
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Perkembangan dunia dewasa ini terlihat semakin memacu laju 

perekonomian negara. Hal ini pasti akan sangat mambantu dalam meningkatkan 

taraf hidup rakyat. Oleh sebab itu pemerintah perlu melakukan suatu perubahan-

perubahan atas strategi yang diterapkan didalam dunia bisnis. 

Sehubungan dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan fungsi dari dunia 

bisnis di Indonesia yang sekaligus untuk memicu laju ekonomi negara, maka 

pemerintah harus memperhatikan peran dan fungsi dari perbankkan Indonesia 

yaitu menunjang pelaksanaan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatkan dan 

kesejahteraan rakyat banyak. 

Selanjutnya peran bank dalam mendukung kegiatan bisnis pasti akan 

sangat besar pula. Dimana kita ketahui bahwa bank bekerja dalam menyalurkan 

kredit bagi pengusaha kecil, menengah dan juga pengusaha yang telah memiliki 

modal besar. Oleh sebab itu pemerintah berusaha untuk semakin mempererat 

kerja sama yang baik dengan pihak bank dalam upaya meningkatkan peranan 

bank dalam rangka menyalurkan kredit bagi nasabah atau pengusaha. 

Bank-bank yang dikelola pemerintah ataupun swasta ini turut ambil bagian 

dalam menyalurkan kredit bagi para pengusaha yang membutuhkan tambahan 

modal kerja. Peran dari bank yang demikian akan sangat penting dan akan sangat 

membantu dalam kelancaran operasional usaha yang menerima kredit tersebut.  

Karena itu pihak bank diminta untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan 

penyaluran kredit kepada para pengusaha yang membutuhkan. Sama halnya 

dengan pengusaha yang memanfaatkan kredit bank agar kiranya dalam 

menyelesaikan pelunasan kreditnya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. 

Namun dalam realisasinya penyaluran kredit oleh bank belum tentu berjalan 
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dengan lancar karena tidak semua nasabah dapat mengembalikan kredit sesuai 

dengan perjanjian, artinya masih ada yang kredit macet. Hal ini merupakan 

kendala yang cukup berat yang harus dihadapi oleh bank dalam usahanya untuk 

menyalurkan kredit. Dari pihak nasabah masih banyak kendala yang harus 

dihadapi, misalnya mereka tidak sanggup untuk membayar atau mengembalikan 

kredit yang telah dipinjam karena penurunan penjualan dan sebagainya. 

Dari uraian diatas terlihat bahwa banyak hambatan yang dihadapi oleh 

pihak bank maupun pihak nasabah dalam hal perkreditan. Oleh sebab itu penulis 

tertarik untuk membahas tentang “TINJAUAN ATAS PROSEDUR 

PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT 

MARGAHAYU RAYA BARAT BANDUNG” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah yaitu : 

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Unit Margahayu Raya Barat Bandung? 

2. Bagaimana kriteria umum debitur pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

Unit Margahayu Raya Barat Bandung? 

 

1.3 Tujuan Kerja Praktek 

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasikan maka laporan tugas 

akhir ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Unit Margahayu Raya Barat Bandung 

2. Untuk mengetahui kriteria umum debitur pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Unit Margahayu Raya Barat Bandung 
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1.4 Kegunaan Kerja Praktek  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung maupun 

tidak langsung untuk beberapa pihak diantaranya : 

1. Penulis 

Untuk menjadi tambahan pengetahuan yang berharga dan sebagai bahan 

perbandingan antara ilmu yang didapat secara teoritis dengan praktik yang 

sebenarnya. 

2. Perusahaan 

Hasil kerja praktek dan pembahasan ini dapat digunakan sebagai bahan 

masukan atau informasi tambahan perusahaan umumnya, pihak 

manajemen khususnya untuk menetapkan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas penulis. 

3. Pihak lain 

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai perkembangan 

ilmu pengetahuan dan juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan dan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan 

penyempurnaan terhadap hasil pengamatan.  

 

1.5 Waktu dan Lokasi Kerja Praktek  

Lokasi kerja praktik dalam rangka penyelenggaraan laporan tugas akhir ini 

adalah  pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Margahayu Raya Barat jl. Ranca 

Bolang no. 110 Bandung. Waktu Pengamatan dilakukan pada tanggal 9 Maret 

2012 sampai 27 Maret 2012 dari pukul 09.00 sampai pukul 15.00 WIB. 

 

 


