
  

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar belakang Masalah 

 

Di era globalisasi sekarang ini negara indonesia termasuk negara 

berkembang dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang,Salah satunya 

dalam bidang ekonomi. Pembangunan dalam bidang ekonomi dilakukan untuk 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat indonesia. Salah satu 

syaratnya adalah menjalankan program-program pembangunan di bidang ekonomi 

harus ada ketersediaan sumber daya manusia yang berpendidikan dan berwawasan 

luas. Hal ini diwujudkan dengan banyaknya instansi pe1ndidikan baik negeri 

maupun swasta. 

Namun, seiring dengan banyaknya instansi pendidikan baik negeri 

maupun swasta di Indonesia membawa aspek positif dan negatif untuk 

pembangunan ekonomi Indonesia. Akan tetapi masalah ba1ru timbul karena 

dengan semakin banyaknya sumber daya manusia ini tidak diimbangi dengan 

tersedianya lapangan pekerjaan yang bisa menampung kuantitas lulusan yang 

semakin tinggi. 

Hal ini membawa dampak terhadap tingkat pengangguran yang terjadi di 

Indonesia. Tidak hanya faktor internal dari dalam negeri saja yang menjadi 

pemicu semakin tingginya angka pengangguran. Faktor eksternal dari lingkungan 



  

ekonomi global seperti krirsis ekonomi dunia juga membawa dampak negatif bagi 

ekonomi Indonesia. Banyak perusahaan besar yang terpaksa mengurangi jumlah 

karyawannya untuk mengurangi defisit perusahaan dan bahkan tidak sedikit 

perusahaan yang menutup usahanya sehingga banyak karyawan yang mengalami 

Pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Harus ada solusi untuk mengantisipasi atau setidaknya meredam efek 

negatif yang ditimbulkan dari hal-hal diatas. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan adalah dengan memberikan modal kepada rakyat-rakyat kecil dan usaha 

menengah, dimana banyak perusahaan-perusahaan besar mengalami kerugian dan 

bahkan tidak sedikit yang terpaksa menutup usahanya. Akan tetapi usaha kecil 

menengah tetap mampu berdiri  dan bahkan mampu mengembangkan usahanya. 

Sebagian besar usaha kecil menengah memiliki kelemahan yaitu salah satu 

kendala utamanya adalah terbatasnya modal untuk mengembangkan usahanya 

dengan tujuan untuk meningkatkan laba yang ingin dicapai. Disini, lembaga 

keuangan memiliki peranan penting dalam pemberian kredit modal kerja karena 

lembaga keuangan lah yang diharapkan mampu untuk mendanai usahanya agar 

berkembang. Lembaga keuangan diharapkan berperan aktif dalalm memberikan 

kredit agar usaha-usaha kecil ini tetap bertahan dan mampu berkembang 

dikarenakan usaha kecil ini mampu menciptakan lapangan kerja sehingga dapat 

mengurangi angka pengangguran yang selalu naik dari tahun ke tahun. 

Namun lembaga keuangan juga tidak cuma-cuma dalam memberikan 

kredit kepada usaha kecil menengah tersebut. Lembaga keuangan juga harus 

melihat dan menilai kelayakan usaha serta prospek kedepan usaha tersebut, karena 



  

bank tidak mau dirugikan dengan adanya kredit macet dan penggunaan kredit 

yang tidak sesuai dengan bidangnya. 

 Dunia perbankan sangat berpengaruh dalam aktivitas yang berhubungan 

dengan keuangan dan semua itu selalu membutuhkan adanya jasa bank. Berbagai 

kegiatan diseluruh dunia juga tidak teralihkan dari uang. Semua itu selalu 

membutuhkan adanya bank-bank yang beroperasi untuk melakukan berbagai 

transaksi perdagangan maupun diluar perdagangan. Oleh karena itu, saat ini pun 

dan di masa yang akan datang, kita tidak bisa lepas dari dunia perbankan. 

