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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada umumnya setiap manusia mempunyai kebutuhan tempat tinggal 

yaitu rumah yang menjadi kebutuhan pokok setiap manusia rumah adalah 

surga bagi keluarga selain itu juga yang dikatakan sebagai rumah yang 

nyaman adalah rumah idaman setiap keluarga rumah yang indah menjadi 

berkah dengan rezeki yang bersih dan halal, disamping itu sebagai tempat 

berlindung rumah juga sebagai tempat berkumpulnya keluarga. Jika 

masyarakat mempunyai kemampuan dan kecukupan dalam keuangan maka 

bisa membeli rumah dengan cara tunai atau lunas namun tidak semua orang 

bisa memiliki rumah dengan secara lunas. 

Namun keadaan perekonomian masyarakat yang tidak stabil, 

menyebabkan masyarakat yang berpenghasilan rendah mempunyai 

kemungkinan kecil untuk membeli rumah secara kontan. Sehingga banyak 

juga masyarakat yang membeli rumah secara cicil hal ini dikarenakan 

pembayaran cicilan lebih ringan jika dibandingkan dengan pembayaran lunas 

dan keuangan setiap masyarakat sangat berbeda pada umumnya.  

Sebagai salah satu alternatif yang dapat ditempuh oleh pemerintah 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah dengan 

kebijakan pemberian kredit untuk kepemilikan rumah dengan menunjuk bank 

atau lembaga keuangan non bank sebagai penyalur kredit pemilikan rumah 

(KPR). Untuk masyarakat yang membutuhkan rumah dengan cara kredit maka 
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peran perbankan sangat dominan di perlukan untuk memperlancar 

pertumbuhan ekonomi dan mempermudah masyarakat dalam keinginan untuk 

mempunyai rumah secara kredit. 

Kredit pemilikan rumah (KPR) ini kredit yang digunakan untuk 

membeli rumah dan kebutuhan konsumtif lainnya, maka dari itu KPR 

termasuk dalam kategori kredit konsumtif yang kegiatan bersifat konsumtif 

seperti pembelian rumah, furniture dan kendaraan bermotor untuk di pakai 

sendiri. Dengan tumbuhnya kebutuhan masyarakat akan mempunyai tempat 

tinggal yang berkembang dari waktu ke waktu, maka pertumbuhan KPR akan 

sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan pendapatan 

masyarakat, maka pihak bank sangat tertarik untuk membiayai perumahan 

secara kredit terutama pada bank tabungan negara yang membuat pihak bank 

berperan penting dalam persoalan KPR tersebut. 

Menurut (Kasmir:2014) peran perbankan sangat mempengaruhi 

kegiatan ekonomi suatu negara oleh karena itu kemajuan suatu bank di dalam 

negara dapat dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan semakin 

maju suatu negara maka semakin besar peran perbankan dalam mengendalikan 

negara. Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan 

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. 

Hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga keuangan yaitu 

menerima simpanan dana (funding) dari masyarakat, menyalurkan dana 
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(lending) kepada masyarakat yang membutuhkan, dan memberikan jasa-jasa 

keuangan (service) maka dari itu bank sering disebut sebagai lembaga 

intermediary yaitu bank sebagai lembaga perantara antara pihak yang 

kelebihan uang dengan pihak yang kekurangan uang. Dengan adanya kegiatan 

perbankan menyalurkan dana (lending) penyaluran ini dilakukan oleh bank 

dengan memberi pinjaman kepada masyarakat atau disebut dengan kredit 

penyaluran dana yang dilakukan oleh bank terdiri dari berbagai jenis sesuai 

dengan kemampuan bank yang ingin menyalurkan kredit yang diberikan di 

setiap perbankan, ini merupakan sumber utama dari penghasilan dan juga 

merupakan resiko operasi bisnis terbesar kredit dapat di anggap sebagai salah 

satu sumber dana yang penting dari setiap jenis kegiatan usaha. 

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah 

benar-benar dapt dipercaya, maka bank terlebih dulu mengadakan analisis 

kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, 

prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan 

analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar 

aman. 

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat 

membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-

data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk disalurkan 

akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun, faktor salah analisis ini bukanlah 

merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian terbesar kredit 

macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya 
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mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari 

oleh nasabah. Misalnya kebanjiran atau gempa bumi atau dapat pula 

kesalahaan dalam pengelolaan.  

