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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.7 Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia sebagai negara berkembang pada saat ini banyak 

menghadapi masalah ekonomi dan masalah pembangunan. Pembangunan 

merupakan suatu proses perubahan yang terus berkelanjutan yang dilaksanakan 

oleh suatu negara untuk menuju tahap kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut 

sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yakni dalam rangka menuju 

masyarakat adil dan makmur baik material maupun spiritual berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut selalu 

bertumpu pada Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan pambangunan dan hasil-

hasilnya, menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan social bagi seluruh 

rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional 

yang sehat dan dinamis. 

Disamping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi 

suatu negara. Perbankan mempunyai peran yang strategis dalam menyerasikan 

dan menyeimbangkan masing-masing unsur Trilogi Pembangunan. Peran yang 

strategis tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wadah yang 

dapat menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkanya kembali kepada 

masyarakat. Selain hal tersebut, bank juga  dapat dikatakan sebagai darah dan 

nyawanya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank 

disuatu negara dapat dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. 



Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, bank harua mempunyai dana agar 

dapat memberikan kredit kepada masyarakat dan bisa menjalankan fungsinya 

sebagai perantara keuangan. Bank harus teliti menggunakan sarana – sarana yang 

dimiliki agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu bank juga 

harus mampu untuk menjaga secara baik apa yang telah dititipkan masyarakat 

kepadanya dengan menerapkan prinsip kehati – hatian. Dengan melakukan hal 

tersebut maka dapat menambah kepercayaan masyarakat untuk menyimpan 

uangnya dibank. Untuk mendapatkan dana tersebut salah satunya adalah dengan 

cara menghimpun dana dari  

Masyarakat yaitu dengan membeli dana dari masyarakat, yang dikenal 

dengan istilah funding. Dalam menghimpun dana dari masyarakat bank 

menggunakan beberapa instrument produknya, salah satunya adalah 

simpanan/tabungan. Simpanan merupakan salah satu produk bank yang paling 

banyak dikenal oleh masyarakat. 

Dunia perbankan di Provinsi Sumatera Barat ikut berpartisipasi 

mewujudkan perataan pembangunan. Salah satunya yaitu Bank Perkreditan 

Rakyat  yang tujuan usahanya membentuk pelaksanaan pembangunan daerah dan 

turut mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka pembangunan 

nasional. 

Maksud dan tujuan Bank Perkreditan Rakyat adalah turut melaksanakan 

dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi 

khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Untuk menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan 

pertumbuhan ekonomi yang stabil kearah peningkatan kesejahteraan rakyat, baik 



itu bank swasta maupun bank pemerintah melakukan kegiatan usaha menghimpun 

dana dari masyarakat yang dapat berbentuk giro, deposito berjangka, tabungan 

dan lain-lain. 

Kemudian menyalurkanya lagi kepada masyarakat dana tersebut dalam 

bentuk kredit yang berguna bagi suatu perusahaan penerima kredit untuk 

pelaksanaan usahanya. Lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang kredit 

salah satunya PT.BPR Berok Gunung Panglun Padang. 

Untuk mengkaji lebih lanjut, maka penulis tertarik untuk membahas 

masalah ini dalam bentuk laporan yang diberi judul : “SISTEM 

PENGELOLAAN KREDIT  PADA PT. BPR BEROK GUNUNG 

PANGILUN PADANG”. 

 

1.8 Tujuan dan Manfaat Magang 

1.8.1 Tujuan Kegiatan Magang 

Adapun tujuan penulis melakukan kegiatan magang adalah sebagai  

berikut : 

1. Untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan kredit pada PT.BPR 

Gunung Pangilun Padang 

2. Untuk membandingkan antara teori yang dipelajari dalam perkuliahan 

dengan keadaan sesungguhnya pada PT.BPR Berok Gunung Pangilun 

Padang 

3. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada program Diploma 

III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas 

 



1.8.2 Manfaat Kegiatan Magang 

1. Untuk mendapatkan pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan 

praktek dalam dunia kerja 

2. Sebagai sarana untuk aplikasi ilmu yang telah dipelajari dibangku 

perkuliahan dengan praktek lapangan 

 

1.9 Tempat dan Waktu Magang 

Kegiatan magang dilakukan selama jangka waktu 2 bulan ( 40 hari kerja ) 

yang dimulai tanggal 04 April s/d 27 mei 2011 

 

1.10 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk laporan ini  

adalah : 

a. Studi Pustaka ( Library research ) 

Yaitu dengan mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai bahan atau 

literatur yang mencakup buku-buku teks, diktat, dan catatan kuliah. 

b. Studi Lapangan ( Field research ) 

Yaitu dengan cara mengumpulkan data langsung ke PT.BPR Berok 

Gunung Pangilun Padang dengan cara wawancar langsung, pengamatan 

dan meminta data-data yang berhubungan dengan pemasaran kredit 

 

1.11 Metode Analisa data 

Dalam hal pembahasan dan menganalisa nantinya akan digunakan analisa 

deskriptif dan metode komparatif yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Metode Analisa Deskriptif 

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan data yang telah dikumpulkan 

dengan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan  



b. Metode Analisa Komparatif 

Dalam hal ini penulis membahas tentang pengelolaan kredit pada PT.BPR 

Berok Gunung Pangilun Padang 

 

1.12 Sistematika Penulisan Laporan 

Bab  I Pendahuluan 

  Penjelasan latar belakang masalah tujuan dan manfaat magang, 

tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data, serta 

sistematika penulisan laporan. 

Bab  II Landasan Teori 

  Menjelaskan pengertian bank, pengertian bank perkreditan rakyat, 

ruang lingkup usaha bank perkreditan rakyat, penyaluran dana bank 

dalam bentuk kredit, pengertian kredit, unsur-unsur pemberian 

kredit, prinsip pemberian kredit, tujuan dan fungsi kredit dan cara 

mengatasi kredit bermasalah 

Bab  III Gambaran Umum Perusahaan 

  Memaparkan tentang sejarah berdirinya PT.BPR Berok Gunung 

Pangilun Padang, visi dan misi, struktur organisasi, dan ruang 

lingkup kegiatan usaha bank 

Bab IV Pembahasan Pengelolaan Kredit 

  Menjelaskan pengertian pengelolaan, syarat dan prosedur 

pemberian kredit, jenis-jenis kredit yang diberikan,pengembangan 

kredit yang diberikan pada PT.BPR Berok Gunung Pangilun 

Padang, perkembangan Non performing Loan, masalah yang 

dihadapi dalam penyaluran kredit dan cara mengatasinya. 



Bab V Penutup 

  Berisikan kesimpulan dan saran-saranyang berhubungan dengan isi 

laporan. 

 

 

 

 


