
 

14 
 

BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. GAMBARAN PRAKTIK KERJA LAPANG 

1. Produk Perusahaan 

 PT. Bank Perkreditan Rakyat Kridadhana Citranusa Kecamatan 

Dampit Kabupaten Malang merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang perbankan yang melayani tabungan, deposito maupun kredit dari 

masyarakat di sekitarnya. Produk yang dihasilkan berupa pelayanan : 

a. Tabungan Harian 

  Tabungan harian yaitu simpanan dari pihak ketiga atau masyarakat 

kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-

syarat bank yang bersangkutan dan tidak terikat oleh jangka waktu dan 

tingkat bunganya adalah 4% per tahunan. 

b. Deposito Berjangka 

  Deposito berjangka yaitu deposito yang pengambilan dan 

penarikannya diatur menurut kebijaksanaan yang sesuai dengan jangka 

waktu, bunga yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan tanggal 

penyetoran deposito. 

Besarnya tingkat suku bunga, antar lain : 

a. 1 bulan   : 5,75% per tahun 

b. 3 bulan   : 6,00% per tahun 

c. 6 bulan   : 6,25 % per tahun 

d. 12 bulan  : 6,50 % per tahun 
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c. Krexdit 

 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan pengembalian 

dengan jumlah bunga sebagai imbalannya.  

 Kredit terdiri dari 2 macam yaitu : 

1) Kredit angsuran, yaitu kredit yang jangka waktunya ditentukan dan 

habis jumlah atau habis waktu dalam 1 bulan. Artinya pembayaran 

angsuran pokok dan angsuran bunga setiap bulan dalam jangka 

waktu yang ditetapkan dengan bunga normal 21% per tahun atau 

1,75% per bulan. 

2) Kredit reguler, yaitu kredit yang jangka waktunya maksimal 1 tahun 

dan pembayaran pokok pinjaman pada saat jatuh tempo, sedangkan 

pembayaran bunga dibayar setiap bulan dengan bunga normal 33% 

per tahun atau 2,75% per bulan. 

 

Produk kredit  di PT BPR Kridhadana Citra Nusa hanya menerima 2 jenis 

jaminan yaitu : 

1)  BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor)  

a) Roda 2 minimal tahun 2000 

b) Roda 4 minimal tahun 1990 

2) SURAT BERHARGA 

a) Sertifikat rumah 

b) Sertifikat tanah 
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2. Analisis SWOT 

a. Kelebihan dan kelemahan dari factor internal dan internal 

1) Kelebihan :  

a) Eksternal 

(1) Sudah banyak masyarakat yang mengenal dan sudah dekat 

dengan masyarakat 

(2) Sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

b) Internal 

(1) Karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat Kridadhana 

Citranusa Kecamatan Dampit Kabupaten Malang  ini sangat 

kompak dan saling membaur satu sama lain 

(2) Pelayanan yang diberikan kepada nasabah sangat santai dan 

kekeluargaan 

(3) Kebersihan kantor maupun halaman kantor sangat terawat 

(4) BPR ini memiliki bunga tabungan yang lebih tinggi di 

bandingkan BPR lain di daerah tersebut 

(5) Biaya Administrasi di BPR ini lebih rendah 

(6) Tabungan di BPR bisa dugunakan sebagai Agunan 

2) Kelemahan: 

a) Eksternal 

(1) Sulit mengejar persaingan industry perbankan khususnya 

bank umum 
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(2) Belum bisa menjangkau daerah yang lebih banyak dan luas 

untuk melakukan pemasaran produk karena keterbatasan 

tenaga kerja 

b) Internal 

(1) Belum bisa transfer antar bank ke bank 

(2) Tidak mempunyai mesin ATM  

(3) kurangnya tenaga kerja AO (Account Officer) sehingga 

tidak bisa menjangkau daerah yang lebih luas lagi  

b. Ancaman PT Bank Perkreditan Rakyat Kridadhana Citranusa 

Kecamatan Dampit Kabupaten Malang  

1) Internal  

a) kondisi kariawan dan pimpinan kurang harmonis sehingga 

suasana kerja menjadi tidak nyaman 

b) Banyaknya Kredit bermasalah 

2) Eksternal  

a) Banyaknya persaingan pinjaman/ kredit yang memberikan 

bunga lebih rendah  

b) Semakin banyaknya lembaga simpan pinjam 

c. Peluang PT Bank Perkreditan Rakyat Kridadhana Citranusa 

Kecamatan Dampit Kabupaten Malang .  

1) Menambah modal  

2) Membuka cabang baru 

3) Memanfaatkan teknologi informasi 

4) Memberikan fasilitas lebih lengkap 
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5) Menambah prodak bank. 

