemberian kredit BPR adalah

menggunakan Rasio Non Performing Loan (NPL) dengan formula sebagai

berikut :

Rasio Non Performing Loan = 𝑩𝒂𝒌𝒊 𝑫𝒆𝒃𝒊𝒕 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 𝑵𝒐𝒏 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒂𝒌𝒊 𝑫𝒆𝒃𝒊𝒕 𝑷𝒊𝒏𝒋𝒂𝒎𝒂𝒏

× 𝟏𝟎𝟎%

Kredit Non Lancar = kredit Kualitas Kurang Lancar, Diragukan Dan Macet

Bagi Debit Pinjaman  = Jumlah Baki Kredit yang digunakan
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Standar Sehat = 5 %

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang

Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva

Produktif Bank Perkreditan Rakyat, kualitas aktiva produktif dalam bentuk kredit

dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih ditetapkan sebagai berikut :

a. Kredit digolongkan Lancar, apabila kredit tidak terdapat tunggakan

angsuran pokok dan/atau bunga atau terdapat tunggakan angsuran pokok

dan/atau bunga tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan Kredit belum jatuh

tempo.

b. Kredit digolongkan Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan angsuran

pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari

6 (enam) kali angsuran; dan/atau Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1

(satu) bulan.

c. Kredit digolongkan Diragukan, apabila terdapat tunggakan angsuran pokok

dan/atau bunga lebih 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua

belas) kali angsuran ; dan/atau Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu)

bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.

d. Kredit digolongkan Macet, apabila terdapat tunggakan angsuran pokok

dan/atau bunga lebih dari 12 (dua belas kali) angsuran ; Kredit telah jatuh

tempo lebih dari 2 (dua) bulan ; Kredit telah diserahkan kepada Badan

Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau Kredit telah diajukan penggantian

ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Menurut Dendawijaya (2001:85), kategori kolektibilitas kredit

berdasarkanketentuan yang dibuat Bank Indonesia, sebagai berikut.

1) Kredit lancar
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Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami

penundaaan pengembalian pokok pinjaman dan

pembayaran bunga.

2) Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok

pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami

penundaaan selama 3 (tiga) bulan dari waktu yang diperjanjik

3) Kredit diragukan

Kredit yang diragukan adalah kredit yang pengembalian pokok

pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami

penundaan selama 6 (enam) bulan atau dua kali dari jadwal yang

telah diperjanjikan.

4) Kredit macet

Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman

dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih

dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah

diperjanjikan.

8. Kredit macet

1) Sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia No.

31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, kredit yang

digolongkan macet apa bila memenuhi kreteria sebagai berikut

:

a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau yang

telah melampaui 270 hari.
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b. Dokumentasi kredit dan peningkatan agunan tidak ada

2) Pengukuran kredit macet

Untuk mengukur prosentase kredit macet terhadap

jumlah kredit yang diberikan oleh bank, digunakan

perhitugan berikut ini :

Prosentase Kredit Macet = 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 𝑴𝒂𝒄𝒆𝒕
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒃𝒆𝒓𝒊𝒌𝒂𝒏

×

𝟏𝟎𝟎%

B. Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang kualitas

kredit yang berkaitan dengan kredit bermasalah. Penelitian Henny Syafitri

membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kredit dan

uapaya menurunkan dan mencegah kredit bermasalah.  Penelitian yang

membahas pemahaman perilaku pinjaman bank selama krisis keuangan,

khususnya apakah peningkatan risiko metode pendekatan yuridis empiris.

Adapun yang dijadikan tinjauan empiris guna sebagai

perbandingan dalam peneltian sebagai berikut :

Tabel 2.1
NO Nama

peneliti dan
Tahun
Penelitian

Judul penelitian Variabel Alat
Analisis

Hasil  Penelitian

1 M.BIMA
APRIANTO
(2020)

Diajukan Sebagai
Persyaratan Untuk
Mengikuti Ujian
Komprehensif Pada
Bagian Studi
Hukum Perdata
Fakultas Hukum
Universitas
Sriwijaya

Dependen

indenpenden

Deskriptif Manajemen kredit
pada Bank BTN
Cabang DKI
Jakarta untuk
menekan angka
NPL dengan setiap
pemberian kredit
kepada calon
debitur dilakukan
melalui
pengorganisasian
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kredit,
perencanaan calon
debitur,
pelaksanaan
kredit, dan
pengawasan
kredit.

2 Tulus
Sartono(201
9)

Optimalisasi
peningkatan
kualitas kredit
dalam rangka
mangatasi kredit
bermasalah

Obyektif Analisis
kredit

Penutup dari
artikel ini, dapat
dikemukakan
simpulan :
pertama, upaya
untuk
mengoptimalkan
kualitas kredit
sudah cukup baik
sehingga
kedepannya
menjadi sebuah
pedoman bagi
para banker dalam
menyalurkan
kredit.

3 Linda Safitri
Dewi1
Nyoman
Abundanti2(
2019)

Pengaruh
profitabilitas,
likuiditas,kepemilika
n institusional dan
kepemilikan
manajerial terhadap
nilia perusahaan

Profitabilitas
dan likuiditas

Analisis
regresi
linier
berganda

Hal ini
menunjukkan
semakin tinggi
likuiditas
perusahaan maka
nilai perusahaan
akan semakin
menurun. 3)
Kepemilikan
Institusional
berpengaruh
negatif dan
signifikan terhadap
nilai perusahaan

4 Sri
Handayani*
Mimi Kurnia
Nengsih(201
9)

Peranan analisis
manajemen kredit
untuk menurunkan
terjadinya kredit
bermasalah

Data
sekunder

Deskriptif Faktor yang
menyebabkan
kredit bermasalah
adalah kesalahan
debitur, seperti
permasalahan
keluarga,
pemborosan,
kegagalan usaha,
pemutusan
hubungan kerja
bagi debitur yang
berstatus
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karyawan dan
terjadinya post
majeur atau
kejadian yang tak
diduga seperti
bencana alam.

5. Intan
Wulandari
Muhammad
Saifi Devi
Farah Azizah
(2016)

Analisis kebijkan
Loan To Value
sebagai usaha
meminimalisir kredit
bermasalah  dalam
penyaluran kredit
pemilikan rumah

Data
sekunder

Deskriptif Perhitungan
dengan adanya
pelonggaran rasio
loan to value,
berdampak pada
penurunan
penyaluran fasilitas
kpr yang
disalurkan, dan
diikuti dengan
penurunan tingkat
non performing
loan (npl) yang
dihasilkan.

6. Achmad
Chosyali
(2019)

Optimalisasi
peningkatan
kualitas kredit
dalam rangka
mengatasi kredit
bermasalah

Data primer Obyektif Pengambilan
keputusan kredit
dengan batas
kewajaran serta
adanya
pemantauan jatuh
tempo kredit.

7. Noriesta Juni
Wardhani
Moch.
Dzulkirom
AR
Dwiatmanto
(2017)

Analisis manajemen
kredit kepemilikan
rumah untuk
meminimalisir kredit
macet pada produk
KRP BTN IB

Obyektif Deskriptif Berusaha
memperbaiki mutu
dan kinerjanya
agar tingkat
pertumbuhan
kredit macet dapat
dikendalikan dari
tahun ke tahun.
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C. Kerangka Perpikir Penelitian

Manajemen kredit terdiri atas perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengawasan di Bank BRI. Maka kerangka berpikir

terkait manajemen kredit di Bank BRI Cabang Masamba Gambar 2

sebagai berikut :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen

kredit KPR pada bank BRI di Masamba dilihat dari pengorganisasian kredit

dan pelaksanaan.

Kepemilikan Rumah

pelaksanaanpengorganisasian pengawasan

Manajemen
kredit

Menurut Mulyadi
(2016)

Hasil dari penelitian ini deketahui
pengelolaan kredit kepemilikan
rumah yang diterapkan BRI berusaha
memperbaiki mutu dan kinerjanya
agar tingkat pertumbuhan kredit
macet dapat dikendalikan dari tahun
ke tahun
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis peneltian yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode

kualitatif melalui pendekatan deskripsi analisis. Adapun proses pada peneltian

kualitatif yaitu memahami fenomena yang terjadi berdasarkan yang di alami

oleh subjek peneltitian antara perilaku, persepsi, motivasi, tindakanyang

disajikan dalam olahan kata pada suatu konteks khusus berdasarkan

pengalaman yang di dapatkan.