Bagi seluruh bank lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi 

perusahaan, pemerintah  serta swasta maupun perorangan untuk menyimpan dana-

dananya. Dana yang tersebut kemudian disalukan kembali oleh pihak bank kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit. Bagi seluruh bank pemberian kredit dan 

berdasarkan pemahaman fungsi bank selama ini, dapat dipastikan bahwa 

penyaluran kredit merupakan bisnis utama bank, sehingga bagian terbesar asset 

bank berupa kredit, begitu juga dengan pendapatan bank sebagian besar berasal 

dari pendapatan bunga kredit. 

Seiring dengan laju perkembangan dunia perbankan  membuat masyarakat 

lebih mempercayakan masalah keuanganya kepada bank.  Untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat maka lembaga perbankan membuat inovasi untuk 

memperbarui produk-produk perbankan. Diharapkan produk-produk tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal keuangan. Produk-produk 

perbankan yang dimaksudkan diantaranya produk funding dan lending, yaitu 



  

produk perbankan untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan dana dan penyertaan 

dana untuk nasabah yang membutuhkan.  

Berkembangnya kebutuhan masyarakat sekarang ini sangat erat 

hubunganya dengan kegiatan penyertaan yang diberikan oleh lembaga perbankan. 

Diantaranya kebutuhan akan kredit rumah yang diperuntukan bagi pengguna 

bersifat produktif, kunsumtif dan sesuai dengan kebutuhan. Maka, lembaga 

perbankan sekarang ini banyak memberikan fasilitas kredit bagi calon debitur 

sesuai kebutuhanya.  

Undang-undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11 

tentang perbankan menjelaskan bahwa pengertian kredit dirumuskan bahwa 

’’Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

meminjam untuk melunasi hutangnya dalam waktu tertentu dengan pemberian 

bunga’’. 

Berdasarkan kebutuhan masyarakat yang tidak lepas dari peran lembaga 

perbankan khususnya dalam masalah kredit dengan penggunaan dananya bersifat 

produktif, konsumtif dan sesuai dengan kebutuhan sebagai upaya peningkatan 

ekonomis. Maka penulis mengambil masalah tersebut untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut. Penulis melihat manfaat dan pentingnya kredit bagi usaha kecil dan 

menengah tersebut yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian agar 

mengetahui lebih jelas tentang ’’ Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja di 

Bank BTN Cabang Surabaya”. 



  

 

 

1.2 Penjelasan Judul 

Agar penulisan Tugas Akhir ini dapat mudah dipahami oleh pembaca, 

maka penyusun akan menguraikan kata demi kata dari judul tersebut, sebagai 

berikut : 

Pelaksanaan : 

 Adalah proses yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. 

Pemberian : 

 Adalah tindakan penyerahan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain. 

Kredit Modal Kerja : 

 Adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh bank BTN cabang pemuda 

dengan pemberian kredit sebagai tambahan modal kerja. 

Di : 

 Adalah kata depan untuk menandai tenpat. 

Bank BTN cabang pemuda Surabaya : 

Adalah Lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan yang 

berada di wilayah Surabaya. 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun penyusunan rumusan masalah Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

1. Syarat-syarat apa saja dalam pemberian kredit modal kerja di Bank BTN 

cabang surabaya. 

2. Bagaimana prosedur pemberian kredit di Bank BTN cabang surabaya. 



  

3. Bagaimana analisa dan keputusan pemberian Kredit modal kerja di Bank 

BTN Cabang Surabaya.  

4. Bagaimana cara perhitungan angsuran pokok beserta bunganya yang terkait 

Kredit modal kerja di Bank BTN Cabang Surabaya. 

5. Pengikat jaminan Kredit modal kerja di Bank BTN Cabang Surabaya. 

6. Biaya-biaya yang muncul dalam Kredit Modal Kerja 

7. Masalah-masalah dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemberian 

Kredit Modal Kerja di Bank BTN Cabang Pemuda Surabaya. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui syarat-syarat pemohon Kredit modal kerja di Bank BTN 

cabang Surabaya. 

2. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang Prosedur pelaksanaan pemberian 

Kredit modal kerja  di Bank BTN cabang Surabaya. 

3. Untuk mengetahui analisa dan keputusan pemberian Kredit modal kerja di 

Bank BTN Cabang Surabaya.  

4. Untuk mengetahui cara perhitungan angsuran pokok beserta bunganya yang 

terkait Kredit modal kerja di Bank BTN Cabang Surabaya. 

