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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya

menerima  simpanan  giro  tabungan  dan  deposito.  Bank  juga  dikenal  sebagai

tempat untuk  meminjam uang  (kredit)  bagi  masyarakat yang membutuhkannya.

Disamping  itu  Bank  juga  di  kenal  sebagai  tempat  untuk  menukar  uang,

memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran

seperti listrik, telepon, air, pajak, uang kulia dan pembayaran lainnya.

Menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998

tentang perbankan yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa Bank

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya aktifitas perbankan

selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga aktifitas perbankan yang pertama

adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia

perbankan adalah kegiatan funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah

mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas.
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Penarikan dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara

memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam

bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti

giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka.

Agar masyarakat mau menyimpan uang nya di bank maka pihak perbankan

memberikan ransangan berupa balas jasa yang akan di berikan kepada si penyimpan

balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan, atau balas jasa

lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan akan menambah minat masyarakat

untuk menyimpan uangnya.

Setelah memperoleh dana dlam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh

perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau di jual kembali ke masyarakat

dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending). Dalam

pemberian kredit juga dikenalkan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitu)

dalam bentuk bunga dan biaya administrasi sedangkan bagi bank yang berdasarkan

bagi hasil atau penyertaan modal.

Untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat pada saat sekarang ini, masih ada

dijumpai kesulitn ditengah-tengah masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka.

Hal ini disebabkan karena kurangnya modal usahayang dimiliki.

Oleh sebab ituuntuk menjelaskan permasalahan ini sangat diperlukan sekali

peran aktif pemerintah dan lembaga keuangan lainnya terutama sekali lembaga



3

perbankan dalam membantu dan mengembangkan usaha mereka sehingga

pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan lancar.

Bank pemerintah maupun bank swasta telah mengulurkan tangan untuk lebih

dekat kepada masyarakat ntuk membantu usahanya, terutama untuk pengusaha kecil

dan menengah dalam bentuk kredit. Kredit adalah sebagai suatu persetujuan

perjanjian pinjam-meminjam uang (barang dan jasa) antara seorang atau badan

hokum dengan pihak lain yang dana pembayarannya akan dilakukan pada waktu yang

akan datang. Kredit dalam arti ekonomi adalah semacam pemberian modal untuk

melancarkan usaha atau untuk mengembangkan usaha para pengusaha/perusahaan.

Dengan banyaknya bank memberikan bantuan modal akan sangat mendukung

perkembangan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, keberadaan bisnis

perbankan sangat memberi arti dalam bidang penunjang perekonomian melalui

pemberian kredit pada masyarakat/pengusaha ekonomi lemah.

Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana dalam

rangka membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga mereka dapat

menggunakan pinjaman ke bank. Kepada masyarakat yang akan diberikan pinjaman

diberikan persyaratan yang harus segera dipenuhi. Masyarakat peminjam juga

dikenakan bunga dan biaya administrasi yang besarnya tergantung masing-masing

bank.
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PT.bank riau kepri cabang bangkinang merupakan lembaga keuangan yang

kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat keudian menyalurkan kembali dalam

bentuk kredit. Untuk itu bank riau kepri cabang bangkinang perlu menerapkan prinsip

kehati-hatian  (fundamental) agar dana yang dikeluarkan dapat dikembalikan oleh

debitur.

Berdasarkan penjelasan diatas untuk menjaga kesehatan bank diperlukan

sekali prosedur pemberian kredit. Maka penulis tertarik untuk mengetahui “Prosedur

pemberian kredit aneka guna (KAG) kepada pegawai negeri sipil (PNS) pada

PT.bank riau kepri cabang bangkinang”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana prosedur pemberian

kredit aneka guna (KAG) kepada pegawai negeri sipil (PNS) pada PT. bank riau kepri

cabang bangkinang”.

C.TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1.Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit

aneka guna (KAG)  pada PT. bank riau kepri cabang bangkinang terutama
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mengenai prosedur pemberian kredit aneka guna (KAG) kepada pegawai

negeri sipil (PNS).

2.Manfaat penelitian

a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan mengenai prosedur pemberian

kredit Aneka Guna dan memperdalam pengetahuan tentang aktifitas

perbankan.

b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan usahana.

c. Sebagai referensi bagi pihak lain untuk penelitian yang sejenis dimasa yang

akan dating.

D. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.

2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Adalah data yang berkenan langsung dengan masalah yang telah

dirumuskan diatas.
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b. Data Sekunder

Adalah data pendukung untuk memperkuat data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini

adalah:

a. Observasi

Adalah pengamatan secara langsung pada PT. bank riau kepri cabang

bangkinang yang berhubungan dengan permasalahandalam penelitian ini.

b. Wawancara

Adalah Tanya jawab kepada narasumber di PT. bank riau kepri cabang

bangkinangyang berhubungan dengan permasalahan ini.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan skripsi minor ini penulis membaginya dalam Empat bab

yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah,      perumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penulisan laporan dan  metode

pengumpulan data serta sistematika pembahasan.
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BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang sejarah berdirinya dan perkembangan

bank, struktur organisasi dan aktifitas perusahaan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini menuliskan tentang tinjauan teoritis dalam laporan

penelitian yaitu pengertian bank, pengertian kredit, jenis-jenis kredit,

unsur-unsur kredit, tujuan dan fungsi pemberian kredit, prinsip-prinsip

pemberian kredit, prosedur pemberian kredit, kredit di tinjau dalam

hukum islam. Sedangkan pada tinjauan praktek penulis akan membahas

tentang kredit kredit aneka guna pada PT.bank riau kepri cabang

bangkinang, syarat pemberian kredit, dan prosedur pemberian kredit aneka

guna.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai beberapa kesimpulan dan diakhiri

dengan berbagai saran.