B. Tempat dan Waktu

1. Tempat Penelitian

penelitian ini dilaksanakan pada Bank BRI JL. Ir. Sukarno, Kel.

Kappuna, Kecamatan Masamba, Kota Makassar, Sulawesi selatan.

2. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan dan masa penyelesaian

skripsi ini kurang lebih dilaksanakan 2 bulan. Penelitian ini dilakukan dalam

jangka waktu dua bulan, yaitu Juli-Agustus tahun 2022.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang data membutuhkan penelitian ini penulis,

maka digunakan sebagai berikut :

1. Studi Pustakaan
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Studi kepustakaanmerupakan pengumpulan data yang mempelajari

teori yang berhubungan antara permasalahan yang diteltiti  yang

merupakan usaha peneliti dalam mendapatkan sumber data yang valid

mengenai permasalahan yang sedang diteliti . berdasarkan informasi yang

diperoleh peneliti bersumber dari laporan peneliti pendapat laporan

peneliti, karangan-karangan ilmiah dan sumber-sumber tertulis  baik

tercetak maupun elektronik lain.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti

melakukan dialok langsung dengan narasumber untuk menggali

informasi langsung dari narasumber. Wawancara merupakan hal  yang

baik untuk meneliti pendapat, keyakianan, motivasi, perasaandan

proyeksi sesearang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengambilan data yang

dibutuhkan berdasarkan dokumen-dokumen terkait yang erat

kkaitannya pada penelitian. Dokumtasi diperoleh dari dokumen yang

memilki kolerasi antara kredit kepemilikan rumah terhadap penurunan

kredit bermasalah.

c. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk

pengumpulan data dalam penelitian itu sendiri dengan cara

mengamati, bertnya, mendegar, meminta dan mengambil data

penelitian. Peneliti harus mendapatkan data yang benar sehingga tidak

sembarag narasumber yang di wawancarai. melekukan kegiatan
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terutama sebagai pengukuran dan pengumpulan data. Adapun yang

instrumen penelitian yaitu :

a) Mempersiapkan kamera, alat perekam, buku, dan pulpen

b) eksternal (luar) melakukan wawancara kepada nasabah atau

calon debitur

c) internal (dalam) melakukan wawancara kepada kepala kantor dan

marketing analisis

D. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan pada peneltian ini yakni analisis

deskriptif berdasarkan peroehan data yang disusun secara sistematis dan

akan diukur secara kualitatif sebagai penjelasan mengenai masalah yang

dibahas. Pada proses  penelitian kualitatif dibutuhkan Namanya reduksi data

yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung

lainnya.

Teknik analisis deskriptif merupakan metode anallisis yang dikumpulkan

berdasarkan olahan data berupa gambar, kata-kata yang tidak meliputi angka.

Data pada pebelitian ini bersumber dari hasil wawancara, catatan lapangna,

foto, rekaman ,dokumen probadi, atau dokumen pendukung lainnya.

Pada penelitian inni peneliti menjabarkan dan menguraikan alur sistem

dan proses manajemen dalama pengelolaan pembiyayan KPR yang

tersalurkan baik dalam antisipasi pembiayaan yang bermasalah maupun pada

proses penyelesaiaan pembiyaaan bermasalah KPR yang diperoleh dari hasil

wawancara, kuesioner dan dokemen terkait lainnya.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Singkat PT. Bank BRI

Awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto,

Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De

Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau

"Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu

lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan

Indonesia (pribumi)[butuh rujukan]. 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

sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa

perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI

sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali

setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama

menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Melalui PERPU No. 41 tahun 1960, dibentuk Bank Koperasi

Tani dan Nelayan (BKTN) peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan

Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM). Berdasarkan Penetapan

Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam
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Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani

dan Nelayan. Setelah berjalan satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun

1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara

Indonesia. Dalam ketentuan baru tersebut, Bank Indonesia Urusan

Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama

Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi

Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan

No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992

status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat

itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun

2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham

bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai

dengan saat ini.

Pada awal tahun 2019, BRI mengakuisisi salah satu anak usaha

Bahana Artha Ventura, yakni Sarana NTT Ventura, dan mengganti

namanya menjadi BRI Ventures, sebagai bagian dari rencana

perusahaan untuk masuk ke bisnis modal ventura.

Kantor Bank BRI Cabang Kebumen Jawa Tengah

Kantor cabang BRI di Kebumen, Jawa Tengah

Pada akhir tahun 2019, BRI mengakuisisi salah satu unit usaha

Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI, yakni Asuransi Bringin Sejahtera
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Artamakmur, atau lebih dikenal sebagai BRINS, sebagai bagian dari

rencana perusahaan untuk masuk ke bisnis asuransi umum.

Pada tanggal 2 Juli 2021, Pemerintah Indonesia resmi

menyerahkan mayoritas saham Permodalan Nasional Madani dan

Pegadaian kepada BRI melalui Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun

2021, sebagai bagian dari pembentukan holding BUMN yang bergerak

di bidang ultra mikro. Untuk menunjang proses tersebut, BRI

menyelenggarakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau

rights issue pada bulan September 2021.

Pada tahun 2003 cabang Masamba resmi menjadi KCP

masamba yang merupakan bagian dari kantor BRI Cabang Palopo

yang didirikan oleh pak Furqon,ibu Nining dan Pak Masdar. Pada tahun

2012 KCP Masamba berubah menjadi cabang masamba yang

memisahkan diri dan berdiri sendiri dari kantor BRI cabang Palopo. BRI

Cabang Masamba terdiri dari 2 KCP dan 18 unit kantor.

Kantor BRI Masamba tertelat di Jl. Ir. Soekarno kelurahan

Kappuna kecamatan Masamba yang dipimpin oleh bapak Eriks

Nurhayanto. Untuk wilayah kerja BRI cabang Masamba memegang

dua kabupaten yaitu kabupaten Luwu Timur dan kabupaten Luwu Utara

yang hingga saat ini masih beraktifitas dalam melayani masyarakat.
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b. Visi dan Misi PT. Bank BRI

Visi PT Bank BRI menjadi The Most Valuable Banking Group di

asia tenggara dan Champion of Financial Inclusion.

Misi PT. Bank BRI Melakukan kegiatan perbankan yang

terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro,

kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi

masyarakat, Memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada

nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan

memiliki budaya berbasis kinerja (performance-driven culture),

teknologi informasi yang handal dan future ready, dan jaringan kerja

konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan

prinsip operational dan risk management excellence, Memberikan

keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang

berkepentingan (stakeholders) dengan memperhatikan prinsip

keuangan berkelanjutan dan praktik Good Corporate Governance

yang sangat baik.
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c. Struktur Organisasi PT. Bank BRI

Gambar 4.1
Struktur Organisai

Sekretaris

Marketing Manajer
Operating Manajer KCP

Account Officer Founding
Officer

Costumer
Service

Head Teller Back Office
Offifer

Teller

Koordinator SDM/Umum Admin

Security Office
Boy

Driver

Kepala Cabang
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Job Description

1) Kepala Cabang

a. Memimpin seluruh karyawan yang ada dicabang dan

menciptakan berbagai macam kegiatan demi tercapainya target

perusahaan

b. Bertanggung jawab atas pencapaian target perusahaan secara

keseluruhan

c. Bertanggung jawab atas kegiatan pelaporan secara berkala ke

kantor pusat. Memberikan pelatihan dan melakukan

pengarahan atas pelaksanaan rencana strategis perusahaan.

d. Memastikan seluruh karyawan di kantor cabang mematuhi

seluruh aturan dan ketentuan perusahaan

e. Memberikan pelatihan secara komprehensif

f. Memastikan seluruh karyawan dicabang bekerja secara

profesional sesuai peraturan yang berlaku

g. Memberikan informasi kepada manajemen mengenai keadaan

keadaan pasar sekitar cabang mengenai perubahan dan

perkembangan yang terjadi secara signifikan

2) Sekertaris

a. Membuka surat

b. Menerima dikte

c. Menerima tamu

d. Menerima telpon

e. Menyimpan arsip/surat

f. Menyusun dan membuat jadwal pimpinan
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3) Marketing Manajer

