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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Dunia perbankan saat ini menjadi salah satu industri bisnis yang sangat 

kompetitif yang mana dibangun atas dasar kepercayaan nasabah dan sangat di 

perlukan dalam aktifitas perekonomian nasional. Seperti di ketahui masyarakat, 

“Bank” di kenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima 

simpanan giro,tabungan, dan deposito. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat 

untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.Menurut 

Kasmir (2008:11) Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya 

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan  kembali dana tersebut 

ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. 

Sejak berlakunya undang-undang No. 10 tahun 1998 , jenis Bank dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum 

adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran.sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang 

melaksanakan kegiatan usahanya secara konvesional dan atau berdasarkan prinsip 

syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
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pembayaran.Usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat meliputi menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, 

tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan memberikan kredit.  

Kredit merupakan salah satu kegiatan Bank yang diutamakan.Peranan Bank 

sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Besarnya jumlah 

kredit yang di salurkan akan menentukan keuntungan Bank,oleh karena itu kredit 

harus dilakukan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kredit macet. Menurut  Suhardjono 

(2003:23) ada beberapa jenis kredit yang ada di Bank umum antara lain kredit 

konsumtif , kredit modal kerja dan kredit investasi yang masing-masing sudah 

diklasifikasikan menurut fungsi dan tujan penggunannya. Kredit konsumtif yaitu 

kredit yang dipergunakan untuk pembelian barang tertentu bukan keperluan usaha 

(aktivitas produktif) melainkan untuk pemakaian (konsumsi) dan merupakan 

pinjaman yang bersifat nonrevolving. 

Jenis kredit konsumtif misalnya Kredit pemilikan rumah ,Kredit pemilikan 

kendaraan , Kartu kredit (credit card) Kredit konsumtif lainnya. Kredit Modal Kerja 

adalahadalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam 

operasionalnya atau merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha.Adapun 

Kredit Investasi adalah kredit yang didapatkan baik buat kepentingan penambahan 

modal fungsi mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha atau bisnis dan buat 

membangun satu proyek baru. Dengan kata lain, kredit investasi yaitu kredit yang 
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dipakai buat membiayai barang modal perusahaan yang berjangka waktu menengah 

dan panjang. 

Salah satu produk pada jenis Kredit Konsumtif yang utama adalah fasilitas 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR).Rumah merupakan suatu bangunan, tempat manusia 

tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Disamping itu, rumah juga merupakan 

tempat berlangsungnya proses sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan 

kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Maka dari 

itu kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah yang layak sangat di perlukan untuk 

masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah menyediakan suatu program untuk 

memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rumah dengan 

mengadakan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu suatu fasilitas kredit 

yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli 

atau memperbaiki rumah. Hingga saat ini kredit pemilikan rumah disediakan oleh 

perbankan walau sudah ada perbankan walaupun sudah ada perusahaan pembiayaan 

yang menyalurkan pembiayaan dari lembaga sekunder untuk pembiayaan rumah 

(housingfinancing). 

Menurut Suhardjono (2003:338) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan 

salah satu jenis kredit konsumtif yang didasarkan pada penggunaan kredit, yaitu 

membeli,membangun,merenovasi,dan memperluas rumah dengan pembayaran secara 

angsuran dengan besar angsuran per bulan tetap (pokok + bunga), dengan jangka 

waktu tertentu sesuai dengan kesanggupan debitur. Pemasaran KPR ditujukan kepada 
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masyarakat pada umumnya, baik yang berpenghasilan tetap,maupun kaum 

professional,serta badan usaha baik yang berbadan hukum  maupun tidak yang 

berbadan hukum. Oleh karena itu pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) melalui 

bank banyak diminati masyarakat. 

Pemberian Kredit Pemilikan Rumah adalah pemberian kepemilikan rumah 

yang timbul dari interaksi antara dua ihak pemberi kredit (bank) dan pihak penerima 

kredit yang merupakan kegiatan usaha yang memiliki nilai ekonomi dan pembayaran 

yang dilakukan secara mengangsur, dan dikembalikan dengan jangka waktu tertentu 

dengan ditambahi bunga yang telah ditetapkan pihak bank itu sendiri. Di samping itu 

, pemberian Kredit Pemilikan Rumah juga memiliki system dan prosedur yang mudah 

dan cepat. Oleh karena itu, hal ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

masyarakat untuk mengkredit pemilikan rumah melalui bank tersebut, dan juga 

merupakan salah satu keunggulan dari Kredit Pemilikan Rumah. 

