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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perusahaan pada dasarnya akan melakukan aktivitas yang ditargetkan 

untuk mencapai tujuan salah satunya yaitu kegiatan menyalurkan kredit. 

Perusahaan yang memiliki aktivitas penyaluran kredit membutuhkan 

pengelolaan kredit atau pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya agar 

tujuan perusahaan bisa tercapai. Pembiayaan merupakan salah satu jenis aset 

lancar yang tercantum pada laporan posisi keuangan, sejumlah investasi 

perbankan sebagian besar terdapat pada pembiayaan. Anggraeni (2015) 

menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan adalah penyediaan uang atau 

tagiahan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya berdasarkan jangka 

waktu yang telah ditentukan. 

Pembiayaan timbul ketika bank memberikan pinjaman kredit kepada 

nasabah, kegiatan ini meliputi semua tagihan dalam bentuk utang kepada 

perorangan, badan usaha, atau pihak tertagih lainnya, selain itu pembiayaan 

juga berperan untuk meningkatan profitabilitas perusahaan. Semakin besar 

pembiayaan yang diberikan semakin besar pula kebutuhan dana yang 

ditanamkan perusahaan dan semakin besar pembiayaan maka semakin besar 

pula resiko yang akan timbul. Salah satunya tunggakan pembayaran 
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pembiayaan, pembiayaan bermasalah pada saat ini masih menjadi masalah 

yang serius pada perbankan di Indonesia, penunggakan pembiayaan yang besar 

akan berdampak pada penurunan profitabilitas sehingga permintaan 

pembiayaan dalam rangka ekspansi bisnis yang dilakukuan nasabah menjadi 

terbatas, pembiayaan masalah terjadi apabila nasabah tidak memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan dalam prosedur kredit atau dikarenakan 

adanya pengelolaan pembiayaan yang kurang efektif, untuk mengantisipasi hal 

tersebut perusahaan harus memperhatikan pengelolaan pembiayaan, dengan 

adanya pengelolaan pembiayaan maka perbankan dapat mengetahui efektivitas 

tingkat perputaran pembiayaan atau kredit, sehingga perusahaan mampu 

mengurangi terjadinya ketelambatan pelunasan pembiayaan ( Ibrahim, 2017). 

Analisis pengelolaan pembiayaan merupakan salah satu alat yang 

sangat penting untuk memperoleh informasi  mengenai  tingkat efektivitas 

pembiayaan atau kredit perbankan dalam meningkatkan profitabilitas dan 

rentabilitas. Adanya pengelolaan pembiayaan akan membantu perbankan untuk 

memperkecil resiko yang mungkin timbul dari kegiatan pinjam meminjam. 

Pengelolaan pembiayaan yang baik juga digunakan untuk memantau efektivitas 

pembiayaan agar tidak menumpuk sehingga tingkat pengembalian berjalan 

lancar, pihak bank sebagai pelaku fasilitas pembiayaan diwajibkan menerapkan 

suatu manajemen pembiayaan yang efektif mulai dari perencanaan jumlah 

kredit, penentuan suku bunga, analisis pemberian kredit sampai kepada 

pengendalian dan pengawasan pembiayaan yang bermasalah. Adanya 

kelancaran dari proses perkreditan akan diperoleh  ekonomi yang pesat dan 
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membuka lapangan kerja baru, sehingga akan menimbulkan tingkat laba dan 

pemerataan pendapatan di masyarakat (Nuritah, 2015). 

  Perbankan merupakan salah satu lembaga yang  memegang peranan 

sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, supaya 

dapat bersaing dengan perusahaan lainya banyak pelaku bisnis yang berlomba-

lomba dalam meningkatkan mutu dan kualitas perusahaan diantaranya adalah 

Bank Perkreditan Rakyat Konvensional dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

BPR menerapakan transaksinya berdasarkan pada hukum peraturan 

pemerintah, sedangkan BPRS menerapkan transaksinya berdasarkan hukum 

islam (Saifi, 2018). BPR dalam menjalankan kegiatannya mempunyai 

kelonggaran mengenai pemberian kredit yang dilakukan dengan proses yang 

cepat, BPR juga memudahkan para nasabah dengan menjadikan tanah girik 

sebagai jaminan. 

  Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di PD. BPR Bank 

Jogja dan BPRS Bangun Drajat Warga. Bank Jogja merupakan Bank 

Perkreditan Rakyat Konvensional milik pemerintah kota Yogyakarta dengan 

dasar hukum peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

pendirian perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. Bank Jogja semula 

bernama Bank Kotamadya berdiri pada tanggal 12 Mei 1961, sedangkan BPRS 

Bagun Drajat merupakan salah satu lembaga  pembiayaan syariah yang telah 

berdiri tanggal 15 Mei 1993, dan disahkan dengan SK Menteri Kehakiman 

pada tanggal 10 Juni 1993. 
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  Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur’an juga menjelaskan tentang 

memberikan pinjaman yang baik, meminjamkan uang dengan baik dan benar 

sangat penting bagi seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu 

firman Allah tentang pinjam meminjam adalah Q.S.Al-Baqarah (245): 

 

ُ يَْقبُِض َويَْبُسطُ َوإِ  َ قَْرًضا َحَسنًا فَيَُضاِعفَهُ لَهُ أَْضَعافًا َكثِيَرةً ۚ َوَّللاَّ ََ               لَْيِه تُ َمن َذا الَِّذي يُْقِرُض َّللاَّ ُعن ََ ْر

          

 

“Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik 

(menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan 

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah 

menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu 

dikembalikan” (Qs Al-Baqarah: 245). 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah pasti akan membalas setiap 

amal manusia yang mau membelanjakan infak di jalan-Nya. Allah akan 

melipat gandakan pahala mereka karena sesungguhnya Allah Maha pemberi 

rizki. Artinya jika seseorang memberikan pinjaman yang baik dan benar maka 

akan mendapat hasil yang baik pula dan akan menguntungkan bagi perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa lembaga keuangan seperti BPR dan BPRS memiliki peran 

penting dalam meningkatkan kehidupan masyarakat, khususnya di daerah 

terpencil dalam kelompok kecil yang selama ini belum terjangkau secara 

maksimal oleh layanan Bank Umum. Untuk meningkatkan Profitabilitas pada 

BPR dan BPRS perlu adanya pengelolaan piutang yang baik untuk menjaga 

likuiditas serta menghindari pembiayaan bermasalah, sehingga peneliti tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Pembiayaan 

Untuk Menjaga Likuiditas, Meningkatkan Rentabilitas, dan Profitabilitas 
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(Studi kasus pada PD. BPR Bank Jogja dan BPRS Bangun Drajat 

Warga)”. Penelitan ini berbeda dengan peneltian sebelumnya, karena penulis 

melakukan perbandingan dua objek dan menambahkan Rasio Profitabilitas.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan dibahas adalah bagaimana pengelolaan pembiayaan untuk  

menjaga likuiditas, meningkatkan rentabilitas, dan profitabilitas PD. BPR 

Bank Jogja dan BPRS Bangun Drajat Warga? 

 

 

C. Batasan Masalah  

 Batasan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perbandingan 

pengelolaan pembiayaan PD. BPR Bank Jogja dan BPRS Bangun Drajat 

Warga untuk menjaga likuiditas, meningkatkan rentabilitas, dan profitabilitas. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:    

1. Untuk memahami bagaimana pengelolaaan pembiayaan bank dalam 

upaya menjaga likuiditas, meningkatkan rentabilitas dan profitabilitas. 

2. Untuk memahami perbandingan pengelolaan pembiayaan  PD. BPR 

Bank Jogja dan BPRS Bangun Drajat Warga untuk menjaga likuiditas 

serta meningkatkan rentabilitas dan profitabilitas. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi  bahan referensi serta 

bahan informasi tentang penilaian analisis perbandingan pengelolaan 

kredit/ pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah dalam menjaga likuiditas serta meningkatkan rentabilitas 

dan profitabilitas. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai 

evaluasi dalam melakukan perbaikan bagi PD. BPR Bank Jogja dan 

BPRS Bangun Drajat Warga. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi bahan informasi bagi pembuat kebijakan instansi yang berkaitan. 

Disamping itu penelitian ini juga dapat dipergunakan sebagai referensi 

atau acuan untuk penelitian selanjutnya, khususnya tentang analisis 

pengelolaan pembiayaan. 


