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BAB 1 

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 aktivitas perekonomian nasional serta memiliki peranan yang 

sangat penting dalam dunia perekonomian. 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. 

Bank memiliki banyak produk dan jasa yang ditawarkan yaitu produk 

menghimpun dana (funding) seperti tabungan, deposito, giro dan lain-lain. Serta 

produk menyalurkan kembali dana (lending) tersebut ke masyarakat dalam bentuk 

kredit ini dapat dipastikan bahwa penyaluran kredit merupakan bisnis utama bank. 

Sehingga bagian terbesar dari asset bank berupa kredit, begitu juga dengan 

sebaliknya pendapatan bank, sebagian besar berasal dari pendapatan bunga kredit. 

Kebutuhan masyarakat semakin hari semakin meningkat seiring dengan 

perkembangan jaman dan perekonomian membuat kebutuhan masyarakat akan 

kredit semakin meningkat, terutamanya dalam hal kebutuhan kredit modal kerja, 

modal investasi, kendaraan, perumahan. 
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Menurut Suhardjono (2003 : 23) ada beberpa jenis kredit yang ada di Bank 

Umum antara lain yaitu Kredit Konsumtif, Kredit Modal Kerja dan Kredit 

Investasi yang masing-masing telah dikalsifikasikan menurut fungsi dan tujuan 

penggunaannya. Untuk penggunaan Kredit Konsumtif biasanya diberikan untuk 

tujuan konsumsi seperti Kredit Pemilikan Rumah, Kendaraan, dan Kredit untuk 

anak sekolah. Sedangkan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi biasanya 

diberikan dengan tujuan untuk modal kerja dan kredit untuk pengadaan modal 

barang ataupun jasa. 

Rumah merupakan bangunan untuk tempat tinggal, sarana pembinaan 

rumah keluarga dan sebagai sarana kebutuhan dasar yang penting bagi kehidupan 

manusia. Tetapi di luar sana masih banyak masyarakat-masyarakat yang belum 

memiliki rumah atau tempat tinggal, khususnya bagi masyarakat golongan bawah 

karena hanya memiliki penghasilan rendah sedangkan harga rumah relative tinggi. 

Oleh Karena itu, sekarang tidak perlu lagi bersusah payah untuk mendapatkan 

rumah idaman karena masyarakat dapat menggunkan fasilitas dari Bank  berupa 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ini adalah salah satu upaya pemerintah yang telah 

menyediakan suatu program untuk memudahkan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan rumah yaitu dengan mengadakan program Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR). Tentu saja hal ini sangat membantu masyarakat yang bergolongan 

ekonomi menengah ke bawah untuk memiliki rumah idaman.  

Menurut Suhardjono (2008 : 338) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

merupakan salah satu jenis kredit konsumtif yang didasarkan pada penggunaan 

kredit, yaitu membeli, membangun, merenovasi, dan memperluas rumah dengan 
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pembayaran secara angsuran dengan besar angsuran per bulan tetap 

(pokok+bunga), dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesanggupan 

debitur. Pemasaran KPR ditujukan kepada masyarakat pada umumnya, baik yang 

berpenghasilan tetap, maupun olek kaum professional, serta badan usaha baik 

yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Oleh karena itu 

pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) melalui bank yang diminati oleh 

masyarakat dan juga didukung dengan memiliki jangka waktu yang cukup 

panjang membuat permintaan akan kredit perumahan semakin meningkat.  

Pembelian rumah dapat dikategorikan sebagai investasi walaupun kadang 

tidak liquid (kadang butuh waktu untuk menjualnya balik). Tujuan investasi 

adalah mengumpulkan dan menambah asset. Walaupun investasi rumah secara 

tidak produktif memberikan hasil langsung kepada pemilik, tetapi naiknya harga 

tanah dan bangunan bisa membuat nilai asset bertambah. Ini yang membuat 

masyarakat banyak yang berinvestasi dalam bentuk rumah dengan menggunakan 

jasa KPR untuk merealisasikannya.  

Salah satu Bank yang memberikan jasa KPR adalah BTN. BTN 

merupakan Bank Pelopor yang disarankan pemerintah untuk membuat kredit 

pemilikan rumah. KPR tergolong mudah dan cepat digunakan. Pembayarannya 

dilakukan secara mengangsur hingga tanggal pelunasan selain itu kecenderungan 

tingat suku bunga menjadikan program KPR bank menjadi sangat menarik. KPR 

BTN ini sangat membantu masyarakat dalam memiliki sebuah rumah yang 

nyaman untuk ditempati. Cicilan yang diberikan pihak BTN juga berjangka 

panjang yaitu rata-rata diatas 5 tahun. Mulai dari masyarakat yang berwiraswasta 
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hingga yang memiliki penghasilan tetap dapat menggunakan produk kredit BTN 

ini. 