Bank tabungan negara merupakan bank umum nasional yang 

mempunyai bisnis dalam pembiayaan perumahan, dengan penyediaan kredit 

pemilikan rumah untuk kalangan masyarakat baik untuk masyarakat yang 

berpenghasilan rendah maupun untuk berpenghasilan ke atas, hal ini terlihat 

jelas pada visi bank tersebut ingin menjadikan bank terkemuka dalam 

pembiayaan perumahan. 

Setiap perbankan memiliki berbagai jenis produk yang dimiliki untuk 

meningkatkan kualitas suatu bank, salah satunya pada bank tabungan negara 

setelah menjadikan bisnis perumahan pada bank tabungan negara, bank ini 

mengembangkan produk-produk layanan sebagaimana layaknya bank umum 

jenis produk yang dimiliki terdiri dari penghimpunan dana pada bank 

tabungan negara dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito yang disebut 

dengan istilah produk dana, melayani nasabah dalam bentuk produk pelayanan 

dan jasa seperti SPP Online BTN dan Imobile btn dalam penyaluran dana 

bank tabungan negara memiliki banyak produk yang disebut produk kredit, 

terdiri dari kredit konsumer dan kredit komersial, kredit konsumer seperti 

fasilitas yang diberikan bank tabungan negara dalam kepemilikan berbagai 

bentuk bangunan seperti KPR BTN Sejahtera FL-PP dan KPR BTN Platinum 

sedangkan kredit komersial seperti kredit usaha dan kredit modal kerja. Maka 

dari itu bank tabungan negara yang bergerak dalam lingkup penyaluran dana 
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masyarakat melalui tabungan sejak tahun 1974 bank tabungan negara 

menambah tugasnya dengan memberikan pelayanan KPR untuk pertama 

kalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember tahun 1976. 

Pembiayaan KPR pada bank tabungan negara ini merupakan suatu 

fasilitas yang di dukung oleh pemerintah untuk masyarakat yang 

berpenghasilan rendah untuk bisa mempunyai rumah secara kredit dengan 

suku bunga yang rendah, pembiayaan KPR ini mempunyai keuntungan sendiri 

seperti cicilan yang diberikan tidak terlalu besar, jangka waktu kredit tersebut 

s/d 15 tahun dan proses pemberian kredit mudah dan cepat. 

Tabel 1.1 

Posisi Data Kredit Konsumer Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  

Kantor Cabang Pekanbaru 

Posisi Data Dari Akhir Periode Tahun 2015-2016  

 

Koletibilitas 

Tahun 2015 Tahun 2016 

Jumlah 
Saldo Pokok Persentasi 

Jumlah 
Saldo Pokok Persentasi 

Debitur Debitur 

L  33,747  1,959,201,573,910  79,89%  39,431  2,558,351,080,372 84,59% 

DPK  9,009  404,485,481,649  16,49%  8,404  380,334,447,512  12,58% 

KL  304  10,243,780,125  0,42%  210  8,058,622,531  0,27% 

DIR  349  11,505,752,689  0,47%  261  8,392,276,734  0,28% 

M  2,121  66,993,706,826  2,73%  1,751  69,103,006,345  0,28% 

Jumlah  45,530  2,452,430,295,199  100%  50,057  3,024,239,433,494  100% 

     Sumber Data : Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pekanbaru 

Pada tahun 2015 Mengalami koletibilitas lancar terhadap jumlah 

debitur 33,747 orang nasabah dengan saldo pokok Rp.1,959,201,573,910 atau 

sebesar 79,89%, pada kolektibilitas dalam perhatian khusus mengalami 

penurunan dari sisi nasabah 33,747 orang menjadi 9,009 orang dengan jumlah 

saldo pokok sebesar Rp.404,485,481,649 atau sebesar 16,49%, dan pada 

kolektibilitas kurang lancar mengalami penurunan dari 9,009 orang menjadi 

304 orang dengan saldo pokok Rp.10,243,780,125 atau sebesar 0.42%, dan 

pada kolektibilitas diragukan mengalami kenaikan dari sisi nasabah 304 orang 
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menjadi 349 orang dengan jumlah saldo pokok Rp.11,505,752,689 atau 

sebesar 0.47%, dan pada kolektibilitas macet mengalami kenaikan dari 349 

orang nasabah menjadi 2.121 dengan jumlah saldo pokok sebesar Rp. 

