
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat

dalam bentuk kredit atau bentuk jasa lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak. Pada dasarnya Bank merupakan tempat penitipan atau

penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga sebagai perantara di

dalam lalu lintas pembayaran.Dalam perekonomian indonesia saat ini,

perbankan sangat penting karena perbankan penopang hampir seluruh

program dan kegiatan diberbagai sektor pembangunan ekonomi. Dalam

kondisi perekonomian negara saat ini hubungan bank dengan masyarakat sulit

dipisahkan, karena bank membutuhkan dana dari masyarakat sebagai salah

satu sumber permodalannya, sedangkan masyarakat membutuhkan bank untuk

mendapatkan berbagai macam jasa yang dihasilkan oleh bank dengan

pelayanan yang baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bank pembangunan daerah merupakan suatu lembaga keuangan milik

pemerintah daerah yang tidak hanya menerima simpanan dalam bentuk

deposito, giro, dan tabungan lainnya, tetapi juga memberikan kredit jangka

menengah atau panjang untuk usaha perdagangan, proyek- proyek

pembangunan serta kredit jangka pendek dan jangka menengah kepada

pegawai negeri sipil, anggota TNI/ Kepolisian, pegawai BUMN/BUMD,

karyawan swasta, pensiunan dan perorangan yang mempunyai penghasilan

tetap dan wajar.



Kredit Aneka Guna merupakan kredit konsumtif yang diberikan

kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan umumnya digunakan untuk

keperluan pembangunan atau renovasi rumah pribadi, pembelian parabot

rumah tangga, pembelian kendraan bermotor, keperluan biaya pendidikan,

pernikahan, renovasi rumah, dan keperluan lainnya.kredit ini diberikan kepada

karyawan berpenghasilan tetap. Dengan adanya Kredit Aneka Guna ini dapat

membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.Kredit ini diberikan

terutama kepada pegawai negeri dan karyawan berpenghasilan tetap.

Kegiatan pemberian kredit merupakan usaha yang didasarkan pada

kepercayaan dan memiliki resiko yang cukup besar, maka pemerintah  harus

melakukan pengawasan kegiatan pengelolaan keuangan terhadap lembaga-

lembaga keuangan.Tujuan pengawasan agar tidak terjadi resiko dan kerugian

bagi negara.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang

akan diteliti oleh penulis adalah: Bagaimana prosedur pemberian Kredit

Aneka Guna( KAG ) kepada nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang

Taluk kuantan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui prosedur pemberian Kredit Aneka Guna (KAG )

kepada nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Taluk kuantan



2. Manfaat Penulisan

a. Bagi penulis untuk menambah wawasan penulis mengenai prosedur

pemberian Kredit Aneka Guna (KAG)

b. Bagi perusahaan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan

pertimbangan tentang prosedur pemberian Kredit Aneka Guna ( KAG)

c. Bagi pihak lainnya sebagai bahan tambahan referensi untuk melakukan

penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

D. Metode Penulisan

1. Lokasi penulisan

Objek penulisan prosedur pemberian kredit aneka guna bagi

nasabah pada PT. Bank Riaukepri Cabang Taluk kuantan yang beralamat

Jl. Imam munandar Teluk kuantan.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian

dalam hal ini adalah pimpinan dan staf karyawan PT. Bank Riaukepri

Cabang Taluk kuantan.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur, dokumen yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi yaitu, pengumpulan data dengan melakukan pengamatan

langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara langsung

tentang kegiatan-kegiatan yang akan diteliti.



b. Wawancara yaitu, penulis melakukan penelitian dengan melakukan

wawancara secara langsung kepada pimimpin operasional perusahaan,

karyawan dan petugas yang terlibat dalam perusahaan tersebut.

c. Perpustakaan yaitu,dalam penelitian penulis membutuhkan sumber dan

teori dari buku- buku yang terkait dalam penelitian

E. Sistematika Penulisan

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul diatas

maka penulis membagi menjadi empat bab, yaitu dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penulisan laporan, metodologi penulisan serta sistematika

penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan dibahas

tentang sejarah singkat berdiri dan berkembangnya perusahaan,

struktur organisasi, serta aktivitas perusahaan.

BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang tinjauan teori dan

praktek yang meliputi: Pengertian bank, jenis-jenis bank,

pengertian prosedur, pengertian kredit, jenis-jenis kredit, tujuan

pemberian kredit, prinsip pemberian kredit, kredit ditinjau dalam



hukum islam, prosedur pemberian kredit aneka guna bagi nasabah

pada PT. Bank Riaukepri Cabang Taluk kuantan.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup menguraikan tentang

kesimpulan, serta saran-saran yang dikemukakan penulis sebagai

masukan bagi perusahaan dan bagi pihak-pihak lain yang

berkepentingan.