Marketing Manajer mempunyai tugas khusus yaitu

mengkoordinasikan dan mensupervisi teamwork dalam kegiatan

pemasaran marketing cabang untuk mencapai target dan plan bank

secara efektif dan efisien

4) Operating Manajer

a. Merencanakan operational didivisi sesuai dengan

business plan yang disepakati

b. Memastikan semua pelaksanaan operasional di bank secara

efektif dan efisien sehingga menjadikan bank tersebut sebagai

bank yang kompetitif dan eksis dalam persaingan global

c. Mengontrol, mengevaluasi jalannya setiap langkah dan

efektivitas yang ada dan mengambil tindakan preventif,

antisipasi terhadap masalah-masalah yang ada dan melakukan

tindakan perbaikan yang tepat dan tuntas

5) Account Officer

a. Membantu pembuatan lampiran hasil kunjungan (call report),

accountofficer

b. Membantu menyiapkan dana dan memeriksa kembali

kelengkapan data-data yang berkaitan dalam rangka

pengajuan kredit bank perpanjangan maupun tambahan

c. Menerima proposal kredit dari sekretaris komite untuk

diteruskan kepada komite kredit

d. Membantu proses perpanjangan asuransi dan biaya-biaya

lainnya
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6) Founding Officer

a. Melakukan pencapaian target founding yang telah ditentukan

atau ditetapkan

b. Melakukan produk-produk dana pihak ketiga kepada nasabah

atau calon debitur

c. Membantu nasabah yang ingin membuka ataupun mencairkan

rekening deposito, tabungan dan giro serta memberikan

informasi yang lengkap mengenai persyaratan dan

ketentuannya

d. Melakukan customer call atau korespondensi nasabah dan

calon nasabah

7) Head Teller

a. Memberikan solusi apabila terjadi masalah dicounter dan bila

teller selisih melakukan balancing akhir hari

b. Memberikan offer rate atas transaksi yang melebihi wewenang

teller

c. Melakukan verifikasi dan pencocokan atas balancing akhir hari

d. Melakukan pemeriksaan cash box teller

e. Memonitor secara aktif dan melakukan pengarahan langsung

sesuai dengan wewenangnya atas seluruh jalannya transaksi

yang ditangani teller ( setoran, penarikan, pemindah bukuan)

serta mengkoordinasi

f. Menentukan pembukuan counter tambahan

8) Back Officer

a. Membuat vocher input transaksi (debit/kredit)
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b. Membuat laporan data transaksi

c. Analisa kredit

d. Accounting

e. Controlling

9) Teller

a. Menerima setoran dari nasabah (baik tunai maupun non tunai),

kemudian melakukan posting disistem komputer bank

b. Melakukan pembayaran tunai kepada nasabah yang

bertransaksitunai di counter bank, dan melakukan posting di

komputer bank

c. Menjadi gerbang awal pengamanan bank dalam

mencegahperedaran uang dan warkat (cek/bilyet giro) palsu

d. Menjalankan fungsi tag on dalam cross selling produk-produk

perbankan

e. Bertanggungjawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas

disistemdengan kas di terminalnya

10) Kordinator

a. Melakukan pemeriksaan dan monitoring absensi karyawan dari

aslipencatatan yang dilaksanakan staff dan dilakukan checking

b. Melakukan fungsi checking atas limitasi yang ditentukan

11) SDM/Umum

a. Melakukan monitoring dalam pengadministrasian absensi

karyawan

b. Menerima pengajuan lembur dan restitusi pengobatan

karyawan ataukaryawati yang telah disetujui manajemen
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c. Melakukan pengadministrasian dan up dating personal file

12) Admin

a. Melaksanakan aktivitas penyiapan ruang kerja dan peralatan

kantor untuk seluruh pegawai, untuk memastikan ketersediaan

ruangan kerja dan peralatan kantor bagi setiap pekerja sesuai

dengan jenis pekerjaan dan jabatan

b. Melaksanakan aktivitas renovasi gedung, untuk memastikan

semua gedung kantor selalu siap operasional

c. Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, dokumentasi dan

pengarsipan, untuk memastikan dukungan administrasi bagi

kelancaran kegiatan seluruh karyawan

d. Membuat rencana dan mengevaluasi kerja harian dan bulanan

untuk memastikan tercapainya kualitas target kerja yang

dipersyaratkandan sebagai bahan informasi kepada atasan

13) Security

a. Mengawasi seluruh wilayah bank mulai dari radius lokasi bank

sampai dengan pintu masuk dan ruangan dalam bank

b. Membuka pintu, menyambut dan memberi salam dengan

ramahsetiap nasabah yang akan masuk ke dalam bank

c. Memeriksa bawaan nasabah jika mencurigakan atau sikap

dantindakan nasabh mencurigakan

d. Menyatakan keperluan nasabah dan memberikan nomor

antriankepada nasabah sesua dengan keperluan nasabah

e. Memberikan petunjuk dan arahan dengan baik jika ada

nasabahyang memerlukan pertanyaan dan informasi
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14) Office Boy

a. Membersihkan dan merapikan meja, kursi, computer dan

perlengkapan lainnya

b. Membersihkan karpet atau lantai

c. Menyediakan minuman untuk karyawan

d. Mengirim atau mengambil dokumen antar divisi/bagian

e. Melayani permintaan fotocopy

f. Memberikan dan menyiapkan makan siang karyawan

g. Membersihkan alat-alat makan yang sudah terpakai

h. Membuang sampah yang ada di ruang kerja dan area tanggung

jawabnya

15) Driver

a. Menunjang kelancaran transportasi yang diperlukan kantor

b. Merawat dan mengurusi mobil agar tetap bersih dan siap pakai

c. Melaporkan kerusakan mobil agar segera dilakukan perbaikan

d. Bersama petugas kantor dan satpam membawa uang setoran

dari kantor cabang pembantu ke kantor cabang utama atau

sebaliknya

2. Manajemen Kredit yang diterapkan pada Bank BRI Cabang Masamba

Apa saja manajemen kredit yang diterapkan oleh Bank BRI

Cabang Masamba?

Manajemen kredit yang diterapkan pada Bank BRI Kecamatan

Masamba meliputi:

Pengorganisasian Kredit
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Pertanyaan: “Bagaimanakah pengorganisasian kredit pada Bank BRI

Cabang Masamba?”

Jawaban: “Pada Bank BRI Cabang DKI yang menangani KPR non subsidi

disebut sebagai bagian departemen mortgage di divisi NSLD

(non subsidized mortgage & personal lending).

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Departemen Mortgage

Sumber: Pada Bank BRI Cabang Masamba

Tugas dan tanggungjawab dari masing-masing bagian adalah sebai berikut:

a. Non-Subsidized Mortgage & Personal Lending bertanggungjawab

menetapkan usulan dan anggaran bidang kerjanya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

b. Mortgage bertanggungjawab mengkordinasikan target penjualan,

strategi penjualan serta menyusun kebijakan dan SOP perkantor

wilayah baik untuk produk kredit consumer non subsidi

Non-Subsidized Mortgage &
Personal Lending (NSLD)

Mortgage

Mortgage Sales Management Mortgage Product &
Bussiness Management
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c. Mortgage Sales Management bertanggungjawab mengkordinasikan

target penjualan, strategi penjualan serta menyusun kebijakan dan

SOP perkantor wilayah baik untuk produk kredit consumer non subsidi

d. Mortgage Product & BusinessDevelopment bertanggung jawab

mongkordinasikan pengembangan dengan Developer dan instansi

serta bertanggungjawab dalam menyusun materi terupdate mengenai

kebijakan kerja untuk keperluan sosialisasi kantor wilayah dan kantor

cabang

Bahwa pada kegiatan kredit yang dilakukan oleh calon nasabah

pada kantor cabang Bank BRI berkaitan langsung dengan kantor

pusat, bagian departemen dalam divisi NSLD mengenai pemberian

kebijakan kredit KPR Non Subsidi yang akan dilakukan kantor cabang

kepada calon nasabah.

