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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bank bukanlah merupakan suatu hal yang asing bagi masyarakat 

luas di negara maju, karena kebanyakan masyarakat di negara maju sangat 

membutuhkan peran perbankan. Bank dianggap sebagai lembaga 

keuangan yang aman dan terpercaya dalam melakukan berbagai macam 

aktivitas keuangan, antara lain yaitu penyimpanan dana, investasi, 

pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu daerah ke 

daerah lain, serta aktivitas keuangan lainnya. 

Di dunia modern, bank sangat berperan penting dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hampir semua sektor usaha yang 

meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, dan 

perumahan sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan 

transaksi keuangan dalam mendukung kelancaran usaha. 

Bank mempunyai peran dalam menghimpun dana masyarakat 

karena merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai 

kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain bank 

berperan dalam menyalurkan dana berupa pinjaman kepada masyarakat 

yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat 

pinjaman dari bank, sepanjang masyarakat pengguna dana tersebut dapat 

memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. 
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Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi 

bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang 

disalurkan, pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga. 

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah 

merupakan pendapatan yang terbesar di setiap bank, sehingga penyaluran 

dana kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting bagi bank. 

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat di samping 

merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan, juga untuk 

memanfaatkan dana yang masih menganggur atau belum digunakan pada 

alokasi yang produktif bagi bank (idle fund) karena bank telah membayar 

sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Dengan demikian, 

bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat tersebut mengendap dan 

harus segera menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan agar 

memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkannya. Penyaluran dana 

kepada masyarakat sebagian besar berupa kredit. Kredit yang diberikan 

kepada masyarakat menempati porsi aset yang terbesar di setiap bank 

(Ismail, 2011). 

Kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada 

pihak yang membutuhkan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada 

kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana 

(Ismail, 2010). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, yang dimaksud dengan kredit yaitu penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan pada persetujuan 
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atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga (Salemba Empat, 2014). 

Dengan adanya pemberian kredit yang semakin mudah banyak 

nasabah yang tertarik untuk memanfaatkan fasilitas yang ada untuk 

memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Jenis kredit bisa dibedakan menjadi 

beberapa jenis antara lain yaitu, kredit dilihat dari tujuan penggunaannya, 

kredit dilihat dari jangka waktunya, kredit diihat dari cara penarikannya, 

kredit dilihat dari sektor usaha, kredit dilihat dari segi jaminan, dan kredit 

dilihat dari segi jumlahanya. 

Jenis kredit yang dilihat dari segi jaminannya dibedakan menjadi 

dua jenis yaitu, kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Kredit 

dengan jaminan merupakan jenis kredit yang didukung dengan jaminan 

atau agunan. Sedangkan kredit tanpa jaminan merupakan jenis kredit yang 

diberikan oleh bank kepada debitur tanpa didukung dengan adanya 

jaminan atau agunan. Kredit tanpa jaminan ini beresiko tinggi karena tidak 

adanya pengaman yang dimiliki oleh bank apabila debitur wan prestasi. 

Contoh kredit tanpa jaminan ini antara lain yaitu, kredit dengan jaminan 

Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai tetap (Ismail, 2011). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian antara lain sebagai berikut : 
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1. Bagaimana prosedur pengajuan dan pencairan kredit ringan (KRING) 

BTN pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Malang? 

2. Bagaimana perkembangan nasabah KRING BTN pada Bank 

Tabungan Negara Kantor Cabang Malang? 

3. Bagaimana perbandingan KRING BTN Payroll dengan KRING BTN 

Non Payroll pada Bank Tabungan Negara Cabang Malang? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penulisan 

dalam penelitian antara lain sebagai berikut: 

1. Mengetahui prosedur pengajuan dan pencairan kredit ringan (KRING) 

BTN pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Malang. 

2. Mengetahui perkembangan nasabah KRING BTN pada Bank 

Tabungan Negara Kantor Cabang Malang. 

3. Mengetahui perbandingan KRING BTN Payroll dengan KRING BTN 

Non Payroll pada Bank Tabungan Negara Cabang Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Bank 

Memberikan masukan kepada instansi yang terkait untuk 

dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak bank dalam mengambil 

keputusan tentang kebijakan penyaluran kredit. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bisa memperoleh pengetahuan dan wawasan 

dalam hal kredit sehingga bisa dijadikan sebagai bahan referensi  serta 

sebagai saran untuk penelitian selanjutnya. 

 


