
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya 

didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, 

meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai 

Banknote. Kata Bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat 

penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan 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. 

Diperlukan kepercayaan dari masyarakat untuk bank dapat menjalankan 

tugasnya dengan baik. Image bank yang baik, merupakan salah satu modal 

yang utama untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Image 

tersebut dapat dinilai dari mutu pelayanan yang diberikan oleh bank. 

Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang saat ini 

terus melakukan upaya pembangunan nasional. Guna mencapai yujuan 

tersebut upaya yang di lakukan yaitu dalam rangka mewujudkan masyarakat 

yang sejahtera dan makmur,pelaksanaan pembangunan juga harus 

senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan di 

bidang ekoni dan keuangan saat ini. Sebagai negara yang sedang 

berkembang, Indonesia mengalami banyak ketinggalan di berbagai segi 
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kehidupan termasuk dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana fisik. 

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut Indonesia melaksanakan 

pembangunan di segala bidang dimana pembangunan tersebut bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Proses 

globalisasi ekonomi yang terjadi sekarang ini telah memberikan pengaruh 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha di segala bidang terutama 

di bidang perdagangan, industri dan jasa. Memasuki era globalisasi seperti 

sekarang ini, pengusaha berlomba untuk memajukan usaha dengan 

persaingan yang ketat. 

  Berkembangnya pembangunan nasional yang berkaitan dengan 

sector perekonomian dan keuangan di Indonesia banyak berbagai bentuk 

program-program yang di buat untuk melengkapi tujuan dari pembangunan 

tersebut. Seperti program-program yang dibuat oleh instansi ekonomi dan 

keuangan memberikan banyak kemudahan bagi para pihak dalam 

mengembangkan kegiatan yang di lakukannyaa yaitu bertujuan untuk 

meningkatkan perekonomian yang ada di indonesia. Berkaitan dengan hal 

tersebut Kemajuan pembangunan nasional di Indonesia tidak terlepas dari 

kegiatan yang di lakukan melalui sektor ekonomi dan keuangan yaitu istansi 

perbankan. Kondisi perekonomian didukung melalui perbankan ini 

dilakukan dengan cara jasa transaksi di dunia perbankan yang biasa di sebut 

dengan pembayaran. Kegiatan ini mendukung para para pelaku kinerja 

usaha agara dalam kegiatan pembangunan tidak terjadi hambatan dan 

melancarkan suatu transaksi berbagai pihak. Untuk mentasi dan 
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mengantisipasi hal seperti ini para pelaku usaha mengandalkan pihak ketiga 

untuk menjamin kelancaran suatu transaksi,lembaga keuangan yang dapat 

di percaya mengatasi seperti transaksi pelaku usaha mengandalkan dunia 

perbankan. 

Menanggapi kebutuhan masyarakat khususnya para kontraktor yang 

membutuhkan pinjaman untuk keperluan usaha, maka sektor perbankan 

mengalami perubahan dalam kegiatan usahanya, semula hanya melakukan 

tugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana, sekarang seiring dengan 

berkembangan zaman, bank memperluas bidang usahanya dengan 

memberikan jasa-jasa lainnya kepada para nasabah. Bank menawarkan 

salah satu jasa untuk melakukan perjanjian bagi kontraktor untuk 

pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan yaitu Bank Garansi. 

Kasmir (2004) bank garansi adalah merupakan jaminan pembayaran 

yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan maupun 

perusahaan atau badan dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan ini 

maksudnya adalah bahwa bank menjamin akan memenuhi (membayar) 

kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijaminkan kepada pihak yang 

menerima jaminan apabila yang dijaminkan di kemudian hari ternyata tidak 

memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan 

atau cidera janji. 

Bank garansi adalah salah satu produk bank yang banyak di minati 

oleh kalangan pembisnis. Hal ini sejalan dengan banyaknya permintaan 
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terhadap bank garansi oleh para nasabah yang melakukan suatu transaksi 

usaha yang sedang dilakukan. “Pengaruh bank garansi merupakan unsur 

yang penting dalam menjamin keberhasilan usaha, baik dalam tahap 

pelelangan yang di kenal dengan nama jaminan penawaran atau disebut 

dengan tender bond maupun dalam perjanjian kerja yang di kenal dengan 

nama jaminan pelaksanaan pekerjaan atau disebut dengan performance 

bond. 

Fenomena tersebut merupakan salah satu bukti bahwa bahwa bank 

garansi sangat di perlukan dalam melakukan suatu usaha, karena dapat 

memberikan jaminan yang memudahkan atau kelancaran suatu transaksi 

usaha yang sedang di lakukanoleh pelaku bisnis. Bank garansi merupakan 

jaminan pembayaran yang di terbitkan oleh bank kepada suatau pihak, baik 

perorangan, perusahaan, atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat 

jaminan. Dalam hal ini bank berada di antara kedua belah pihak dalam hal 

memberikan jaminan atas kelancarannya suatu transaksi atas usaha yang 

sedang dilakukan oleh pelaku usaha. Bagi pihak pelaku usaha yang 

melakukan kegiatan ini dengan memegang bank garansi akan merasa aman 

dari kemungkinan tindakan pihak lain yang merugikan, seperti terjadinya 

wanprestasi atau cidera janji. 

PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Malang merupakan salah 

satu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak dalam 

bidang perbankan. Dalam menjalankan tugas pokoknya di bidang pelayanan 

jasa, PT Bank Bank Negara Indonesia  Kantor Cabang Malang menawarkan 
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jasa bank garansi dalam bentuk rupiah maupun valas, yang terdiri atas empat 

jenis, yaitu bank garansi penawaran tender atau bind bond, bank garansi 

pelaksana tender atau performance bond, bank garansi jaminan uang muka 

atau Advance Payment Bond, dan bank garansi lainnya. Berdasarkan latar 

belakang yang telah di uraikan di atas dan penelitian terdahulu, maka peneliti 

tertarik melakukan penelitian dalam Laporan Tugas Akhir “PROSES 

PENERBITAN DAN EFEKTIFITAS BANK GARANSI PADA PT. 

BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG 

UTAMA MALANG”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana mekanisme penerbitan Bank Garansi pada PT. Bank Negara 

Indonesia Cabang Utama Malang ? 

2. Bagaimana efektifitas Bank Garansi pada PT. Bank Negara Indonesia 

Cabang Utama Malang? 

3. Apa Hambatan- hambatan dalam pelaksanaan Bank Garansi PT. Bank 

Negara Indonesia Cabang Utama Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang tercantum diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme penerbitan Bank Garansi pada PT. 

Bank Negara Indonesia Cabang Utama Malang. 
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2. Untuk menganalisis kinerja Bank Garansi pada PT. Bank Negara 

Indonesia Cabang Utama Malang. 

3. Untuk mendisjripsikan hambatan dalam pelaksanaan bank garansi pada 

bank Negara Indonesia Cabang Utama Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah :  

1. Bagi  PT. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Malang 

Sebagai bahan masukan untuk dijadikan pertimbangan yang mungkin 

berguna bagi pihak bank dalam pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan operasional.  

2. Bagi Penulis 

a. Sebagai media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan 

mahasiswa berkaitan dengan Bank Garansi PT. Bank Negara 

Indonesia Cabang Utama Malang. 

b. Sarana untuk memperdalam kreatifitas dan keterampilan dengan 

ilmu Perbankan.  

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai penunjang penelitian lebih lanjut dari kurang 

sempurnanya penelitian yang akan dilakukan oleh penulisan. 


