
1 
 

BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

 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 (Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998). 

 Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998, Bank umum adalah 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. Bank-bank umum terdiri dari bank-bank umum pemerintah, 

bank-bank umum swasta nasional devisa, bank-bank swasta nasional nondevisa 

dan bank-bank asing dan campuran. Kegiatan utama bank-bank umum adalah 

menghimpun dana masyarakat antara lain dalam bentuk giro, deposito berjangka 

dan tabungan, serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. 

 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan status Bank 

Umum  merupakan bank lokal pemerintah Propinsi Jawa Timur yang mampu dan 

memiliki aktivitas nasional. Bank Jatim turut berperan dalam  pembangunan 

yakni mensukseskan program pemerintah dan untuk menumbuhkan 

perekonomian nasional. Saat ini, bank Jatim telah memiliki 41 kantor cabang, 

dalam dimana salah satunya yaitu kantor cabang Kepanjen yang berlokasi dijalan  
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Kawi No.28 Kepanjen, Kabupaten Malang.  

 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur memiliki slogan “ Bank jatim 

Banknya masyarakat Jawa Timur” artinya bank jatim mempunyai niatan untuk 

mensejahterakan para pemilik, nasabah, seluruh karyawan dan masyarakat Jawa 

Timur pada umumnya dengan disertai tanggung jawab, dedikasi, integritas, 

profesionalisme yang tinggi dari masing-masing personil. 

 Salah satu bentuk pelayanan produk dan jasa bank Jatim kepada 

masyarakat yaitu kredit Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPLK Bank 

Jatim termasuk dalam layanan kredit multiguna yang diberikan kepada pensiunan 

pegawai negeri sipil  (PNS), pegawai BUMN/BUMD, purnawirawan TNI, yang 

menerima gaji melalui PT. Bank Jatim. Produk DPLK berdasarkan besarnya 

iuran, lama mengangsur serta tingkat pertumbuhan dana selama masa 

kepersertaan. Secara khusus, program kredit Dana Pensiun Lembaga Keuangan 

(DPLK) bank Jatim di mulai sejak tahun 2012 dan terus di kembangkan sesuai 

dengan kebutuhan nasabah.  

 Dari studi literatur yang dilakukan terdapat beberapa penelitian terdahulu 

yang berkaitan Dana Pensiun Lembaga Keuangan diantaranya; Solichatun 

(2011:59), menemukan bahwa strategi yang dilakukan oleh Bank Muamalat 

Capem Salatiga dalam sistem pemasaran produk tabungan DPLK Muamalat, 

menggunakan cara antara lain: (1)  Segmenting, dengan menentukan dari segi 

daerah, segi usia, dan segi pekerjaan. (2)  Targeting, dengan menentukan target 

yang akan dicapai, (3) positioning  dengan menerapkan sistem syari’ah dalam 
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memasarkan produk tabungan DPLK Muamalat. Selain itu, Dwi (2007:31) 

menemukan pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan di Bank 

Negara indonesia dimulai sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak dan 

berakhir saat dilakukan pembayaran manfaat pensiun, meninggal dunia, 

melakukan pengalihan ke dana pensiun lain atau melakukan penarikan dan 

pensiun.  

 Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul ”  Program Kredit Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan (DPLK) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tbk. Cabang 

Kepanjen “. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme kredit DPLK pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Kepanjen? 

2. Apa saja hambatan yang dialami oleh PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur Tbk. Cabang Kepanjen dalam pelayanan kredit DPLK 

terhadap nasabah serta solusi yang dilakukan guna mengatasi hambatan 

tersebut?  
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C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penulisan tugas akhir mengenai dana pensiun lembaga 

keuangan DPLK pada PT. Bank Pembangunan daerah Jawa Timur Tbk, 

Kepanjeng sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan mekanisme kredit DPLK pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Kepanjen? 

2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Kepanjen dalam pelayanan kredit 

DPLK terhadap nasabah serta solusi yang dilakukan guna mengatasi 

hambatan tersebut. 

 

D.  Manfaat Penelitian  

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Bagi Bank 

a. Memberikan informasi perkembangan kinerja bank mengenai produk 

layanan DPLK sebagai dasar pengambilan keputusan dimasa 

mendatang. 

b. Memberikan informasi dalam pengambilan kebijakan dalam 

meningkatkan efisiensi publik terkait kredit DPLK. 

2. Bagi Calon Nasabah Baru 

 Memberikan  pengetahuan tentang mekanisme kredit DPLK pada 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Kepanjen  
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3. Bagi Pihak Akademisi 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan 

dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan 

ilmu pengetahuan manajemen keuangan dan perbankan khususnya 

mengenai penerapan manajemen keuangan dan perbankan dana pensiun. 

 


