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ABSTRAK SKRIPSI 
 

 

            Skripsi yang berjudul” UPAYA BPR WELERI MAKMUR 

KUDUS DALAM MENJAGA KESEHATAN BANK GUNA 

MENUMBUHKAN KEPERCAYAAN DARI KEPERCAYAAN DARI 

MASYARAKAT”ini secara umum bertujuan untuk mengetahui upaya 

BPR Weleri Makmur Kudus dalam  menjaga kesehatan bank guna 

menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat. 

           Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan hasil 

penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum 

khususnya Hukum Perbankan, terutama di dalam hal upaya BPR Weleri 

Makmur Kudus dalam  menjaga kesehatan bank guna menumbuhkan 

kepercayaan dari masyarakat. 

           Apabila dilihat dari kegunaan praktis diharapkan hasil penelitian ini 

dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para nasabah BPR  dan 

juga pemerintah dalam hal ini kreditor BPR khususnya dalam upaya 

menjaga kesehatan bank guna menumbuhkan kepercayaan dari 

masyarakat. 

            Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data 

primer dan data sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh 

dari lapangan juga data kepusatakaan dari literatur yang berisi tentang 

teori-teori, pendapat para ahli dan lain-lain yang berhubungan dengan 

pokok permasalahan, yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang 

bersifat teoritis.  

           Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 

selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan 

mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai 

skripsi yang bersifat ilmiah. 

               Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa upaya BPR Weleri 

Makmur Kudus dalam  menjaga kesehatan bank guna menumbuhkan 

kepercayaan dari masyarakat telah menerapkan prinsip kehati-hatian,serta 

menerapkan asas-asas perkreditan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia 

selaku pembina dan pengawasan perbankan di Indonesia berdasarkan 

Pelaksanaan penilaian kesehatan BPR Weleri Makmur Kudus didasarkan 

pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR Tahun 1997 dan 

diselenggarakan setahun sekali. 

                Kendala –kendala yang muncul  berawal dari adanya nasabah 

yang wanprestasi dalam pembayaran angsuran kredit sehingga 

penyelesaian yang dilakukan adalah melalui mediasi  

Kata Kunci  : BPR, Kesehatan Bank, Kredit bermasalah 
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