Bank BRI terdapat 2 (dua) jenis KPR yaitu KPR Subsidi dan KPR

Non Subsidi. KPR Subsidi merupakan program yang diberikan oleh

bank BRI yang bekerjasama dengan Kementrian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang ditujukan bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga

rendah dan cicilan ringan. Sedangkan untuk KPR Non Subsidi

merupakan kredit pemilikan rumah dari Bank BRI untuk pembelian

rumah dari developer BRI maupun Non Developer, baik dalam

pembelian rumah baru atau second, pembelian rumah siap huni (ready

stock) ataupun belum jadi (indent), maupun take over kredit dari bank

lain.”
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Hasil analisis: “ dari pernyataan diatas maks dapat dianaliss bahwa

pengorganisasian kredit pada Bank BRI Cabang Masamba

menggunakan sistem departemen mortgage bahwa pada

kegiatan kredit yang dilakukan oleh calon nasabah pada

kantor cabang Bank BRI berkaitan langsung dengan kantor

pusat, bagian mortgage departemen dalam divisi NSLD

mengenai pemberian kebijakan kredit KPR Non Subsidi

yang akan dilakukan kantor cabang kepada calon

nasabah”

1) Perencanaan Calon Debitur

Perencanaan kredit kepemilikan rumah dengan penetapan sasaran

debitur. Pada bank BRI terdapat 2 tipe debitur yaitu Debitur Regular

dan Debitur Prioritas (BRI Prioritas). BRI Reguler merupakan nasabah

yang memiliki dana sampai dengan Rp. 250 Juta. BRI Prioritas terbagi

lagi menjadi 2 yaitu BRI Prioritas Gold (memiliki dana kelolaan sebesar

Rp. 250 Juta s.d Rp. 2 Milyar) & BRI Prioritas Platinum (memiliki dana

kelolaan sebesar minimal Rp. 2 Milyar). Pada 2 tipe BRI Prioritas

memiliki syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. Mempunyai Asset Under Management (AUM) dengan saldo

minimal Rp 250 juta. AUM merupakan total dana produk

tabungan atau produk BRI lainnya.

b. Mengisi dan menandatangani Idemnity Letter (IL).

c. Memiliki tabungan BRI.

Setelah memenuhi syarat yang ditentukan maka debitur akan

mendapatkan berupa benefit & privilege. Benefit & privilege yang
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diberikan khusus untuk debitur istimewa, selain mendapatkan

pelayana eksklusif dan terbaik, debitur juga mendapatkan perhatian

khusus dalam pertumbuhan financial. BRI Prioritas memiliki syarat

minimal Rp250 Juta.

2) Perencanaan Jenis Kredit KPR

BRI Cabang DKI Jakarta juga merencanakan jenis kredit KPR

yang akan disediakan. Pada Bank BRI terdapat 2 (dua) jenis KPR yaitu

KPR Subsidi dan KPR Non Subsidi. KPR Subsidi merupakan program

yang diberikan oleh bank BRI yang bekerjasama dengan Kementrian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang

ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan

suku bunga rendah dan cicilan ringan. Sedangkan untuk KPR Non

Subsidi merupakan kredit Pemilikan Rumah dari bank BRI untuk

pembelian rumah dari Developer BRI maupun Non Developer, baik

dalam pembelian rumah baru atau second, pembelian rumah siap huni

(Ready stock) ataupun belum jadi (Indent), maupun Take over kredit

dari bank lain.

Saat ini Bank BRI Kecamatan Masamba memiliki 305 developer

yang telah bekerjasama dalam proses pemberian kredit KPR Non

Subsidi. KPR Non Subsidi BRI menyediakan type rumah mulai dari

type 36 sampai dengan type 120 dengan harga mulai dari Rp. 250 Juta

sampai dengan Rp.4 Milyar.
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3) Perencanaan Jangka Waktu Kredit

Jangka waktu kredit pada Bank BRI terdapat banyak pilihan

sesuai dengan kebutuhan calon debitur, untuk kredit KPR Bank BRI

memiliki pilihan jangka waktu kredit mulai dari 5 (lima) tahun sampai

dengan 25 (dua puluh lima) tahun. Kentuan bunga kredit ditentukan

sesuai dengan jumlah kredit yang diajukan, untuk KPR dimulai dari 5%

dengan fixed 2 tahun. Jangka waktu kredit KPR berdasarkan analisa

bank terhadap permohonan debitur. Analisa yang dilakukan yakni

berdasarkan usia pemohon, slip gaji, dan besarnya angsuran.

4) Pelaksanaan Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit merupakan tahapan yang dilaksanakan

debitur hingga memperoleh kredit yang diharapkan. Tahapan atau

prosedur pemberian kredit KPR pada Bank BRI Kecamatan Masamba

terdiri dari 4 (empat) tahapan. Tahapan pertama, debitur mengajukan

permohonan kredit dengan melengkapi persyaratan kredit pada Bank BRI

Kecamatan Masamba. Tahapan kedua, Bank BRI melakukan analisis

kredit dengan menggunakan prnsip 5C. Tahapan ketiga adalah adanya

persetujuan pengajuan kredit oleh pihak yang bertanggung jawab akan

keputusan kredit. Tahap keempat adalah akad kredit yang artinya bahwa

ada kesepakatan anata debitur dengan kreditur yang kemudian didasarkan

atas dasar hukum, dalam hal ini ada keterlibatan notaris.

Apa saja tahap-tahap pemberian kredti KPR di Bank BRI Cabang

Masamba?

A. Tahap 1 Persyaratan Kredit

Pertanyaan: “Apa syarat dan ketentuan dalam pengajuan KPR?”
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Jawaban: “Calon debitur menyerahkan seluruh dokumen atau persyaratan

yang dimiliki untuk mengajukan kredit kepada pihak bank BRI. Hal tersebut

guna untuk membantu pihak bank untuk mengetahui siapa yang akan

diberikan kredit. Dokumen yang diperlukan Bank BRI dalam pemberian

kredit terbagi menjadi 4 (empat) yaitu pegawai, wirausaha, perorangan dan

professional.

a) Pegawai membutuhkan data fotocopy KTP suami dan istri (jika sudah

menikah), kartu keluarga, buku nikah (jika sudah menikah), pas foto

ukuran 3x4, surat keterangan kerja, slip gaji 3 bulan teraksir, cetak

rekening Koran tabungan gaji & tabungan pribadi min. 6 bulan, fotokopy

laporan SPT (surat pemberitahuan tahunan) tahunan dan NPWP

(Nomor pokok wajib pajak)

b) Wirausaha, fotocopy KTP suami dan istri (jika sudah menikah), kartu

keluarga, buku nikah (jika sudah menikah), pas foto ukuran 3x4,

fotokopy surat ijin usaha perorangan (SIUP), Surat Keterangan Domisili

Usaha (SKDU), Tanda Daftar Perdagangan (TDP), fotocopy surat akta

pendirian (jika sudah berdiri PT/CV), laporan keuangan perusahaan,

fotokopy Surat Perjanjian Kerja (SPK), cetak rekening koran tabungan

bisnis dan tabungan pribadi minimal 1 tahun terakhir, fotocopy laporan

SPT (surat pemberitahuan tahunan) tahunan dan fotocopy NPWP

(Nomor pokok wajib pajak) pribadi & perusahaan.

c) Perorangan, fotocopy KTP suami dan istri (jika sudah menikah), kartu

keluarga, buku nikah (jika sudah menikah), pas foto ukuran 3x4,

fotocopy SIUP & SKDU, profil perushaan usaha & laporan keuangan

usaha, fotocopy bukti transaksi keuangan usaha, fotocopy laporan SPT
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(surat pemberitahuan tahunan) tahunan, dan fotocopy NPWP (Nomor

pokok wajib pajak).

d) Profesional, fotocopy KTP suami dan istri (jika sudah menikah), kartu

keluarga, buku nikah (jika sudah menikah), pas foto ukuran 3x4,

fotocopy izin praktek & sertifikat profesi, cetak rekening koran tabungan

penghasilan & tabungan investasi min. 6 bulan terakhir, laporan

keuangan penghasilan, fotocopy laporan SPT (surat pemberitahuan

tahunan) tahunan dan fotocopy NPWP (Nomor pokok wajib pajak).”

Hasil analisis: “dari pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa semua

persyaratan tersebut dilengkapi dengan data agunan bangunan yang akan

diajukan, seperti dokumen fotocopy sertifikat bagunan, fotocopy surat Ijin

Mendirikan Bagunan (IMB), fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

tahun terakhir, surat pemesanan/jual beli unit rumah, dan fotocopy KTP,

KK, surat nikah penjual.

Calon debitur membawa semua dokumen yang dimiliki kepada pihak bank

dibagian Account Officer Sales yang bertugas membantu proses

pengecekan dokumen calon debitur serta Account Officer Sales

memastikan bahwa dokumen yang dimiliki calon debitur sudah benar-

benar lengkap dan sesuai dengan ketentuan sebelum dilakukannya

analisis kredit.”

