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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Dalam perekonomian saat ini, lembaga keuangan perbankan memiliki 

peranan yang sangat penting dalam suatu negara. Lembaga perbankan 

mempunyai peran sebagai perantara bagi pihak-pihak yang kelebihan dana 

dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Fungsi bank yaitu 

menghimpun dana masyarakat lalu menyalurkannya lagi kepada masyarakat, 

serta bank sebagai lembaga yang berfungsi untuk melancarkan transaksi 

perdagangan dan pembayaran uang. Dalam menyimpan dana masyarakat, 

bank berusaha menawarkan kepada masyarakat akan keamanan dananya 

dengan jasa lainnya yang akan diperoleh.  

Dalam menjalankan aktifitas perekonomian terutama dalam 

melakukan transaksi perdagangan, kontrak pembangunan dan lain sebagainya 

para pengusaha atau pemilik modal pastilah akan membutuhkan suatu 

perjanjian dimana antara pihak yang satu dengan yang lainnya membutuhkan 

kepercayaan. Maka dalam kelancaran aktivitas tersebut di butuhkan suatu 

jaminan untuk bisa menjamin suatu perjanjian agar memudahkan suatu 

kemudahan penyelesaian kontrak dalam suatu proyek tanpa adanya cacat atau 

terjadinya ingkar janji. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan jasa 

pelayanan perbankan dalam bentuk Bank Garansi.  

Bank garansi merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh bank 

sebagai fungsi pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa bank yang 
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sifatnya menunjang kegiatan usaha. Hal ini dimaksudkan bahwa bank 

menjamin untuk memenuhi suatu kewajiban dari pihak terjamin (pemohon 

bank garansi) apabila di kemudian hari ternyata pihak  penerima jaminan 

(kreditur) melakukan wanprestasi. Jadi apabila terjamin wanprestasi, bank 

yang akan memenuhinya, sehingga pihak penerima jaminan dapat 

mengajukan klaimnya kepada bank. 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Batu 

merupakan salah satu bank yang melayani fasilitas penerbitan bank garansi 

dimana dalam penjaminannya yaitu dengan setoran jaminan atau setoran tunai 

dan jaminan asuransi yang bekerja sama dengan PT. Asuransi Kredit 

Indonesia (Askrindo). Proses penerbitan bank garansi juga melibatkan pihak-

pihak seperti pihak Bank sebagai penjamin, pihak Terjamin sebagai nasabah 

bank yang bersangkutan dan pihak Penerima jaminan bank garansi. Sehingga 

bank garansi dapat segera diterbitkan dan diberlakukan sesuai pengikatan 

perjanjian kerja sama. 

Perkembangan jumlah nasabah Bank Garansi pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Batu mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun. Seperti peningkatan jumlah nasabah bank garansi pada 

empat tahun terakhir yaitu pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014. Berikut 

data grafik perkembangan nasabah bank garansi pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Batu tahun 2011 – 2014.  

 

 



3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Buku register bank garansi PT. Bank BPD Jawa Timur Tbk. 

Cabang Batu, diolah 

Dari data grafik perkembangan yang diambil pada tahun 2011 – 2014, 

terlihat bahwa nasabah bank garansi mengalami peningkatan disetiap 

tahunnya. Dalam hal ini di pengaruhi dan terbagi oleh penjaminan bank 

garansi itu sendiri yaitu penjaminan dengan setoran tunai dan jaminan 

Askrindo. Jumlah nasabah bank garansi dengan jaminan setoran tunai 

maupun dengan jaminan Askrindo mempunyai perkembangan nasabah 

masing-masing.  

Dengan adanya kedua jaminan tersebut, pastilah terdapat beberapa 

perbedaaan yang dapat diperbandingkan. Penjaminan bank garansi dengan 

setoran tunai maupun dengan jaminan Askrindo mempunyai syarat dan 

ketentuan yang berbeda dalam proses penerbitannya.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi 

permasalahan pokok dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar  perkembangan nasabah bank garansi dengan setoran tunai 

maupun dengan jaminan Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) pada PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Batu tahun 2011 - 

2014? 

2. Apakah perbedaan antara bank garansi dengan setoran tunai dan jaminan 

Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) pada PT. Pembangunan Daerah 

Jawa Timur Tbk. Cabang Batu ?  

C. Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Tujuan dalam penulisan tugas akhir mengenai perbandingan bank 

garansi setoran jaminan dengan Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) pada 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Batu adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan dengan setoran tunai 

maupun dengan jaminan Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) pada PT. 

Bank  Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Batu pada tahun 

2011 – 2014. 

2. Untuk mengetahui perbedaan antara bank garansi dengan setoran tunai dan 

jaminan Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) PT. Pembangunan Daerah 

Jawa Timur Tbk. Cabang Batu. 
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D. Batasan Masalah 

Setoran tunai atau setoran tunai dan jaminan Askrindo merupakan 

bentuk jaminan dalam penerbitan bank garansi pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Batu. Dimana dalam kedua jaminan 

tersebut mempunyai perbedaan masing-masing. Setoran tunai yaitu jaminan 

berupa dana milik nasabah terjamin, sedangkan jaminan Askrindo yaitu 

jaminan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan dana 

yang sudah diperhitungkan oleh pihak asuransi. Perbandingan-perbandingan 

itu yang akan di bahas dalam penulisan tugas akhir ini. 

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan maka penulis 

membatasi permasalahan mengenai pengkajian jaminan penerbitan bank 

garansi dengan setoran tunai dan bank garansi dengan jaminan Askrindo  

pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Batu pada 

tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014, serta perbedaan kedua jaminan penerbitan 

bank garansi tersebut. 

E. Manfaat  Penulisan Tugas Akhir 

   Penulisan tugas akhir  ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Manfaat Bagi Peneliti selanjutnya 

Penulis berharap hasil penulisan tugas akhir ini mampu memberikan 

tambahan informasi tentang bank garansi, terlebih pada perbandingan 

jaminan lawannya. 
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2. Manfaat Bagi Instansi Bank  

Bagi instansi bank, penulisan tugas akhir ini bermanfaat untuk 

dijadikan acuan dalam pengurusan dan pengambil keputusan dalam 

penerbitan bank garansi dengan jaminan setoran tunai maupun dengan 

jaminan Askrindo. 

 


