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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya zaman dan persaingan yang semakin ketat 

dewasa ini, tingkat kebutuhan akan hidup seperti seperti pangan, sandang 

dan papan adalah faktor utama dan mendasar. Jumlah penduduk yang 

semakin bertambah setiap tahunnya, mengakibatkan peningkatan taraf hidup 

masyarakat dan semakin bertambah pula tuntutan kebutuhan manusia, 

terutama dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal atau rumah. Rumah atau 

tempat tinggal merupakan tempat dimana makhluk hidup berteduh, 

berlindung dari segala macam bahaya dan tempat untuk berbagi kasih sayang 

kepada keluarga. Oleh karena itu semua orang memiliki alasan tersendiri 

untuk memiliki suatu rumah pribadi yang layak untuk ditempati.  

Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik tahun 2010, rata-rata 

pendapatan setiap penduduk Indonesia (per kapita / per kepala) yaitu sebesar 

Rp 27.000.000,- per tahun atau Rp.2.250.000,- per bulan. (Detikfinance.com). 

Begitu pula harga rumah, seperti rumah sederhana sehat (RSh) pada tahun 

2009 harga maksimal Rp.55.000.000,- kini pada tahun 2011 akan naik dengan 

harga maksimal Rp.89.000.000. Dari pendapatan yang sebesar Rp.2.250.000,- 

dan harga rumah yang akan naik, yang dipengaruhi terbatasnya lahan tanah 

dan tingginya harga material bangunan, mengakibatkan masyarakat tidak 

mampu membeli rumah secara cash.  
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Dalam hal ini, kebutuhan akan lembaga keuangan atau pembiayaan dan 

pihak ketiga (Developer) sangat penting dalam meringankan beban 

masyarakat yang mengalami masalah dalam pendanaan seperti pemenuhan 

kebutuhan akan tempat tinggal. Mengingat peran lembaga keuangan adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya 

dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dan Developer sebagai 

pengembang dan penyediaan rumah.  

Sehubungan dengan relevansi pernyataaan diatas, PT. BNI (Persero) Tbk, 

mempunyai salah satu fasilitas kredit untuk kepemilikan rumah atau yang 

lebih dikenal sebagai BNI Griya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

BNI Griya merupakan fasilitas kredit konsumtif yang diberikan kepada 

masyarakat (perorangan) untuk pembelian, pembangunan, renovasi properti, 

tanah kavling, refinancing dan take over, yang menyesuaikan dengan 

kebutuhan pembangunan dan kemampuan masing-masing calon debitur.  

Adapun keunggulan dari Kredit Griya ini adalah suku bunga kompetitif, 

jangka waktu yang fleksibel, proses yang cepat, jaringan luas dan terlebih 

memudahkan pekerjaan administratif debitur dalam pengurusan dan 

pengelolaan jaminan. Kredit Griya juga memberikan pinjaman mulai dari Rp. 

15.000.000,- s/d Rp. Rp.5.000.000.000,- usia debitur minimal 21 tahun dan 

pada usia 55 tahun kredit harus sudah selesai. 
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. Namun apabila kita melihat fakta yang ada saat ini, masih banyak 

masyarakat yang belum bisa menjangkau dan menikmati fasilitas Kredit 

Griya, hal itu disebabkan karena kurangnya informasi yang didapat oleh 

masyarakat mengenai tata cara pengajuan Kredit Griya dan persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi serta lemahnya jaminan yang akan 

mempersulit proses pencairan kredit.  

Berdasarkan latar belakang inilah, mengingat akan kebutuhan masyarakat 

terhadap rumah, maka penulis tertarik untuk mengamati dan menganalisa 

tentang “ Prosedur Pengajuan Dan Pencairan Kredit Griya Pada PT. 

BNI (Persero) Tbk, Cabang Malang.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan umum 

adalah: 

1. Bagaimana prosedur pengajuan dan pencairan Kredit Griya pada PT. 

BNI (Persero) Tbk, Cabang Malang? 

2. Apa permasalahan dan solusi yang ditemui dalam proses pelaksanaan 

pemberian Kredit Griya pada PT. BNI (Persero) Tbk, Cabang Malang? 

3. Bagaimana perkembangan debitur Kredit Griya dan tingkat 

kolektibilitasnya? 
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C. Batasan Masalah  

Agar hasil ini lebih terarah, spesifik dan tidak menyimpang maka perlu 

adanya batasan masalah. Adapun pembatasan masalah pada penulisan ini 

lebih menitik beratkan pada prosedur pengajuan dan pencairan Kredit Griya 

serta bentuk permasalahan dan solusi yang ditemui dalam pelaksanaannya. 

Batasan masalah ini difokuskan karena masih banyak debitur yang belum bisa 

menikmati Kredit Griya. 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan dan pencairan kredit Griya 

pada PT. BNI (Peresro) Tbk, Cabang malang 

2. Untuk mengetahui permasalahan dan solusi yang ditemui dalam proses 

pelaksanaan pemberian Kredit Griya pada PT. BNI (Persero) Tbk, 

Cabang Malang. 

3. Untuk mengetahui perkembangan debitur Kredit Griya dan tingkat 

kolektibilitasnya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian : 

1.  Bagi Mahasiswa D III Bank dan Peneliti Lain. 

Sebagai referensi untuk memperkaya hasanah tentang Bank, terutama 

dalam kegiatannya dalam menyalurkan kredit kepemilikan rumah 

kepada masyarakat. 
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2.  Bagi Bank BNI 

Sebagai referensi atau bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan tentang kelayakan pemberian fasilitas Kredit Griya dan 

sebagai referensi dalam mengurangi resiko terjadinya kredit macet dari 

debitur. 

 

 

 

 

 

 

 