B. Tahap 2. Analisis Pemberian Kredit

Pada bank BRI manajemen kredit dalam hal ini pengendalian

dilakukan melalui analisis kredit KPR. Analisis kredit KPR yang dimaksud

dilakukan dengan 2 jenis analisis yaitu analisis dokumen dan analisis

lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa calon debitur
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memenuhi syarat yang diberikan oleh pihak bank. Analisis dokumen dan

analisis lapangan memerlukan waktu cukup dengan 5 hari kerja maka

keputusan kredit sudah dapat dikeluarkan. Analisis dokumen

menggunakan aspek 5C diantaranya:

a) Character

Karakter merupakan hal yang paling pertama dalam melakukan analisis,

dalam hal ini pihak bank dapat melihat bagaimana keseriusan yang dimiliki

oleh calon debitur pada kredit yang diajukannya. Pihak bank akan melihat

riwayat kredit yang dimiliki oleh calon debitur menggunakan Sistem

Informasi debitur (SID) yang didapatkan melalui fasilitas Bank Indonesia

setelahmelihat bagaimana riwayat calon debiturselanjutnya Account

Officer Sales melakukan wawancara kepada calon debitur guna untuk

menambah informasi yang dibutuhkan.

b) Capacity

Dari dokumen yang telah diberikan calon nasabah kepada pihak bank BRI

dapat dilihat usaha apa yang dilakukan calon debitur, untuk memastikan

keakuratan data tersebut pihak bank (Account Officer Sales) akan

mengecek secara langsung usaha calon debitur dari mulai keterangan ijin

tempat, produk/jasa yang ditawarkan, laporan keuangan serta pihak yang

terlibat dalam usaha tersebut. Sedangkan untuk pegawai swasta atau

BUMN harus melampirkan surat keterangan bekerja sebagai karyawan

tetap minimal 2 tahun atau surat jabatan yang telah dilegalisir.
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c) Capital

Pada aspek analisis ini Bank BRI melihat berapa modal serta kemampuan

calon debitur dalam melakukan pembayaran KPR yang diajukan pada

Bank BRI dengan perkembangan usaha dimiliki calon debitur.

d) Colleteral

Pada aspek ini pihak Bank BRI melihat rumah yang akan menjadi

pembiayaan calon debitur dengan menilai luas tanah, Luas bangunan,

kondisi fisik bangunan, luas jalan kendaraan serta fasilitas sekitar seperti

sekolah, rumah sakit, pasar dan akses tol terdekat.

Dalam hal ini terdapat 2 (dua) bentuk rumah yang tersedia yaitu

rumah dideveloper yang sudah bekerjasama dengan Bank BRI dan yang

belum bekerja sama. Untuk yang telah bekerja sama penilaian rumah

hanya dilakukan oleh bagian sales dan analisis bank sedangkan untuk

developer yang belum bekerjasama maka penilaian dilakukan oleh sales,

analisis bank, dan tim khusus analisis KPR. Hal tersebut dilakukan guna

untuk menentukan nilai appraisal yang akan diberikan oleh bank BRI.

e) Condition Of Economy

Pada aspek ini pihak Bank BRI akan melakukan pengecekan usaha yang

dilakukan, wilayah usaha, penghasilan usaha, serta siapa yang

bekerjasam dalam menjalankan usaha tersebut.

Setelah melaksanakan analisis dokumen, selanjutnya dilakukan

analisis lapangan yakni melakukan cek kesesuaian dokumen dengan

kesesuaian lapangan. Dampak yang dilakukan pada analisis kredit

terdapat pada tingkat kolektibilitas kredit.
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C. Tahap 3 Keputusan Kredit

Setelah melalui beberapa tahap pengajuan kredit maka account

officer analisis akan merekomendasikan pengajuan kredit tersebut kepada

kepala pimpinan cabang guna untuk melakukan tahap selanjutnya,

keputusan pengajuan kredit dilakukan sesuai kebijakan yang telah

diberikan oleh divisi NSLD (Non Subsidized Mortgage and Personal

Lending Division) kepada kepala pimpinan cabang. Persetujuan kredit

diterima atau tidaknya pengajuan kredit tersebut. Jika pengajuan ditolak

maka pihak Bank BRI akan menghubungi calon debitur kembali guna untuk

memberi tahu bahwa pengajuan kredit ditolak dan calon debitur dapat

mengambil keseluruhan berkas yang pernah diberikan. Sedangkan jika

pengajuan kredit diterima maka pihak bank akan menginformasikan serta

bagian administrasi kredit akan mengeluarkan SP3K (Surat Penegasan

Persetujuan Penyediaan Kredit) surat ini berupa rincian penawaran kredit

calon debitur beserta data diri calon debitur mulai dari nama lengkap,

alamat, jumlah pinjaman, jangka waktu, angsuran perbulan, nomor

sertifikat rumah, nama pemilik sertifikat rumah, dan pasal-pasal yang harus

dipatuhi yang berisi rincian biaya akad kredit, biaya provisi, biaya

administrasi, biaya asuransi (jiwa dan kebakaran) serta biaya untuk notaris.

Jika calon debitur setuju akan semua isi surat penawaran maka pihak

administasi kredit akan menyiapkan dokumen-dokumen yang akan

diperlukan dalam melaksanakan proses selanjutnya yaitu akad kredit.

Proses keputusan permohonan kredit ini diterima atau ditolak ditentukan

dalam 5 (lima) hari kerja, terhitung dari kelengkapan seluruh dokumen yang

dimiliki oleh calon debitur.
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Keputusan kredit terbagi menjadi 3 yaitu diterima, ditolak dan dikaji

kembali. Kredit diterima sudah pasti pengajuan kredit nya diproses ketahap

selanjutnya oleh Bank BRI, untuk kredit yang ditolak dikarenakan terdapat

persyaratan atau kebijakan yang tidak dipenuhi oleh calon nasabah.

Sedangkan untuk kredit yang dikaji ulang merupakan salah satu

pertimbangan yang dilakukan oleh analisis kredit pada kredit yang memiliki

rekomendasi yang diajukan oleh kepala cabang Bank BRI dikarenakan

nasabah yang bersangkutan merupakan nasabah lancar pada Bank BRI

akan tetapi terdapat tingkat kolektibilitas tinggi pada bank lain.

D. Tahap 4 Akad Kredit

Tahap 4 ini Bank BRI akan menyediakan seluruh dokumen yang

diperlukan pada saat akad kredit serta beberapa dokumen akan disediakan

oleh pihak developer yaitu: Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB), Standing

Instruction (SI), Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk rumah yang siap

huni. Sedangkan untuk rumah developer yang belum bekerjasama dengan

bank BRI diperlukan dokumen IMB, PBB terbaru dan sertifikat asli rumah

yang akan dibeli, semua itu harus diberikan kepada pihak administrasi

kredit minimal 5 hari sebelum dilakukannya akad kredit.

Apabila semua dokumen telah tersedia selanjutnya diberikan kepada

notaris yang sudah bekerja sama dengan pihak bank BRI guna untuk

melihat keaslian dokumen-dokumen tersebut. Jika dokumen sudah

dinyatakan asli maka penjual dan pembeli harus membayarkan seluruh

pajak dalam transaksi jual beli tersebut, selanjutnya proses penandatangan

akad kredit yang dilakukan calon debitur kepada bank BRI dan notaris dan

penandatangan akte jual beli oleh pembeli dan penjual yang disaksikan
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oleh Bank BRI dan notaris. Sertifikat asli, PBB dan IMB dipegang oleh pihak

bank sampai pada waktu pelunasan kredit. Setelah akad kredit,

adminstrasi kredit mendaftarkan calon debitur kepada pihak asuransi (jiwa

dan kebakaran) yang sudah bekerjasama dengan bank BRI, asuransi akan

berjalan pada saat akad kredit selesai. Terdapat ketentuan jika jumlah

pertanggungan calon debitur diatas 500 juta maka calon debitur wajib

melakukan tes kesehatan.