66,993,706,826 atau sebesar 2.73%.  

Kemudian pada tahun 2016 mengalami koletibilitas lancar terhadap 

jumlah debitur 39,431 orang nasabah dengan saldo pokok Rp. 

2,558,351,080,372 atau sebesar 84,59%, pada kolektibilitas dalam perhatian 

khusus mengalami penurunan dari sisi nasabah 39,431 orang menjadi 8,404 

orang dengan jumlah saldo pokok sebesar Rp. 380,334,447,512 atau sebesar 

12,58%, dan pada kolektibilitas kurang lancar mengalami penurunan dari 

8,404 orang menjadi 210 orang dengan saldo pokok Rp. 8,058,622,531 atau 

sebesar 0.27%, dan pada kolektibilitas diragukan mengalami kenaikan dari sisi 

nasabah 210 orang menjadi 261 orang dengan jumlah saldo pokok Rp. 

8,392,276,734 atau sebesar 0.28%, dan pada kolektibilitas macet mengalami 

kenaikan dari 261 orang nasabah menjadi 1,751 dengan jumlah saldo pokok 

sebesar Rp. 69,103,006,345 atau sebesar 0,28%. 

Maka dari penjelasan di atas bank tabungan negara masih mempunyai 

banyak kredit yang tidak kembali atau macet hal itu disebabkan karna pihak 

bank kurang dilakukannya pemantauan terhadap debitur setelah pencairan 

dana kredit dicairkan oleh bank, bisa disebabkan dari nasabah itu sendiri yaitu 

dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajiban 

kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet, dapat dilakukan tidak 

adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah 

mampu, debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh 

kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti: kebakaran, kebanjiran, tanah 

longsor, dan lain-lain. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak 

ada. 

  Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

pininjauan langsung tentang permasalahan bagaimana sistem pemberian kredit 

pemilikan rumah yang diterapkan oleh bagian pelayanan kredit pemilikan 

rumah di PT. Bank Tabungan Negara dan menyajikan laporan dengan judul 
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“Analisis Sistem Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Bagi Nasabah Pada 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekanbaru”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan masalah 

yang dihadapi sebagai berikut: “Bagaimana Sistem Pemberian Kredit 

Pemilikan Rumah Bagi Nasabah Pada Bank Tabungan Negara Cabang 

Pekanbaru ?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dilaksanakan penulisan ini adalah untuk mengetahui sistem 

pemberian kredit pemilikan rumah bagi nasabah oleh PT. Bank Tabungan 

Negara Cabang Pekanbaru. 

Manfaat Penulisan: 

a. Bagi penulis sendiri berguna untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh 

selama menempuh pendidikan. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan oleh perusahaan dalam 

penyempurnaan pemberian kredit kepemilikan rumah. 

c. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak lain yang akan 

melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan dating. 

d. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Diploma Tiga pada program D3 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Uin Suska Riau. 
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1.4 Metode Penulisan 

1. Lokasi dan Waktu Penulisan 

Penulisan ini dilaksanakan pada PT. Bank Tabungan Negara 

Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 393. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari s/d April 2017 pada bagian 

analis Kredit Pemilikan Rumah. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Data primer 

Data Primer yang didapat dari wawancara dengan pihak yang terkait, 

diantaranya karyawan bank tabungan negara kantor cabang pekanbaru 

bagian analis KPR. 

b. Data sekunder 

Data sekunder didapat dari data bagian analis KPR dan 

sumber-sumber yang mendukung dalam penulisan skripsi minor ini. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, pembahasan dalam skripsi minor ini dibagi menjadi 

4 bab dengan urutan sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Bab ini membahas secara garis besar mengenai latar belakang 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II  :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Bab ini menguraikan gambaran umum PT Bank Tabungan 

Negara terdiri dari sejarah singkat perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, wewenang serta tanggung jawab. 

BAB III  :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Bab ini membahas mengenai landasan teori dan praktek 

diantaranya pengertian kredit, jenis-jenis kredit, prosedur 

pemberian kredit dan unsur-unsur kredit. 

BAB IV  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang 

kesimpulan dan saran yang diperlukan. 

DAFTAR PUSTAKA 


