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1. Latar Belakang 

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Bank yang juga berfungsi menyalurkan dana dari masyarakat untuk 

masyarakat, memberikan fasilitas kredit bagi masyarakat yang membutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti pemberian kredit investasi yang di 

berikan bagi perusahaan yang membutuhkan dana untuk mempelancar usahanya 

dengan ketentuan yang telah dibuat bank dan di setujui oleh nasabahnya. Untuk 

itu yang menjadi TA ini berjudul “ Prosedur pemberian Kredit Retail Investasi di 

PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo.” 

2. Tujuan dan Kegunaan Pengamatan 

2.1 Tujuan Pengamatan 

Untuk mengetahui syarat-syarat dalam  pelaksanaan pemberian kredit 

investasi bagi debitur di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) di 

cabang Sidoarjo, untuk mengetahui prosedur pemberian kredit 

investasi, jaminan  yang harus diberikan, bagaimana system angsuran 

kredit investasi, manfaat pemberian kredit investasi. 

2.2 Kegunaan Pengamatan 

1. Bagi Penulis   
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berguna untuk menambah wawasan dan mengetahui tentang dunia 

perbankan agar dapat bersaing di dunia kerja 

2. Bagi Bank  

berguna sebagai bahan masukan untuk mengetahui masalah dan 

hambatan dalam pelaksanaan kredit 

3. Bagi Pembaca 

berguna untuk menambah pengetahuan serta informasi bagi para 

pembaca khususnya mahasiswa STIE Perbanas Surabaya 

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya  

berguna untuk menambah referensi perpustakaan 

3. Metode Pengamatan 

Metode yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Metode Interview 

Pengumpulan data diperoleh berdasarkan tanya jawab dengan pihak 

terkait sesuai dengan judul Tugas Akhir ini. 

2. Metode Data Kuesioner 

Proses pengumpulan data dengan memanfaatkan laporan-laporan dan 

data-data yang di peroleh di lembaga terkait 

3. Studi Pustaka 

Penulis memperoleh data dari berbagai buku diperpustakaan 

4. Subyek Pengamatan 

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa 

Tengah oleh Raden Bei Aria Wiraaatmadja dengan nama Hulp-en 
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Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan 

dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia 

(pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang dijadikan sebagai 

hari kelahiran Bank Rakyat Indonesia. Adapun bidang usaha 

perbankan yang terdapat pada PT.Bank Rakyat Indonesia 

(Persero)adalah sbb : 

1. Penghimpunan dana 

a. Tabungan  

b. Deposito 

c. Giro  

2. Penyaluran dana 

a. KRETAP ( Kredit Kepada Golongan Penghasilan Tetap) 

b. KRESUN ( Kredit Pensiun) 

c. Kredit Retail 

5. Ringkasan Pembahasan 

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi calon debitur seperti Fotokopi 

identitas debitur, kartu keluarga, data keuangan usaha, IDI bank 

Indonesia, identitas legalitas usaha calon debitur yang meliputi SIUP, 

TDP, NPWP dan SITU serta rincian omzet tiga bulan terakhir untuk 

calon debitur perorangan 

2. Prosedur pemberian kredit investasi adalah Pengajuan surat 

permohonan, Pengajuan surat permohonan, Pengumpulan data, 
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Analisa data, Pembuatan paket atau Proposal kredit oleh AO, 

Keputusan kredit, Realisasi dan monitoring 

3. Adapun jaminan yang diberikan dimaksudkan untuk debitur memenuhi 

kewajiban kreditnya yaitu membayar angsuran pokok dan bunganya 

sesuai dengan jadwalnya. Jaminan tersebut seperti tanah, bangunan 

dan mesin-mesin yang harganya harus lebih nilai kredit yang diajukan.  

4. Pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Sidoarjo menggunakan 

sistem CO  menurun untuk menghitung angsuran debitur dan bunga 

efektif. Karena system ini nasabah membayar bunga dan pokok secara 

berkala sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara pihak bank 

dengan nasabahnya 

5. upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan mengenai kredit 

macet. Upaya tersebut seperti : Pendekatan secara tertulis, Pendekatan 

secara lisan, Penyelesaian melalui jalur hukum 

6. Manfaat itu seperti laba perusahaan yang meningkat, bertambahnya 

jumlah asset tetap perusahaan, bank juga mendapatkan pendapatan 

tambahan dari bunga dan administrasi seperti provisi dan percetakan 

rekening koran. Dan dengan adanya kredit investasi ini juga setidak 

dapat mengurangi tingkat pengangguran di negara ini karena 

perusahaan akan membutuh pekerja tambahan dengan semakin 

berkembangnya usaha tersebut 
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6. Kesimpulan 

Kredit investasi adalah salah satu program dari lembaga keuangan 

terutama di PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Sidoarjo untuk membantu atau 

solusi dana dengan tujuan pengembangan usaha seperti pembangunan kantor, 

pembangunan gudang atau pabrik, pembeliaan mesin-mesin baru dan  mungkin 

penambahan armada bagi pengusaha jasa transportasi seperti Taksi. Dan dengan 

berkembang usaha yang dikelola maka akan membutuhkan tenaga kerja yang 

lebih juga. Dan ini berarti akan mengurangi angka pengangguran dimasyarakat. 

Karena pengusaha itu akan membutuhkan para pekerja untuk membantu 

mengelola usaha mereka. Tidak mungkin pengusaha tidak membutuhkan pekerja 

ketika usaha mereka berkembang  

7. Saran  

1. Untuk menghindari kredit macet sebaiknya agar debitur 

memperhatikan usahanya dan pembayaran angsurannya kepada PT. 

Bank Rakyat Indonesia cabang Sidoarjo. Akan terhindar dari resiko 

kemungkinan merugi. Dan debitur membayar tepat pada waktunya 

yang telah disepakati bersama. 

2. Untuk mempertahankan sikap ketelitian dalam memilih calon debitur 

mengingat kredit investasi ini merupakan kredit jangka panjang dan 

kredit yang jumlahnya pun besar karna kredit investasi adalah kredit 

untuk pengembangan usaha   
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