3. Pengawasan Kredit

Pengawasan Kredit yang dilakukan oleh Bank BRI Kecamatan

Masamba yakni:

Kesulitan yang dihadapi oleh PT BRI Cabang Masamba adalah tidak

ada peraturan khusus terkait pengawasan kredit yang berlaku untuk semua

Bank di Indonesia sehingga bank terkait menentukan sendiri peraturan

mengenai pengawasan kredit, kurangnya jumlah petugas pengawas kredit

dan perbedaan kualitas petugas pengawas kredit, serta masyarakat yang

tidak mempunyai itikad baik dan developer yang tidak profesional. Dalam

mengatasi hambatan tersebut PT BRI Cabang Masamba telah melakukan

beberapa upaya terkait pengawasan kredit KPR. PT. BRI Cabang

Masamba telah melakukan penguatan internal dan eksternal. Dalam

penguatan internal PT BRI Cabang Masamba melakukan (1) upgrade

teknologi pelayanan secara online sehingga data debitur bermasalah bisa

cepat tersaji secara online, (2) meningkatkan jumlah karyawan pada divisi

loan recovery, (3) upgrade kualitas integritas dan komitmen petugas

melalui training-training yang berkesinambungan. Sedangkan dalam

wilayah eksternal, PT BRI melakukan tiga hal yakni rescheduling,
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reconditioning dan restructuring kredit yang bermasalah. Hal ini dilakukan

dengan tujuan untuk menyelamatkan kredit bermasalah tersebut.

4. Analisis Kredit Bermasalah pada tahun 2019 sampai 2021

berdasarkan tingkat Kolektibilitasnya.

a. Analisis Kredit Bermasalah

Pertanyaan: “Bagaimana cara Bank BRI Cabang Masamba

menganalisis kredit bermasalah?”

Jawaban: “Peraturan Bank Indonesia No. 72/PBI/2005 tanggal 27

November 2005 tentang kualitas kredit, dimana kualitas kredit tersebut

dapat digolongkan menjadi lancar (pass), dalam perhatian khusus

(special mention), kurang lancar (substandard), diragukan (doubtful)

dan macet (loss). Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank,

mengandung resiko yaitu berupa tidak lancarnya pengembalian kredit

atau biasa disebut kredit macet atau kredit bermasalah NPL (Non

Performing Loan) sehingga akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.

Kredit bermasalah yang terjadi dapat diturunkan dengan cara ekspansi

5% untuk NPL. Apabila bank mampu menekan rasio NPL dibawah 5%

maka potensi keuangan yang akan diperoleh semakin besar. Salah

satu penyebab peningkatan NPL (Non Performing Loan) adalah

banyaknya nasabah yang mengembalikan dana kredit yang tidak

sesuai dengan batas waktu yang ditententukan di perjanjian akad

kredit. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dari jumlah

kredit bermasalah yang diberikan oleh BRI Cabang Masamba pada

debitur dan jumlah kredit bermasalah tersebut, maka langkah pertama

dalam melakukan analisis terhadap data yang ada adalah dengan



59

menghitung persentase jumlah kredit bermasalah terhadap kredit yang

disalurkan.”

Hasil analisis: “dengan pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa cara

Bank BRI Cabang Masamba menganalisis kredit bermasalah dengan

cara mengikuti peraturan Bank Indonesia No. 72/PBI/2005 tanggal 27

November 2005 tentang kualitas kredit, dimana kualitas kredit tersebut

dapat digolongkan menjadi lancar (pass), dalam perhatian khusus

(special mention), kurang lancar (substandard), diragukan (doubtful)

dan macet (loss). Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank,

mengandung resiko yaitu berupa tidak lancarnya pengembalian kredit

atau biasa disebut kredit macet atau kredit bermasalah NPL (Non

Performing Loan) sehingga akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.

Kredit bermasalah yang terjadi dapat diturunkan dengan cara ekspansi

5% untuk NPL.”

Penyaluran kredit pada bank BRI Cabang Masamba dari tahun

2019 sampai tahun 2021 memiliki beberapa pemasalahan dalam

pengembalianya yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Data tingkat kolektibilitas KPR non subsidi Bank Rakyat

Indonesia Cabang Masamba (dalam jutaan)
Kolektibilitas 2019 2020 2021

Lancar Rp. 842.166.910 Rp. 883.196.258 Rp. 971.904.533
Kredit
Bermasalah Rp. 35.737.908 Rp. 27.156.025 Rp. 39.724.546

Kurang Lancar Rp. 4.397.703 Rp. 2.479.943 Rp. 3.662.029
Diragukan Rp. 3.404.717 Rp. 3.751.019 Rp. 4.679.568
Macet Rp. 17.490.151 Rp. 21.790.635 Rp. 22.896.778
Jumlah Rp. 903.197.389 Rp. 938.373.880 Rp. 1.042.867.454

Sumber: Hasil Wawancara bagian kredit bank BRI Kecamatan
Masamba
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Data jumlah kredit yang disalurkan oleh bank BRI Cabang

Masamba yaitu pada tahun 2019 sebanyak Rp. 903.197.389, tahun

2020 sebanyak Rp. 938.373.880, dan pada tahun 2021 sebanyak Rp.

1.042.867.454.

Berdasarkan tabel 4.1 data tingkat kolektibilitas KPR non subsidi

Bank BRI Kecamatan Masamba dapat dilihat bahwa jumlah

keseluruhan kredit di tahun 2019, 2020 dan 2021 lebih besar ditahun

2021 dengan total kredit sebesar Rp. 1.042.867.454 juta artinya ada

peningkatan jumlah kredit KPR Non Subsidi Bank BRI. Kredit yang

tingkat kolektabilitas lancar dari tahun 2019 sebesar 93,24%, pada

tahun 2020 sebesar 94,11% sedangkan pada tahun 2021 sebesar

93,19% artinya tahun 2021 kredit tingkat kolektabilitas lancer

mengalami penurunan dari tahun 2020. Sama hal nya dengan kredit

yang bermasalah semakin meningkat dari 5,89% menjadi 6,81%

artinya kredit bermasalah meningkat sebesar 0,92%. Kenaikan kredit

bermasalah menjadi bahan evaluasi untuk pemberian kredit yang akan

dilakukan di tahun 2022 dan pada proses analisis diperhatikan lagi

keseriusan calon debitur dalam pengajuan kredit kepada Bank BRI.

Namun dari hasil wawancara peningkatan kredit bermasalah yang

terjadi pada debitur Bank BRI Kecamatan Masamba adalah didominasi

karena adanya bencana yang tidak diinginkan yang dialami debitur.

Berikut disajikan perhitungan NPL berdasarkan rumus

perhitungan

NPL = (Kredit Bermasalah) / (Total Kredit) X 100%

NPL2019 = (25.292.571) / (903.197.389) X 100%
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Maka NPL2019 = 2,80%

NPL2020 = (28.021.597) / (938.373.880) X 100%

Maka NPL2020 = 2,99%

NPL2021 = (31.238.375) / (1.042.867.454) X 100%

Maka NPL2021 = 3,08%

Berdasarkan perhitungan NPL tersebut meskipun masih dalam

ambang batas NPL yang disyaratkan Bank Indonesia kurang dari 5%.

Namun NPL Bank BRI Kecamatan Masamba dalam hal ini KPR non

subsidi mengalami peningkatan dari 2,80% menjadi 3,08%. Hal ini

menunjukkan manajemen kredit dalam hal pengendalian calon debitur

masih kurang efektif pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2019.

b. Analisis Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah

Pertanyaan: “Bagaimana cara Bank BRI Cabang Masamba melakukan

penyelamatan pada kredit macet?”

Jawaban: “Upaya penyelamatan kredit bermasalah Bank BRI Cabang

Masamba adalah dengan cara pengendalian internal yang dilakukan

sebelum terjadinya kredit macet dan pengendalian internal setelah

terjadinya kredit macet:

a) Preventive Control of Credit adalah pengendalian internal yang

dilakukan sebelum terjadi kasus kredit macet. Pengendalian

internal sebelum terjadinya kredit macet dilakukan dengan cara :

1) Penetapan plafon pinjaman diberikan untuk mengetahui batas

maksimal nominal pemberian kredit. Tetapi pada PT. BRI

Kecamatan Masamba tidak diberikan batas maksimal dalam

penyaluran dana kredit, hanya saja PT. BRI Kecamatan
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Masamba memberikan batas minimum dalam penyaluran

kredit.

2) Pemantauan debitur dimaksudkan agar tidak terjadinya

tunggakan dalam pembayaran angsuran. Pemantauan tersebut

dilakukan dengan mengawasi perkembangan usaha atau bisnis

yang dilakukan debitur, menurun atau semakin berkembang.

3) Pembinaan debitur yang berupa pembinaan manajemendan

administrasi pengelolaan bisnis tidak diberikan kepada debitur.

