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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis untuk mencapai 

pertumbuhan dan perkembangan di bidang ekonomi adalah lembaga 

perbankan. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila pelaksanaan perekonomian 

harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan 

terhadap pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 

nasional.Drs. Mohammad Hatta mengemukakan bahwa bank adalah adalah 

sendi kemajuan masyarakat dan sekiranya tidak ada bank maka tidak akan ada 

kemajuan seperti saat ini. Negara yang tidak mempunyai banyak bank yang 

baik dan benar adalah negara yang terbelakang. 

Peranan perbankan sangat besar dalam mewujudkan tujuan pencapaian 

pembangunan nasional. Maka, terhadap lembaga perbankan perlu adanya 

pembinaan dan pengawasan yang efektif yang didasarkan oleh landasan gerak 

yang kokoh agar senantiasa mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan 

mampu menghadapi persaingan yang bersifat global. Namun sering 

pekembangan zaman, sistem perbankan juga mengalami perkembangan yang 

cukup pesat dimana pemerintah telah berupaya untuk menggalang 

pertumbuhan lembaga keuangan perbankan demi untuk menjalankan roda 

perekonomian dari kota ke pelosok pedesaan.  
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Menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 

Pasal5 membagi bank atas 2 (dua) jenis, yaitu Bank Umum dan Bank 

PerkreditanRakyat (BPR).Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang 

menerimasimpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/ 

atau bentuklainnya yang dipersamakan dengan itu.(Malayu:2011:38). 

Usaha BPR juga hampir sama dengan bank umum antara 

lain;menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

depositoberjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu,memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah 

berdasarkanprinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam 

PeraturanPemerintah. 

Bank Perseroan Terbatas (PT) BPR Pagaruyung, salah satu bank yang 

beroperasi di daerah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang 

dalam kegiatannya dapat menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya 

dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang 

dijalankan di Bank tersebut.Tujuan didirikannyaPT. BPR Pagaruyung adalah 

guna membantupermodalan bagi para pengusaha golongan ekonomi lemah 

dan untukmemberantas lintah darat, disamping sebagai sumber pendapatan 

daerah. 

Kredit modal usaha adalah kredit yang memberikan keuntungan 

untukkepentingan kelancaran modal usaha nasabah.Kredit modal usaha 

merupakan kredit yang saat diajukan oleh debitur kepada kreditur dengan 
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tujuan akan dipergunaakan dananya khusus untuk membeli bahan baku 

(material) atau kebutuhan suku cadang.(Irham : 2014 : 81) 

Sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja/usaha adalah salah 

satu cara bank untuk menyalurkan dana kepada nasabah dengan tujuan 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan melakukan penelitian layak 

tidaknya seorang debitur mendapatkan kredit dari pihak perbankan. Karena itu 

bank memiliki beragam sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja 

berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 

Pemberian kredit modal kerja ini merupakan usaha utama perbankan 

(Financial Depening) yang dalam pelaksanaannya tergantung dari tingkat 

kemajuan perbankan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik menulis laporan tugas 

akhir ini dengan judul :“Sistem Pemberian Kredit Modal Usaha Kepada 

Nasabah padaPT. Bank Perkreditan Rakyat Pagaruyung”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut,maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana sistem pemberian 

kredit modal usaha kepada nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Pagaruyung 

serta proses pencairan kreditnya”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari laporan Tugas Akhir ini adalah: “Untuk 

mengetahui sistem pemberian kredit modal usaha kepada nasabah PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Pagaruyung serta proses pencairan kreditnya. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru 

tentang sistem pemberian kredit modal usaha pada PT. Bank Perkreditan 

Pagaruyung. 

2. Sebagai tambahan informasi dan masukan serta bahan pertimbangan 

dalam melaksanakan kegiatan yang ada pada PT. BPR Pagaruyung. 

3. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa khususnya yang akan menyusun 

laporan tugas akhir dengan bahan penelitian yang sama.  

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode 

deskriptif adalah metode yang memusatkan pada permasalahan yang ada 

sekarang, pada masalah-masalah yang aktual dan data yang dikumpulkan 

mula-mula disusun, dijelaskan dan dianalisis.Fokus penelitian dalam laporan 

tugas akhir ini adalah struktur organisasi, sistem pemberian kredit modal 

usaha, dan proses pencairan kredit pada PT. BPR Pagaruyung. Adapun teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Dokumen 

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang bersumber 

dariarsip dan dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. 

2. Wawancara 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung 

pada karyawan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pagaruyung terkait 

mengenai hal-hal yang berhubungandengan objek penelitian. 
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3. Studi Pustaka 

Telaah mengenai kajian pustaka/kajian teori yang diperoleh dari buku-buku 

dengan sumber-sumber yang relevan sebagai pendukung dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan laporan ini penulis membaginya menjadi empat bab 

yangterdiri dari : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusanmasalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan, metode 

pengumpulandata serta sistematika pembahasan. 

BAB II  :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Dalam bab ini dijelaskan tentang sejarah berdirinya 

danperkembangan bank, struktur organisasi, visi dan misi PT. 

Bank Perkreditan Rakyat Pagaruyung. 

BAB III  :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Bab ini berisikan penyajian hasil penelitian dan evaluasi 

terhadaphasil penelitian. Berdasarkan sumber referensi yang di 

dapat dari buku dan internet serta dokumen dan wawancara yang 

telah dilakukan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pagaruyung 

BAB IV  :  PENUTUP 

Bab ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 

 


