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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 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. 

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas 

perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan Indonesia dalam melakukan 

usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-

hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. 

Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan 

perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan 
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rakyat banyak. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia 

adalah: sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat Bank bertugas 

mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam 

rekening koran atau giro. Fungsi tersebut merupakan fungsi utama bank.Sebagai 

penyalur dana atau pemberi kredit Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang 

membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif. 

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. 

1.2 Penjelasan Judul 

untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan memudahkan dalam 

pemahaman dari judul yang dipilih, maka penulis akan memberikan 

pengertian dan pembatasan mengenai judul Laporan kerja praktek dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

Prosedur  

Adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau 

didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya 

lainnya, yang menghasilkan suatu hasil 

Pemberian  

Cara, perbuatan memberi atau memberikan ( Kamus besar Bahasa 

Indonesia ) 
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Kredit 

Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam anatara 

bank dengan pihak lainyang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika 

seseorang menggunakan produk jasa kredit, maka ia akan dikenakan 

bunga pinjaman. (UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor & Tahun 1992 tentang Perbankan). 

Retail 

Adalah nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skala kecil. 

Meskipun pengertian kata “kecil” atau “retail” adalah relative. Namun 

biasanya apabila ditinjau dari jasa kredit yang diberikan nasabah debitur 

yang dilayani adalah yang memerlukan fasilitas kredit tidak lebih 20 

miliar. 

Investasi  

Adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan 

biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan 

di masa-masa yang akan datang. 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Sidoarjo 

Adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan yang berada 

di wilayah Sidoarjo yang saat ini menjadi tempat penelitian penulis untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan. 
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Jadi pengertian secara keseluruhan dari judul tersebut adalah 

tata cara atau tahapaan penyaluran fasilitas kredit baik perorangan maupun 

badan usaha berupa pinjaman kredit retail investasi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Rakyat Indonesia. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat di lihat bahwa ada beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Syarat-syarat dalam pelaksanaan pemberian kredit investasi bagi 

debitur di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) di cabang 

Sidoarjo 

2. Bagaimana prosedur pemberian kredit investasi bagi masyarakat 

yang akan melakukan kredit usaha? 

3. Bagaimana sistem angsuran kredit investasi di PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero)? 

4. Apakah solusi yang diberikan ketika terjadi dalam proses 

pelaksanaan kredit atau kredit macet? 

5. Jaminan apa saja harus diberikan nasabah untuk memenuhi 

persyaratan pemberian kredit? 

6. Apa manfaat dari pemberian kredit investasi untuk perusahaan? 

1.4 Tujuan dan kegunaan  

1.4.1 Tujuan Pengamatan 

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas 

Akhir ini : 
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1. Untuk mengetahui syarat-syarat pemberian kredit investasi bagi 

debitur di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) di cabang 

Sidoarjo? 

2. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit investasi yang 

diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Sidoarjo 

kepada calon debitur 

3. Untuk mengetahui sistem angsuran kredit investasi yang 

diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Sidoarjo 

kepada calon debitur 

4. Untuk mengetahui solusi yang diberikan PT. Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Sidoarjo ketika kredit tersebut mangalami 

hambatan atau kredit macet 

5. Untuk mengetahui jaminan kredit yang diberitahukan kepada 

calon nasabah apa saja yang bisa dijadikan jaminan kredit. 

6. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh debitur dalam 

pelaksanaan kredit investasi di PT. Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Sidoarjo. 

1.4.2 Kegunaan Pengamatan 

Adapun manfaat dari hasil pengamatan yang diperoleh penulis 

terkait dengan pelaksanaan Kerdit Investasi di PT.Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) cabang Sidoarjo adalah sebagai berikut ini : 
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1. Bagi penulis 

untuk menambah wawasan dan mengetahui tentang dunia 

perbankan terutama perkreditan agar dapat mempraktekan di 

dunia kerja terutama di dunia kerja perbankan dan agar dapat 

bersaing secara sehat dalam mencapai target yang diinginkan. 

2. Bagi Bank  

Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengetahui 

masalah-masalah dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 

Kredit Investasi. 

3. Bagi Pembaca 

Untuk menambah pengetahuan serta informasi bagi para 

pembaca khususnya mahasiswa STIE Perbanas Surabaya 

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Dapat menambah referensi perpustakaan STIE Perbanas 

Surabaya 

1.5 Lingkup Pengamatan dan Metode Pengumpulan Data 

1.5.1 Lingkup Pengamatan 

Agar arah dan tujuan dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini tidak 

terlalu luas, maka diberikan batasan agar natinya tidak terdapat 

salah pengertian antara pembaca dan penulis. Pembahasan laporan 

tugas akhir ini hanya terbatas pasa Proses Pemberian Kredit 

Investasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidoarjo (Persero). 
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1.5.2 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data-data 

yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Metode Interview  

Yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh berdasarkan 

wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak 

yang terkait dalam hal pelaksanaan kredit investasi sesuai 

dengan objek yang diteliti 

2. Metode Data Kuesioner 

Yaitu suatu metode dengan proses pengumpulan data dengan 

memanfaatkan laporan-laporan atau data-data yang diperoleh 

dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidoarjo  

3. Studi Pustaka 

Penulis memperoleh data dari berbagai buku di perpustakaan. 

1.6 Sistematika Penyusunan Tugas Akhir 

 Untuk mempermudah dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir, 

Penulis membagi bahasan pokok permasalahan dalam beberapa bab yang 

terdiri dari sub-sub bab yang akan disusun secara sistematis. Adapun 

pembagian sub-sub bab tersebut adalah : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang didalamnya 

akan membahas latar belakang permasalahan, 

penjelasan judul, rumusan masalah, tujuan 

penelitian,manfaat peneliitian, metode penelitian, dan 

organisasi TA. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi kajian teori permasalahn yang digunakan 

sebagai acuan penyelesaian analisa dan pembahasan 

pada bab IV. 

BAB III :  GAMBARAN SUBJEK PENGAMATAN 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang sejarah 

singkat mengenai berdirinya PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Cabang Sidoarjo, struktur organisasiserta jenis-

jenis produk dan jasa yang ada di PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) cabang Sidoarjo. 

BAB IV :  PEMBAHASAN MASALAH 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang hal yang 

berkaitan dengan proses pemberian kredit, prosedur 

pelaksanaan pemberian kredit, permasalahan yang 

dihadapi dalam pemberian kredit serta solusinya. 
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BAB V :  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh 

pembahasan Tugas Akhir serta beberapa saran yang 

bersifat membangun, baik bagi bagi bank maupun bagi 

semua pihak yang memerlukannya

 