Sebaiknya diberikan kepada para debitur agar dapat lebih

mengerti dalam manajemen bisnis dan administrasi dalam

mengelola perusahaannya dengan baik.

b) Resspressive Control of Credit adalah pengendalian internal yang

dilakukan setelah penyelesaian kredit macet. Pada proses ini

dilakukan dengan cara :

1. Rescheduling, penjadwalan kembali yaitu perubahan syarat

kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau

tempo jangka waktu angsuran. Misalnya, pada perjanjian awal

pembayaran dapat diangsur selama 5 tahun, tetapi

pembayaran angsuran menjadi 5,5 tahun sehingga debitur

memiliki waktu lebih lama dalam melunasi pinjamanya.

2. Reconditioning, persyaratan kembali yaitu perubahan syarat

kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran,

jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak

menyangkut maksimum saldo dana kredit.
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3. Restructuring, penataan kembali yaitu perubahan syarat –

syarat kredit. Misalnya A memiliki usaha, A ini tidak mampu

untuk membayaran hutang pokok tetapi A hanya membayar

bunga tetap berjalan. Dan dikatakan bahwa usaha yang di miliki

A berjalan cukup baik, yang menyebabkan kemunduran

usahanya adalah faktor ekonomi.”

Hasil analisis: “hasil analisis diatas diketahui bahwa upaya

penyelamatan kredit bermasalah pada Bank BRI cabang Masamba

menggunakan analisis Preventive Control of Credit adalah

pengendalian internal yang dilakukan sebelum terjadi kasus kredit

macet pada analisis ini dilakukan dengan cara penetapan

pleffon,pemantauan debitur dan pembinaan debitur. Sedangkan

analisis Resspressive Control of Credit merupakan pengendalian

internal yang dilakukan setelah penyelesaian kredit macet pada

analisis ini dilakukan dengan cara rescheduling, reconditioning, dan

restructuring.”

5. Analisis Manajemen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Untuk

Meminimalisir Kredit Macet Pada Bank BRI Cabang Masamba

Pertanyaan: “Bagaimana cara Bank BRI Cabang Masamba

meminimalisir kredit macet pada KPR?”

Jawaban: “Untuk mengatasi adanya penunggakan pembayaran kredit

maka Bank BRI Cabang Masamba melakukan beberapa tindakan

yaitu:

a. Kompromi dan Koperatif

1) Pengangsuran bertahap
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Debitur diberi kesempatan untuk melunasi kreditnya dalam jangka

waktu tertentu seperti yang telah ditetapkan.

2) Restrukturisiasi Kredit

Kebijakan yang diambil berupa mengubah atau memperpanjang

jangka waktu kredit serta mengubah jenis pembayaran karena adanya

kesalahan dalam menggunakan dana kredit yang diberikan.

b. Lelang

Penyerahan hak tanggung agunan kepada kantor pelayanan piutang

dan Lelang Negara (KP2LN) untuk dilakukan pelelangan atas

bagunan dalam rangka melunasi hutang atau kreditnya. Jika hasil

pelelangan ini tidak cukup, maka dapat dilakukan penyitaan atas hak

milik pribadi debitur dengan melibatkan aparat yang bersangkutan.

Berdasarkan uapaya yang dilakukan Bank BRI Cabang Masamba,

maka peneliti menyarankan supaya manajemen kredit dalam

menurunkan kredit bermaslah melakukan upaya-upaya berikut ini :

1) Mengirim nota pembayaran kredit sebelum jatuh tempo

2) Memberikan surat peringatan I, II, III

3) Memanggil debitur ke kantor Bank BRI Cabang Masamba Apabila

debitur sulit ditemui dirumahnya maka bias digunakan cara dengan

dengan mengundang untuk dating ke kantor Bank BRI Cabang

Masamba. Disini pihak penagihan harus siap menyiapkan segala

sesuatu yang berkenan dengan penyelesaian pembayaran piutang

debitur.

4) Mempertimbangkan pemberian kredit baru untuk mendukung

pemulihan usaha debitur. Dalam pemberian kredit baru ini Account
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Officer harus memperoleh jaminan baru dengan safety margin yang

tinggi.

5) Sebaiknya Bank BRI Cabang Masamba menerapkan program

pelatihan Restrukturisasi NPL mencakup pembelajaran siklus

restrukturisasi NPL, membahas alternatif skim penyelamatan dan

penyelesaian NPL, cara mendudukan skim memantau keberhasilan

restrukturisasi. Pembahasanya restrukturisasi tidak hanya

menyangkut aspek bisnisnya saja tetapi juga meliputi aspek legalnya

termasuk peraturan Bank Indonesia perihal restrukturisasi.

6) Pembayaran angsuran yang dilakukan debitur setiap bulannya

merupakan warning system. Selain itu dalam administrasi kredit

dilakukan secara online system sehingga memudahkan pihak bank

dalam pengawasan kredit. Adanya warning system dan online system

merupakan aspek atau kegiatan untuk mengetahui tanda- tanda kredit

yang mengalami kemacetan.

7) Minta laporan keuangan setiap 3 bulan sekali untuk debitur besar atau

yang memiliki usaha.

8) Tidak mencairkan kredit hanya melihat kecukupan besarnya jaminan”

Hasil analisis: “dari pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa cara

Bank BRI cabang Masamba meminimalisir kredit bermasalah dengan

cara yaitu kompromi dan koperatif dengan menggunakan metode

pengangsuran bertahan dan restrukturisasi kredit, dan menggunakan

cara lelang”

Hasil penelitian yang diperoleh yakni tipe debitur pada bank BRI

Cabang Masamba terdiri dari 2 (dua) yakni Bank BRI regular dan Bank
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BRI prioritas. Manajemen kredit tahun 2021 pada Bank BRI Cabang

Masamba dalam hal pengendalian Kredit masih kurang efektif dilihat

dari pengukuran NPL tahun 2021 menjadi sebesar 3,08%

dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 2,99% dan pada tahun 2019

sebesar 2,80%. Peningkatan NPL tersebut didominasi karena debitur

mengalami bencana pandemic Covid-19. Meskipun demikian, tingkat

kesehatan Bank BRI Cabang Masamba masih pada ambang batas

termasuk Bank yang sehat, sesuai ketetapan Bank Indonesia tidak

lebih dari 5%.

B. Hasil Analisis Wawancara Nasabah

Dari hasil wawancara dengan nasabah bank BRI cabang masamba

dapat dianalisis, bahwa rata rata nasabah bank BRI cabang masambah

mengambil KPR dalam jangka waktu 15 tahun, dengan alasan

pengambilan KPR untuk kebutuhan tempat tinggal keluarga dan juga

sebagai investasi, ada juga yang mengambil KPR karena sempat terkena

musibah dan kehilangan tempat tinggal. Selama pemngambilan KPR

nasabah sempat mengalami kemacetan dalam pembayaran kredit, hal itu

dikarenakan adanya pandemic Covid – 19 yang membuat ekonomi jadi

sulit, namun Bank BRI cabang masambah memberikan keringanan kepada

nasabah KPR dengan memberikan restrukturisasi kepada nasabah pada

masa pandemic Covid – 19. Dan seteleah masa pandemic Covid – 19

selesai dan ekonomi kembali lancar nasabah Bank BRI cabang masambah

dapat melakukan pembayaran kredit secara normal kembali tanpa

terkendala.



67

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Manajemen kredit pada Bank BRI Cabang Masamba untuk menekan

angka NPL dengan setiap pemberian kredit kepada calon debitur dilakukan

melalui pengorganisasian kredit, perencanaan calon debitur, pelaksanaan

kredit, dan pengawasan kredit. Bank BRI melakukan cara untuk menurunkan

kredit bermasalah dengan cara negosiasi, pelelangan, AIDA ( agunan yang

diambil alih ) dan mencicil sesuai sepakatan oleh pihak BRI dan nasabah

tersebut. Sebelum diputuskan kredit, melaksanakan analisis terlebih dahulu,

yang terdiri atas 2 tahap yaitu analisis dokumen dan analisis lapangan. Analisis

dokumen dilakukan untuk melihat bagaimana riwayat kredit calon debitur

melalui proses BI checking dan melakukan pengecekan dokumen yang

diserahkan calon debitur. Sedangkan untuk analisis lapangan akan dilakukan

oleh pihak marketing Bank BRI guna untuk memastikan benar atau tidaknya

informasi yang diberikan calon debitur. Pihak Bank BRI akan menganalisis

kredit menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Conditional, dan

Collateral) kepada calon debitur.