5. Untuk mengetahui pengikat jaminan Kredit modal kerja di Bank BTN 

Cabang  Surabaya. 

6. Untuk mengetahui biaya-biaya yang muncul dalam Kredit Modal Kerja. 

7. Untuk mengetahui masalah dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan 

pemberian Kredit modal kerja di Bank BTN Cabang  Surabaya. 



  

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Penyusun 

Menambah wawasan serta informasi tentang pemberian fasilitas Kredit 

modal kerja di Bank BTN Cabang Surabaya. 

2. Bagi Bank BTN Cabang Surabaya 

Sebagai bahan masukan bagi Bank yang bersangkutan dalam upaya 

meningkatkan pelayanan kepada nasabah, terutama dalam hal Kredit modal 

kerja di Bank BTN Cabang  Surabaya. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan bacaan yang dapat menambah informasi dan pengetahuan 

tentang Kredit modal kerja di Bank BTN Cabang Surabaya. 

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya  

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bacaan di perpustakaan STIE 

Perbanas Surabaya untuk penelitian lebih lanjut khususnya yang 

berhubungan dengan Kredit modal kerja di Bank BTN Cabang Surabaya. 

1.6 Metode Pengamatan 

1.6.1 Lingkup Pengamatan 



  

Agar dalam pembahasan masalah ruang lingkupnya tidak terlalu luas, 

maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya terbatas 

tentang pelaksanaan pemberian Kredit modal kerja di Bank BTN Cabang 

Surabaya. 

1.6.2 Prosedur Pengumpulan Data  

Adapun sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir 

ini adalah : 

1. Metode Interview 

Metode ini dilakukan secara langung dengan cara wawancara secara 

langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk memperoleh informasi 

secara jelas tentang Kredit modal kerja di Bank BTN Cabang Surabaya. 

2. Metode Pemanfaatan Data Sekunder  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari 

buku-buku literatur, catatan, maupun laporan-laporan yang ada di Bank 

BTN Cabang Surabaya. 

3. Metode Studi Pustaka 

Penyusun memperoleh data dengan memanfaatkan sumber-sumber 

kepustakaan sebagai bahan referensi dan data pendukung bagi penyusun 

Laporan Tugas Akhir ini. 

 

 



  

 

 

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

 Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini disusun secara sistematik dengan 

tujuan agar diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang objek penelitian. 

Adapun uraian dalam sistematik adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, penjelasan 

judul, tujuan dan kegunaan pengamatan yang meliputi ruang lingkup 

pembahasan dan prosedur pengumpulan data serta sistematik penulisan 

Laporan Tugas Akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik 

penulisan yaitu pengertian, tujuan, fungsi, pemberian kredit, unsur-

unsur kredit dan prinsip pemberian kredit. 

BAB III GAMBARAN SUBJEK PENGAMATAN 

Pada bab ini digambarkan tentang sejarah singkat berdirinya Bank 

BTN Cabang  Surabaya, struktur organisasi, serta produk dan jasa 

yang di tawarkan oleh bank tersebut. 

BAB IV PEMBAHASAN MASALAH 



  

Pada bab ini diuraikan mengenai syarat-syarat pemohon, mengetahui 

target pasar, mengetahui ketentuan dan prosedur, mengetahui analisa 

dan keputusan, mengetahui cara perhitungan angsuran pokok beserta 

bunganya, mengetahui pengikat jaminan, mengetahui biaya-biaya 

yang muncul dalam proses, mengetahui masalah dan pemecahan 

masalah dalam pelaksanaan pemberian Kredit modal kerja di Bank 

BTN Cabang Surabaya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan keseluruhan pembahasan mengenai 

syarat-syarat pemohon, mengetahui ketentuan dan prosedur, 

mengetahui analisa dan keputusan, mengetahui cara perhitungan 

angsuran pokok beserta bunganya, mengetahui pengikat 

jaminan,mengetahui masalah dan pemecahan masalah dalam 

pelaksanaan pemberian Kredit modal kerja di Bank “X” Cabang 

Surabaya. 

 

 

  

  

 

 