Dengan demikian , kebutuhan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan untuk 

memiliki tempat tinggal dan Bank juga dapat memporoleh keuntungan dari 

pemberian kredit rumah tersebut. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik pada 

prosedur pelaksanaan pemberian KPR (kredit pemilikan rumah).Selain itu, kredit ini 

merupakan kredit pemilikan rumah yang paling diminati dan dibutuhkan oleh debitur 

di Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya.Dimana kredit ini di berikan kepada 

masyarakat perorangan (debitur) untuk pembelian rumah. Maka timbul keinginan 

penulis untuk mengambil judul “PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT 
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PEMILIKAN RUMAH – KGU DI PT.BANK TABUNGAN NEGARA 

CABANG SURABAYA” karena penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana 

ketentuan dan persyaratan , prosedur permohonan,cara perhitungan angsuran dan 

bunga, proses pelunasan, serta permasalahan yang dihadapi dan alternatif 

penyelesaiannya dalam prosedur pelaksanaan pemberian Kredit Pemilikan Rumah 

yang ada di Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya. 

1.2.  Penjelasan Judul 

 

Agar tidak terjadinya salah tafsir terhadap judul ini, maka penyusun akan 

memberikan pengertian dan bataszan mengenai judul tersebut sebagai 

berikut : 

Pelaksanaan : 

 Merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara 

berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan ( 

Westa 1985 : 17, diakses 5 Mei 2014) 

Pemberian : 

Proses,cara, perbuatan atau memberikan sesuatu berupa apa saja kepada 

orang lain atau pihak tertentu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

Kedua,Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Halaman 123) 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) – KGU  : 
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Adalah kredit yang diberikan bank untuk pembelian rumah baru/lama 

berikut tanah dari pengembang dengan kondisi belum dibangun atau belum 

selesai dibangun. (Brosur , BTN) 

Bank BTN  Cabang Surabaya : 

Lenbaga keuangan yang bergerak dalam bidang perbankan yang berada di 

wilayah Surabaya – Jawa Timur yang menjadi tempat pengamatan penulis 

untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir penulis. 

Jadi yang dimaksud dengan judul Laporan Tugas Akhir “PELAKSANAAN 

PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH - KGU DI BANK BTN  

CABANG SURABAYA” secara kesulurahan adalah sistem dari prosedur 

kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank pemerintah nasional 

maupun swasta dalam upayanya memberikan pinjaman kepada nasabah 

untuk memberikan kredit pemilikan rumah sesuai dengan peraturan dan 

ketetapan yang telah di tetapkan. 

1.3 Rumusan Masalah 

 

1. Apa pengertian Kredit Pemilikan Rumah , ketentuan dan persyaratan 

pemberian KPR – KGU di Bank BTN Cabang Surabaya ? 

2. Bagaimana prosedur pemberian KPR- KGU di Bank BTN Cabang Surabaya ? 
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3. Siapakah pihak yang terkait dalam proses pemberian KPR– KGU di Bank 

BTN Cabang Surabaya ? 

4. Bagaimana analisa kredit untuk pemberian KPR – KGU , apa jaminan kredit 

rumah serta perhitungan angsuran untuk Pemberian Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) di Bank BTN Cabang Surabaya ? 