Pada proses pelaksanaan analisis digunakan untuk melihat

kesungguhan dan kemampuan calon debitur dalam pengajuan kredit kepada

Bank BRI. Pada tahap analisis kredit ini bank BRI memaksimalkan setiap poin

yang ada supaya kredit dapat terkontrol dan terhindar dari kredit macet.
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B. Saran

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan mengenai Analisis

Manajemen Kredit Kepemilikan Rumah Terhadap Penurunan Kredit

Bermasalah pada Bank BRI Cabang MASAMBA, demikian dapat disarankan

untuk:

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih banyak memasukkan data

informasi kredit kepemilikan rumah dan kredit bermasalah, karena masih

banyak informasi yang memiliki aktivitas dalam pengambilan keputusan

manajemen.

2. Bagi Bank BRI dapat mengkaji kembali pelaksanaan pengendalian kredit

macet agar lebih selektif dan korektif menentukan debitur dan juga untuk

mengatasi kredit bermasalah karena bencana tak terduga perlu ada

kerjasama
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DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS MANAJEMEN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH TERHADAP

PENURUNAN KREDIT BERMASALAH PADA BANK RAKYAT

INDONESIA KANTOR CABANG MASAMBA

1. Apakah syarat dan ketentuan dalam mengajukan KPR?

Jawab : - Anda harus warga negara Indonesia, usia minimal 21 tahun

dan maksimal 55 tahun, memiliki pendapatan rutin setiap bulan, lama

kerja minimal 2 tahun.

2. Dalam jangka berapa lama pada umumnya masyarakat mengambil

KPR?

Jawab : Untuk jangka waktu yang diberikan dalam kredit KPR ada 5

sampai 20 tahun

3. Berapa lama proses persetujuan yang dibutuhkan pihak BRI untuk

menyetujui pengambilan KPR?

Jawab : lama proses persetujuan yang dilakukan oleh bank kurang lebih

1 bulan

4. Bagaimana tindakan Bank terkait masalah pada kredit macet?

Jawab : Langkah Bank dalam mengatasi kredit macet yaitu,

- Penjadwalan kembali (rescheduling)

- Persyaratan kembali (restructuring)



- Penataan kembali (reconditioning)

5. Apakah dengan kendala tersebut dapat menghambat kinerja dari

perusahaan?

Jawab : kendala tersebut tidak menjadi kendala yang besar dan hal

tersebut dapat terselesaikan dengan baik

6. Apa sayarat pendukung untuk mengajukan buat nasabah untuk

melakukan KPR?

Jawab : syarat pendukung yang membuat pihak bank untuk

mempertimbangkan pengajuan KPR yaitu memiliki usaha yang berjalan

minimal 3 tahun

7. Apa saja tahapan proses KPR yang harus diperhatikan agar pengajuan

KPR berjalan dengan lancar?

Jawab : - Lengkapi persyaratan pengajuan KPR

- Analisa oleh bang

- Kalkulasi penawaran Bank

- Persetujuan kredit

- Akad kredit

8. Adakah sanksi yang diberikan pihak BRI apabila nasabah tidak

melakukan pembayaran?

Jawab : ada 3 sanksi yang diberikan kepada nasabah yangmemiliki

kredit macet

- Rumah disita dan dilelang oleh bank

- Bank berhak menggugat nasabah



- Over kredit ke nasabah lain

9. Berapa jumlah denda yang dikeluarkan oleh nasabah pada

keterlambatan pembiayaan yang sudah jatuh tempo?

Jawab : Besaran denda ini biasanya berkisar antara 0,5 sampai 1% dari

jumlah cicilan bulanan dikalikan jumlah hari keterlambatan pembayaran

10. Dalam beberapa tahun terakhir ini, berapa banyak nasaba yang

mengambil KPR?

Jawab: Pada tahun 2021 nasabah yang mengambil KPR berjumlah 20

nasabah



Wawancara dengan nasabah

Sampel 1

1. Assalammualaikum bu, mohon maaf sebelumnya saya dengan Ririn

mahasasiwa UNISMUH yang sedang mengerjakan tugas akhir (Skripsi)

ini menanyakan seputar KPR, sebelumnya dengan ibu siapa?

Jawab: waailaikum salam, iya saya dengan ibu Rahma

2. Apa benar ibu nasabah KPR dari Bank BRI Cabang Masamba?

Jawab: iya, benar dek

3. Sudah berjalan berapa lama bu KPRnya?

Jawab: sudah berjalan selama 7 tahun

4. Ibu mengambil KPR dalam jangka waktu berapa lama?

Jawab: saya mengambil KPR di Bank BRI jangka waktu selama 15

tahun

5. Apa alasan mengambil KPR?

Jawab: alasan saya mengambil KPR untuk kebutuhan tempat tinggal

keluarga, selain itu juga buat investasi kedepannya

6. Sejauh ini apakah ibu pernah mengalami kemacetan kredit?

Jawab: iya pernah, pada saat mengalami pandemi Covid-19, karena

dimasa itu ekonomi sangat sulit

7. Apa langkah ibu dalam mengatasi kondisi tersebut?

Jawab: alhamdulillah kemarin Bank memberikan nasabah keringanan,

dengan memberikan restrukturisasi

8. Selain dimasa pandemi apakah ibu pernah mengalami kemacetan kredit



KPR?

Jawab: alhamdulillah setelah masa pandemi ekonomi kembali lancar.

9. Baik bu, terimaksih atas waktunya?

Jawab: iya dek, sama-sama

Sampel 2

1. Assalammualaikum bu, mohon maaf sebelumnya saya dengan Ririn

mahasasiwa UNISMUH yang sedang mengerjakan tugas akhir (Skripsi)

ini menanyakan seputar KPR, sebelumnya dengan ibu siapa?

Jawab: waailaikum salam, iya saya dengan ibu kasriah

2. Apa benar ibu nasabah KPR dari Bank BRI Cabang Masamba?

Jawab: iya, benar dek

3. Sudah berjalan berapa lama bu KPRnya?

Jawab: sudah berjalan selama 1 tahun 2 bulan

4. Ibu mengambil KPR dalam jangka waktu berapa lama?

Jawab: saya mengambil KPR di Bank BRI jangka waktu selama 15

tahun

5. Apa alasan mengambil KPR?

Jawab: alasan saya mengambil KPR karena sempat terkena musibah

dan kehilangan tempat tinggal

6. Sejauh ini apakah ibu pernah mengalami kemacetan kredit ?

Jawab: Alhamdulillah sejauh ini belum pernah mengalami kemacetan

kredit

7. Bagaimana pandemi covid kemarin, apakah ibu juga sempat mengalami



dampak kemacetan kredit KPR akibat pandemi ?

Jawab: alhamdulillah walaupun kemarin sempat merasakan dampak

pandemi tetapi saya rasa ekonomi keluarga terbantu oleh usaha dagang

kami, jadi kredit saya masih aman.

8. Baik bu, terima kasih atas waktunya, semoga ibu sehat dan kredit

KPRnya berjalan lancar?

Jawab: iya dek aamiin, terima kasih banyak

Sampel 3

1. Assalammualaikum bu, mohon maaf sebelumnya saya dengan Ririn

mahasasiwa UNISMUH yang sedang mengerjakan tugas akhir

(Skripsi) ini menanyakan seputar KPR, sebelumnya dengan ibu

siapa?

Jawab: waailaikum salam, iya saya dengan ibu Herawati

2. Apa benar ibu nasabah KPR dari Bank BRI Cabang Masamba?

Jawab: iya, benar dek

3. Sudah berjalan berapa lama bu KPRnya?

Jawab: sudah berjalan 3 bulan

4. Apa kegiatan ibu sehari hari?

Jawab : Saya bekerja di RS Masamba sebagai perawat, selain itu

saya juga sebagai seorang wirausaha dibidang tekstil ( penjual kain )

5. Ibu mengambil KPR dalam jangka waktu berapa lama?

Jawab: saya mengambil KPR di Bank BRI jangka waktu selama 15

tahun



6. Apa alasan mengambil KPR?

Jawab: alasan saya mengambil KPR karena sempat terkena musibah

dan kehilangan tempat tinggal.

7. Baik bu, terimaksih atas waktunya?

Jawab: iya dek, sama-sama
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