PT. Bank Tabungan Negara (persero) sangat memudahkan masyarakat 

umum yang ingin meminjam dana untuk membeli rumah baru atau lama. Proses 

yang cepat membuat BTN memiliki banyak nasabah KPR. Bunga yang BTN 

berikan juga tidak terlalu tinggi. KPR BTN ini hanya membutuhkan jaminan 

berupa sertifikat tanah atau bangunan untuk menjamin kredit yang diminta. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik membahas tentang Kredit 

Pemilikan Rumah, karena penulis ingin mengetahui bagaimana sistem dan 

prosedur pelaksanaan Kredi Pemilikan Rumah berikut beserta persyaratan, 

perhitungan angsuran dan bungan serta berbagai ragam permasalahan yang terjadi 

serta solusi dan alternatif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam 

Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah. Oleh karena itu penulis mengangkat 

masalah Kredit Pelaksanaan Rumah sebagai pembahasan pada Laporan Tugas 

Akhir Penulis dengan judul “ PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN 

KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT. BANK TABUNGAN 

NEGARA (PERSERO) KANTOR CABANG PEMBANTU MAYJEN 

SUNGKONO SURABAYA “. 

 

1.2 Penjelasan Judul 

Penjelasan judul ini dilakukan untuk menghindari adanya perbedaan 

pendapat dalam mengartikan judul proposal sehingga disini penulis akan 
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menjelaskan kata demi kata dari keseluruhan judul tersebut. Adapun pengertian 

dari judul tersebut adalah sebagai berikut : 

Prosedur : 

1.Merupakan suatu tahap kegiatan untuk meyelesaikan suatu aktivitas; 2. Metode 

langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. 

Pelaksanaan : 

Proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb) sesuai dengan 

telah yang direncanakan. 

Pemberian : 

1.Sesuatu yang diberikan; 2. Sesuatu yang didapat dari orang lain; 3. Proses cara, 

pembuatan member atau memberikan 

Kredit : 

Kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu 

pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan dan ditangguhkan 

pada suatu jangka wkatu yang disepakati. (Eric L. Kohler 1964 : 154) 

Pemilikan : 

Proses, cara, perbuatan memiliki. 

Rumah : 

Bangunan atau hunian untuk tempat tinggal. 
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Pada : 

Kata depan yang dipakai untuk menunjukkan posisi di atas, di dalam maupun 

tempat dan masih searti dengan kata – kata itu. 

Bank BTN Kancapem Mayjen Sungkono Surabaya : 

Salah satu lembaga keuangan atau badan usaha yang bertugas untuk menghimpun 

dana serta menyalurkan kembali dana dari masyarakat berupa kredit yang berada 

di Wilayah Surabaya-Jawa Timur yang menjadi tempat pengamatan penulis untuk 

menyelesaikan Laporn Tugas Akhir Penulis. 

 Jadi yang dimaksud dengan judul Laporan Tugas Akhir “ PROSEDUR 

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA 

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) KANTOR CABANG 

PEMBANTU MAYJEN SUNGKONO SURABAYA “. Secara keseluruhan 

adalah sistem dari prosedur kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank 

pemerintah nasional maupun swasta dalam upayanya memberikan pinjaman 

kepada nasabah untuk memberika kredit kepemilikan rumah sesuai dengan 

peraturan dan ketetapan yang telah ditetapkan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini 

yaitu, sebagai berikut : 
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1. Apakah syarat-syarat dalam prosedur pelaksanaan pemberian kredit 

pemilikan rumah (KPR) pada PT. Bnk Tabungan Negara (Persero) Kantor 

cabang pembantu Mayjen Sungkono Surabaya ? 

2. Pihak – pihak siapa saja yang terkait dalam proses pelaksanaan pemberian 

kredit pemilikan rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 

Kantor Cabang Pembantu Mayjen Sungkono Surabaya ? 

3. Bagaimana prosedur pelaksanaan  pemberian kredit pemilikan rumah 

(KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor cabang 

pembantu mayjen sungkono Surabaya ? 

4. Apa sajakah jaminan yang diberikan serta bagaimana penentuan Plafond 

Kredit Pemilikan Rumah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 

kantor cabang pembantu mayjen sungkono Surabaya ? 

5. Bagaimana perhitungan angsuran kredit pemilikaan rumah (KPR) pada 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kantor cabang pembantu mayjen 

sungkono Surabaya ? 

6. Bagaimana prosedur penutupan pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah 

apabila Kredit sudah dilunasi ? 

7. Apa saja hambatan yang timbul dalam Prosedur Pelaksanaan Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 

Kantor Cabang Mayjen Sungkono Surabaya ? 

8. Masalah-masalah apa saja yang pernah di alami pihak PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) mayjen sungkono Surabaya dan bagaimana cara mereka 

menyelesaikan masalah tersebut ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui informasi atau persayaratan apa saja yang dibutuhkan 

oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Pembantu 

Mayjen Sungkono Surabaya dari nasabah yang ingin mengajukan kredit 

pemilikan rumah (KPR). 

2. Untuk mengetahui pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan 

pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Kantor Cabang Pembantu Mayjen Sungkono Surabaya. 