5. Bagaimana proses pelunasan KPR  – KGU di Bank BTN Cabang Surabaya ? 

6. Permasalahan apa yang dihadapi Bank BTN Cabang Surabaya dalam 

pemberian Kredit Pemilikan Rumah serta bagaimana penyelesainnya ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pengamatan ini adalah : 

1. Mengetahui pengertian Kredit Pemilikan Rumah , ketentuan dan persyaratan 

pemberian KPR – KGU di Bank BTN Cabang Surabaya 

2. Mengetahui prosedur pemberian KPR - KGU di Bank BTN Cabang Surabaya 

3. Mengetahui pihak yang terkait dalam proses pemberian KPR – KGU di Bank 

BTN Cabang Surabaya 

4. Mengetahui analisa kredit untuk pemberian KPR - KGU , jaminan kredit 

rumah serta perhitungan angsuran untuk pemberian KPR - KGU di Bank BTN 

Cabang Surabaya 

5. Mengetahui proses pelunasan KPR – KGU di Bank BTN Cabang Surabaya 

6. Mengetahui permasalahan  yang dihadapi Bank BTN Cabang Surabaya dalam 

pemberian KPR – KGU serta penyelesainnya 
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1.5  Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan pengamatan ini adalah memperoleh informasi atau data-data untuk 

menyusun Tugas Akhir. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis. 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta informasi mengenai 

prosedur suatu bank dalam memberikan kredit rumah bagi nasabahnya. 

2. Bagi Bank/Perusahaan. 

Dapat sebagai sumber informasi dan masukan serta pertimbangan dalam 

rangka meningkatkan mutu dan kualitas bank dalam memberikan kredit 

pemilikan rumah pada calon debitur sehingga dapat berjalan dengan lancer. 

3. Bagi Pembaca. 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai sumber informasi 

kepada pembaca khususnya mahasiswa dan mahasiswi STIE Perbanas 

Surabaya dalam hal prosedur pemberian kredit rumah. 

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya. 

Dapat digunakan dan menambah koleksi bacaan serta referensi tentang kredit 

perumahan di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya 

 

 



9 

 

 

1.6.  Metode Pengamatan 

 

1. Ruang Lingkup Pengamatan.  

Untuk menghindari kekeliruan dan perbedaan persepsi dalam 

mengartikan tugas akhir ini, maka ruang lingkup pembahasannya dibatasi 

pada prosedur pemberian kredit kepemilikan rumah hingga disetujuinya 

permohonan kredit tersebut serta bagaimana pihak bank menganalisis 

permohonan kredit tersebut. 

2. Metode Pengumpulan Data. 

Dalam menyusun tugas akhir ini agar data-data yang diajukan  dapat 

dipertanggung jawabkan dan akurat, menurut Amin Amrullah (2013:62) 

menggunakan metode : 

1. Metode Penelitian Primer 

Penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber 

pertama, biasanya disebut dengan responden. Data atau informasi 

diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner 

atau lisan dengan menggunakan metode wawancara. 

2. Metode Penelitian Sekunder 

Penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber 

pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk 

menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan 

penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya 
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digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan 

kualitatif 

1.7. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Laporan Tugas Akhir ini disusun secara sistematis dengan tujuan untuk 

mempermudah memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai objek 

penelitian. Uraian sistematikanya adalah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

penjelasan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, metode 

penelitian yang meliputi lingkup pengamatan dan metode 

pengumpulan data, serta sistematika penulisan laporan tugas 

akhir. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian bank, jenis bank, 

fungsi dan usaha bank, pengertian kredit, unsure-unsur kredit, 

tujuan dan fungsi kredit, manfaat kredit, jenis kredit serta 

jaminannya dan analisa kredit, pengertian KPR , perhitungan 

bunga kredit, UU RI No 4 tahun 1992 tentang perumahan. 

BAB III : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan secara singkat mengenai sejarah 

berdirinya bank , visi dan misi bank, struktur organisasi, serta 



11 

 

 

jenis produk dan jasa yang ada di Bank BTN Cabang 

Surabaya. 

BAB IV  : PEMBAHASAN MASALAH 

Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian, ketentuan dan 

persyaratan dalam pemberian KPR – KGU , prosedur 

pemberian KPR – KGU , pihak-pihak yang terkait dalam 

pemberian kredit, cara bank menganalisis calon nasabahnya, 

pengikat dan jaminan serta perhitungan angsuran dan bunga , 

proses pelunasan dan masalah yang dihadapi oleh bank beserta 

pemyelesaiannya 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan serta 

memberikan saran-saran yang membangun dan bermanfaat 

baik untuk pihak bank maupun semua pihak yang memerlukan. 


