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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaman sekarang yang sangat pesat dan menyeluruh seperti

sekarang ini semakin menuntut masyarakat untuk lebih kreatif cekatan dalam

mengikuti alur perkembangannya, terutama bagi kita yang sedang

berkecimpung di dunia perekonomian Indonesia. Memanfaatkan

perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu alternatif yang

harus diambil dalam membantu proses pengelolaan perusahaan.

Bank adalah lembaga keuangan yang berpesan sebagai perantara

keuangan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan

dana. Sebagai lembaga keuangan yang melayani kebutuhan pembiayaan

dalam setiap kegiatan masyarakat, bank memiliki fungsi yang sangat penting

bagi semua sektor perekonomian.

Untuk mengurangi tingkat pengangguran akibat PHK, peranan

pengusaha kecil menengah sangat dibutuhkan. Sebab, dapat memberikan

kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia. Di saat Indonesia

mengalami inflasi, para pengusaha kecil sampai menengah ini mampu berdiri

dan membangun usahanya tersebut. Namun, hal tersebut tidak akan pernah

lepas dari bantuan pihak lembaga keuangan.
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Dalam kondisi persaingan yang sangat ketat di dunia perbankan, pihak

bank harus semakin berpacu untuk meningkatkan pelayanan dalam hal

menjaring nasabah.Masyarakat luas telah banyak menggunakan jasa

perbankan dalam transaksi perdagangan, mulai dari jasa penyimpanan uang

seperti tabungan atau deposito sampai dengan jasa pemberian kredit pada

masyarakat.Kredit menempati posisi yang menentukan kualitas perbankan

terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, kredit

merupakan salah satu aktivitas yang menjadi tulang punggung kegiatan

perbankan dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana.

1.2 Penjelasan Judul

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman terhadap penafsiran yang

terkandung pada judul Tugas Akhir ini maka penulis memberikan penjelasan

sebagai berikut :

1.2.1 Pelaksanaan

Adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan,

dsb)

1.2.2 Pemberian

Proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan. (kamus besar

Bahasa Indonesia)
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1.2.3 Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam –

meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

meminjam untk melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga. (Undang – Undang Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang –

Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

1.2.4 Usaha

Kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan

untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan, (perbuatan, prakarsa,

ikhtisar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. (kamus besar

Bahasa Indonesia)

1.2.5 Rakyat

Penduduk yang berada dalam suatu negara, kebanyakan orang

bukan bangsawan bukan hartawan

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah syarat – syarat prosedur pemberian kredit modal kerja bagi

pengusaha kecil di PT. BPR Kebomas?

2. Bagaimana prosedur yang diberikan bagi masyarakat yang akan

melakukan kredit usaha untuk rakyat menengah?
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3. Bagaimana perhitungan angsuran kredit modal kerja di PT. BPR

Kebomas?

4. Bagaimana sistem pembinaan dan pengawasan kredit usaha rakyat ini?

5. Apakah hambatan yang dialami ketika pelasanaan kredit pada PT. BPR

Kebomas ?

6. Apakah solusi yang diberikan ketika terjadi hambatan pada proses

pelaksanaan kredit?

7. Apakah jaminan yang harus diberikana nasabah untuk memenuhi

persyaratan pemberian pinjaman?

1.4 Tujuan dan Kegunaan

1.4.1 Tujuan Pengamatan

Adapun tujuan – tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir

ini :

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai syarat – syarat

Kredit Modal Kerja

2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur – prosedur yang

diberikan oleh PT. BPR Kebomas Gresik kepada calon debitur

3. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pembayaran agunan

kredit beserta bunga yang diberikan oleh PT. BPR Kebomas

Gresik kepada calon debitur
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4. Untuk mengetahui bagaimana system pembinaan dan

pengawasan yang dilakukan oleh PT. BPR Kebomas terhadap

nasabahnya

5. Untuk mengetahui bagaimana hambatan – hambatan atau

kendala yang dihadapi oleh Bank ketika proses pelaksanaan

kredit berlangsung

6. Untuk mengetahui solusi apa yang diberikan ketika terjadinya

hambatan pada proses pelaksanaan kredit tersebut

7. Untuk mengetahui jaminan kredit yang diberi tahukan kepada

calon nasabah apa saja yang bisa dijadikan jaminan ke Bank

1.4.2 Kegunaan Pengamatan

Kegunaan pengamatan yang diperoleh dari pengamatan ini sebagai

berikut :

a. Bagi Penulis :

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai

pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat.

b. Bagi Bank :

Uraian yang ada dalam Tugas Akhir ini dapat digunakan

sebagai masukan untuk dapat mengatasi hambatan – hambatan

serta peningkatan kualitas mutu dari pelaksanaan pemberian

kredit usaha rakyat
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c. Bagi Pembaca :

Sebagai bahan bacaan yang dapat digunakan untuk menambah

pengetahuan dan informasi bacaan yang teoritis tentang

pemberian kredit usaha rakyat khususnya bagi mahasiswa dan

mahasiswi STIE Perbanas Surabaya.

d. Bagi STIE Perbanas Surabaya :

Dapat digunakan sebagai perbendahraan bacaan di perpustakaan

STIE Perbanas Surabaya untuk pengamatan lebih lanjut.

1.5 Metode Pengamatan

1.5.1 Lingkup Pemerintah

Agar tidak terjadi perubahan dalam menginterpretasikan Tugas Akhir ini,

maka ruang lingkup pembahasannya adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat pada

Bank “X”

1.5.2 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam mememperoleh data – data yang akan digunakan untuk

menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini, maka penyusun melakukan

pengumpulan data sebagai berikut :
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Agar data didapat sesuai dengan apa yang diharapkan, maka metode –

metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Wawancara adalah metode atau teknik pengumpulan

data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara

dengan pihak – pihak yang terkait langsung dengan

permasalahan secara lisan.

2. Metode Pemanfaatan Sekunder adalah cara pengumpulan data

dengan cara memanfaatkan data –data dari sejumlah catatan –

catatan, buku – buku, literatur, catatan atau laporan yang

terdapat pada Bank “X”

3. Metode Studi Pustaka adalah metode pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara mempelajari teori – teori dari berbagai

buku dan literatur yang berhubungan dengan objek yang

diteliti.

1.6 Sistematika Tugas Akhir

Untuk mempermudah dalam penyusunan Tugas Akhir, maka penulis

membuat suatu sistematika Tugas Akhir sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar

belakang, penjelasan judul, tujuan, dan kegunaan pengamatan,

metode pengamatan serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI



8

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang meliputi

definisi bank, fungsi bank, definisi kredit, tujuan kredit, fungsi

kredit, serta jenis kredit dan analisanya

BAB III GAMBARAN SUBJEK PENGAMATAN

Dalam bab ini berisi tentang sejarah singkta berdirinya PT.

Bank “X”, struktur organisasi, job description, dan jenis – jenis

produk yang ada dalam perusahaan.

BAB IV PEMBAHASAN MASALAH

Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan jenis kredit usaha

rakyat, prosedur pelaksanaan pemberian kredit, permasalahan

yang dihadapi dalaam pemberian kredit serta alternatif

pemecahannya

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh

pembahasan Tugas Akhir serta beberapa saran yang bersifat

membangun, baik bagi bank maupun bagi semua pihak yang

memerlukannya.




