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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya 

menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam 

bentuk kredit. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk 

menyimpan uang, menukar uang, dan menerima segala bentuk pembayaran 

dan setoran seperti pembayaran telepon, air, listrik, pajak, uang kuliah, dan 

pembayaran lainnya. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksut dengan bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Dari pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa bank memiliki 

3 kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan 

jasa bank yang lainnya. 

Fungsi utama bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank menghimpun dana dari 

masyarakat melalui tabungan, deposito, giro ataupun bentuk simpanan 

lainnya. Dalam menghimpun dana bank menjamin keamanan uang 

masyarakat serta memberikan bunga untuk dana tersebut. Tentunya setiap 

produk simpanan memiliki bunga yang berbeda-beda. Setelah menghimpun 



2 
 

dana dari masyarakat bank akan melakukan kegiatan menyalurkan dana 

kepada masyarakat yang membutuhkan melalui sistem kredit atau 

pinjaman.  

Bank Jatim Cabang Batu merupakan suatu lembaga keuangan yang 

diharapkan dapat meningkatkan penghimpunan dana dari masyarakat dan 

penyaluran dana kepada masyarakat khusunya masyarakat kota Batu. 

Dalam hal penyaluran dana Bank Jatim Cabang Batu memberikan fasilitas 

pelayanan kredit dan fasilitas layanan lainnya yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

Kredit merupakan semua pinjaman yang harus dikembalikan oleh 

peminjam dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati dengan pemberian bunga. Dalam pelayanan kredit Bank Jatim 

Cabang Batu telah menyediakan berbagai produk kredit seperti, Kredit 

Properti, Kredit Multiguna, KPR Sejahtera FLPP, Kredit Konsumtif 

Beragun Properti, Kredit Kendaraan Bermotor dan Kredit Linkage Program 

BPR PERBAMIDA & PERBARINDO untuk pegawainya. 

Kredit Konsumtif Beragun Properti yaitu kredit yang digunakan 

untuk kebutuhan sehari hari atau kebutuhan sendiri (tidak diperjualbelikan) 

dengan keperluan konsumsi lainnya dengan agunan berupa rumah dan 

tanah. Tujuan dari pemberian kredit ini yaitu dipergunakan untuk 

pembangunan rumah tapak, ruko, homestay yang dipergunakan sendiri, 

untuk perbaikan atau renovasi rumah, untuk pembelian kendaraan, biaya 
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pendidikan, biaya haji atau umroh, dan keperluan konsumsi lain yang tidak 

bertentangan dengan hukum. 

Bank membutuhkan kepercayaan dalam melakukan pemberian atau 

penyaluran kredit, dalam artian bank percaya bahwa kredit yang diberikan 

akan benar-benar dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati, begitu juga sebaliknya pihak debitur menerima kepercayaan 

yaitu memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya sesuai jangka waktu 

tertentu. 

Sebelum melakukan pemberian kredit, tahapan – tahapan atau 

proses perlu dilakukan demi lancarnya pemberian atau penyaluran kredit. 

Tahapan – tahapan dilakukan oleh kedua pihak yaitu pihak bank dan pihak 

calon debitur. Selain itu analisis kredit perlu dilakukan oleh bank untuk 

menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan. Dengan melakukan 

analisis kredit bank ingin mendapat keyakinan bahwa nasabah benar-benar 

dapat dipercaya dan usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut layak. 

Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. 

Prinsip dasar perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan 

kredit. Prinsip dasar tersebut yaitu prinsip 5C (character, capacity, capital, 

condition of economy, collateral). Penerapan prinsip dasar serta analisis 

yang mendalam dalam pemberian kredit kepada calon debitur perlu 

dilakukan oleh bank agar bank terhindar dari masalah kredit yang tidak 

diinginkan di kemudian hari dan bank tidak salah memilih dalam 
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menyalurkan dananya sehingga dana tersebut kembali dalam jangka waktu 

yang ditentukan. 

Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu dapat 

membahayakan pihak bank. Nasabah bisa saja memberikan data-data yang 

tidak sesuai atau tidak layak diberikan. Akibatnya jika salah dalam 

menganalisis akan terjadi permasalahan, seperti kredit yang disalurkan akan 

sulit ditagih bahkan dapat terjadi kemacetan, meskipun sebenarnya ada 

faktor lain yang dapat menyebabkan kredit macet seperti bencana alam yang 

tidak bisa dihindari. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, dapat 

ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis pemberian kredit konsumtif beragun properti pada 

Bank Jatim Cabang Batu?  

2. Apa kriteria yang ditetapkan Bank Jatim Cabang Batu dalam pemberian 

kredit konsumtif beragun properti? 

3. Apa permasalahan penyaluran kredit konsumtif beragun properti pada 

Bank Cabang Batu? 

C. Batasan Masalah 

Pada tugas akhir ini ditekankan pada Analisis Pemberian Kredit 

Konsumtif Beragun Properti pada Bank Jatim Cabang Batu. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 



5 
 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui analisis pemberian kredit konsumtif beragun properti pada 

Bank Jatim Cabang Batu. 

2. Mengetahui kriteria yang ditetapkan Bank Jatim Cabang Batu dalam 

pemberian kredit konsumtif beragun properti. 

3. Mengetahui permasalahan penyaluran kredit konsumtif beragun 

properti pada Bank Jatim Cabang Batu. 

Manfaat penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat. Manfaat tesebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

dunia ilmu pengetahuan khususnya pada pemberian kredit konsumtif 

beragun properti di Bank Jatim Cabang Batu. 

2. Dapat menambah wawasan pengetahuan dan menjadi referensi bagi 

para pembaca yang membutuhkan mengenai pemberian kredit 

konsumtif beragun properti pada Bank Jatim Cabang Batu. 

 