3. Untuk mengetahui prosedur pelaksaan pemberian kredit pemilikan rumah 

pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Pembantu 

Mayjen Sungkono Surabaya. 

4. Untuk mengetahui jaminan yang diberikan nasabah serta untuk 

mengetahui plafond kredit dalam pemberian kredit pemilikan rumah pada 

PT.Bank Tabungan Negara (Persero) kantor cabang pembantu mayjen 

sungkono Surabaya. 

5. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan angsuran kredit pemilikan 

rumah pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) kantor cabang pembantu 

mayjen sungkono Surabaya. 

6. Untuk mengetahui prosedur penutupan pelaksanaan kredit pemilikan 

rumah apabila kredit sudah dilunasi. 
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7. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam prosedur pelaksanaan 

pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) kantor cabang pembantu mayjen sungkono surabaya. 

8. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian masalah yang dihadapi 

dalam pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) kantor cabang pembantu mayjen sungkono surabaya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Penulis 

1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta informasi mengenai 

prosedur pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kantor cabang pembantu mayjen 

sungkono Surabaya. 

2) Sebagai salah satu persyaratan untuk meyelesaikan studi Diploma oleh 

karena itu penulis menyusun laporan Tugas Akhir dengan judul 

Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kantor cabang pembantu mayjen 

sungkono surabaya. 

1.5.2 Bagi Pembaca 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan, bermanfaat bagi 

pembaca serta sebagai sumber informasi kepada pembaca mengenai 

prosedur pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada PT. 

Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Pembantu Mayjen 
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Sungkono Surabaya. Sehingga pembaca lebih mengetahui bagaimana 

sistem dan prosedurnya. 

1.5.3 Bagi Bank 

Dapat sebagai sumber informasi untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan, terutama di bidang Kredit Pemilikan Rumah, serta menambah 

informasi tentang masalah apa yang terjadi dalam pemberian kredit 

pemilikan rumah serta solusi seperti apa yang perlu dilakukan untuk 

penyelesain masalah yang terjadi. 

1.5.4 Bagi STIE Perbanas 

Dapat digunakan dan menambah perbendaharaan bacaan serta 

referensi tentang kredit pemilikan rumah di perpustakaan STIE Perbanas 

Surabaya. 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam mengartikan 

Tugas Akhir ini, maka ruang lingkup pembahasannya diberi batasan agar 

nantinya tidak salah pengertian pembaca dan penulis pada prosedur 

pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Kredit 

Tabungan Negara (Persero) kantor cabang pembantu mayjen sungkono 

Surabaya. 
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1.6.2 Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam menyusun Tugas Akhir ini agar data – data yang diajukan 

dapat dipertnggung jawabkan dan akurat maka penulis menggunakan dua 

metode antara lain : 

1. 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 yaitu Pejabat Bank 

BTN. 

2. Metode data 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 yaitu buku-buku 

literatur majalah buku-buku, jurnal yang diterbitkan oleh bank yang 

diteliti. 

 

1.7 Sistem Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan Laporan Tugas Akhir ini Penulis 

melakukan pembagian penulisan kedalam beberapa bab yang terdiri dari beberapa 



12 
 

sub-bab yang disusun secara sistematis. Uraian sistematinya adalah sebagai 

berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada Bab ini Penulis dapat menguraikan tentang 

latar belakang masalah, penjelasan judul, tujuan dan 

kegunaan penelitian, metode penelitian yang 

meliputi lingkup pengamatan dan metode 

pengumpulan data, serta sistematika penlisan 

laporan tugas akhir. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam Bab ini diuraikan mengenai pengertian bank, 

jenis bank, jeni bank, pengertian kredit, fungi dan 

tujuan kredit, unsur kredit, jenis kredit, jaminan 

kredit, prinsip pemberian kredit, analisis kredit, 

manfaat kredit, perhitungan bunga kredit. 

 BAB III : GAMBARAN SUBYEK PENGAMATAN 

Pada Bab ini dijelaskan secara singkat mengenai 

sejarah berdirinya bank, visi dan misi bank, struktur 

organisasi, serta jenis produk dan jasa yang ada 

pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor 

Cabang Pembantu  mayjen sungkono Surabaya. 
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 BAB IV : PEMBAHASAN MASALAH 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang hal yang 

berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pemberian 

kredit pemilikan rumah, ketentuan-ketentuan umum 

dalam kredit pemilikan rumah, prosedur dan sistem 

pemberian kredit pemilikan rumah, masalah dan 

hambatan yang dihadapi dalam pemberian kredit 

pemilikan rumah serta upaya penyelesaiannya, 

perhitungan angsuran kredit pemilikan rumah. 

 BAB V : KESIMPULAN 

Dalam bab ini penulis membahas isi kesimpulan 

dari seluruh pembahasan serta memberikan saran-

saran yang membangun dan bermanfaat baik untuk 

berbagai pihak yang terlibat. 


