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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank Indonesia optimis bahwa pertumbuhan kredit di Indonesia 

akan tercapai karena melihat dari keadaan ekonomi di Indonesia saat ini 

yang penuh persaingan dan kondisi yang tidak menentu, keadaan ini 

memicu bank-bank umum berlomba-lomba untuk meningkatkan sumber 

dana bank yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit. 

Menurut (UU No. 10 tahun 1998) pengertian Bank sendiri adalah badan 

usaha yang menghipun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit serta bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.  

Dalam upaya peningkatan dan kualitas perusahaan, sebuah 

perusahaan akan dihadapkan pada masalah dana atau modal. Dimana dana 

atau modal yang dibutuhkan perusahaan untuk hal ini bisa didapat dengan 

cara meminjam atau mengambil kredit dibank. Disini peran dari kredit 

investasi pemerintah bagi sebuah perusahaan yang berkembang tentu 

sangat besar sekali. Karena dana yang didapat dari kredit investasi 

tersebut, maka perusahaan akan melakukan kegiatan proses produksi 

secara optimal. Kredit investasi ini bisa digunakan untuk pembelian tanah, 

mesin atau peralatan, pengadaan bangunan proyek baru atau perbaiki serta 
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renovasi dari proyek yang sudah ada atas dasar kelayakan usaha. Hal ini 

tergantung dari masing-masing perusahaan sesuai dengan kebutuhannya. 

Karena cukup berartinya peran kredit investasi dalam 

perkembangan usaha bagi sebuah perusahaan, maka perlu adanya 

penyempurnaan di bidang penilaian kelayakan kredit investasi oleh bank 

atas pelaksanaan kredit investasi tersebut. Bank dalam mengarahkan kredit 

hendaknya berpedoman bahwa modal yang diperoleh dari pinjaman bank 

adalah sebagai pelengkap modal sendiri. 

Untuk mengurangi risiko kerugian karena kredit macet, maka bank 

dalam memberikan kredit lebih dahulu bank harus mempunyai pedoman 

sebagai pertimbangan untuk menentukan apakah kredit tersebut dapat 

dikabulkan atau tidak. Sekalipun pemberian kredit tersebut melalui seleksi 

ketat, namun dalam kenyataannya banyak fasilitas kredit yang telah 

dicairkan oleh bank pengembaliannya tidak lancar bahkan mengalami 

kemacetan.  

PT Bank Jatim Cabang Sumenep merupakan salah satu bank milik 

pemerintah yang kegiatanya menyediakan jasa keuangan bagi seluruh 

lapisan masyarakat. 

Dalam  proses awal prosedurnya sebelum kredit tersebut diberikan 

untuk meyakinkan bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka 

bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup 

latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang 
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diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank 

yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. 

Penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai perkreditan ini. 

Oleh karena itu dalam Tugas Akhir ini penulis mengangkat masalah 

tersebut dengan memilih judul “Penerapan Prosedur Pengajuan dan 

Penilaian Kelayakan Permintaan Kredit Investasi Pemerintah (KIP) 

Pada PT Bank Jatim Cabang Sumenep”. 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah adalah untuk mempertegas masalah yang 

sebenarnya dihadapi oleh bank dan juga untuk mempermudah jalan 

pemecahannya berdasarkan latar belakang masalah diatas. Adapun 

perumusan masalahnya adalah : 

1. Bagaimana prosedur pengajuan dan penilaian kelayakan kredit 

investasi pemerintah pada PT. Bank Jatim Tbk Cabang Sumenep? 

2. Seberapa besar perkembangan kredit investasi pemerintah dan metode 

perhitungan bunga pada kredit investasi pemerintah pada PT. Bank 

Jatim Tbk Cabang Sumenep? 

3. Masalah apa saja yang dihadapi dalam menilai kredit investasi 

pemerintah  pada PT. Bank Jatim Cabang Sumenep dan Solusinya? 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam hal ini penulis akan membatasi permasalahan fokus pada 

“prosedur pengajuan kredit investasi pemerintah dan menilai kelayakan 

kredit investasi pemerintah” sebagai upaya memperkecil risiko kredit 
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bermasalah pada PT Bank Jatim Tbk Cabang Sumenep, serta  kendala 

yang dihadapi  bank dalam pemberian kredit dan solusinya. Penelitian ini 

tidak membahas prosedur lainya dan faktor-faktor lain yang masih ada 

hubungannya dengan judul penelitian. 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui prosedur penganjuan kredit investasi 

pemerintah dan penilaian kelayakan kredit investasi pemerintah 

pada PT. Bank Jatim Cabang Sumenep. 

b. Untuk mengetahui perkembangan kredit investasi pemerintah dan 

metode perhitungan bunga kredit investasi pemerintah PT. Bank 

Jatim Tbk Cabang Sumenep. 

c. Untuk mengetahui masalah apa saja yang dihadapi dalam menilai 

kelayakan kredit investasi pemerintah pada PT. Bank Jatim Tbk 

Cabang Sumenep dan Solusinya. 

2. Kegunaan  

a. Untuk memberikan gambaran yang luas mengenai arti pentingnya 

prosedur pemberian kredit investasi. 

b. Sebagai masukan bagi Bank Jatim Tbk Cabang Sumenep dibidang 

menilai kelayakan kredit investasi pemerintah. 

c. Sebagai acuan bagi peneliti lain yang meneliti pada tema yang 

sama. 

 