3. Pelaksanaan Promosi 

  PT Bank Perkreditan Rakyat Kridadhana Citranusa Kecamatan 

Dampit Kabupaten Malang. Melakukan kegiatan promosi dengan 

menggunakan strategi promosi Penjualan Pribadi (personal selling) , yaitu 

promosi yang dilakukan melalui pribadi-pribadi karywan bank dalam 

melayani serta ikut mempengaruhi nasabah. mulai dari cleaning service, 

satpam hingga pejabat bank.  

  Semua karyawan dan pejabat bank juga melakukan promosi namun 

promosi yang dilakukan hanya dari mulut ke mulut , lain halnya dengan 

pegawai bagian oprasional dan AO (Account Officer)  ,mereka melakukan 

promosi dengan cara turun ke lapangan (Pasar kakilima Dampit) untuk 

menyebarkan brosur ke masyarakat dengan menjelaskan produk produk dan 

cara pengajuannya sehingga masyarakat yang belum mengerti produk – 

produk dan cara pengajuannya bisa memahami dan tertarik untuk menjadi 

nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Kridadhana Citranusa Kecamatan 

Dampit Kabupaten Malang. 

4. Peningkatan Jumlah Nasabah 

 Secara umum peningkatan merupakan pertambahan, atau kenaikan. 

Sedangkan Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 

November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan nasabah adalah 

pihak yang menggunakan jasa bank atau orang (badan) yang mempunyai 

rekening simpanan atau pinjaman pada bank. .Maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa peningkatan jumlah nasabah adalah pertambahan jumlah pengguna 
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jasa bank atau orang yang mempunyai rekening simpanan atau pinjamam 

pada sebuah bank. 

 PT. BPR Kridhadana Citra Nusa Keamatan Dampit Kabupaten Malang  

mulai melakukan promosi dengan strategi personal seling di tahun 2018 pada 

bulan Februari dan November dengan peningkatan jumlah nasabah sebesar 

8,87%, sebelumnya PT. BPR Kridhadana Citra Nusa Keamatan Dampit 

Kabupaten Malang  pada tahun 2013 sampai tahun 2017 melakukan promosi 

dengan cara penyuluhan ke desa desa dengan menggunakan strategi Promosi 

penjualan (Personal Sales) melakukan penjualan langsung kepada 

masyarakat dengan mengumpulkan masyarakat banyak lalu menjelaskan dan 

menawarkan produk namun peningkatan jumlah nasabah yang didapatkan 

belum maksimal sehingga mengubah strategi promosi dengan menggunakan 

strategi (personal selling ) pada tahun 2018. 

 Perkembangan Peningkatan Jumlah Nasabah  PT. BPR Kridadhana 

Citranusa Kecamatan Dampit Kabupaten Malang 

Tabel 3.1 

Jumlah Nasabah Kredit per tahun dari tahun 2013 – 2018  Di PT. BPR 

Kridhadana Citra Nusa Kecamatan Dampit Kabupaten Malang 

No Tahun Peningkatan Jumlah 

Nasabah 

Prosentase jumlah 

nasabah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

3.265 

3.311 

3.554 

3.858 

3.924 

4.272 

- 

1,41 % 

7,34 % 

8,55 % 

1,71 % 

8,87 % 

Sumber : PT. BPR Kridadhana Citranusa (2019) 



20 
 

Rata – rata peningkatan jumlah nasabah kredit pertahun mulai tahun 

2013 – 2018  PT. BPR Kridhadana Citra Nusa adalah sebesar 4.64% 

Tabel 3.2 

Jumlah Nasabah Kredit per bulan Januari – April 2019. 

Di PT. BPR Kridhadana Citra Nusa Kecamatan Dampit Kabupaten Malang 

NO. Bulan Jumlah 

Nasabah baru 

Kredit 

Prosentase Jumlah 

nasabah 

kredit 

1.  Januari 64 - - 

2.  Februari 72 12,5 % 4.408 

3.  Maret 84 16,6% 4.492 

4.  April 97 15,4 % 4.589 

 

Rata – rata peningkatan jumlah nasabah dari bulan Januari – April 2019 PT. 

BPR Kridhadana Citra Nusa adalah sebesar 11,12% 

5. Prosedur pengajuan kredit sampai dengan pencairan di PT. BPR 

Kridha dana citra nusa Kecamatan Dampit Kabupaten Malang 

             

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.1 

Prosedur pengajuan kredit sampai dengan pencairan. 
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 Keterangan : 
1.  Permohonan nasabah adalah proses pertama yang dilakukan oleh 

nasabah dengan dilayani customer servise. Yang dilakukan adalah 

wawancara seputar kebutuhan dana digunakan untuk apa dan agunan 

yang akan diajukan , selanjutnya akan ditanyakan tentang data diri 

dan penghasilan  

2. Pengumpulan data adalah proses dimana customer service meminta 

persyaratan persyaratan pengajuan kredit seperti : 

a) Foto copy KTP 

b) Foto copy KK 

c) Foto copy surat berharga dari barang yang dijaminkan 

d) Foto copy sertifikat tanah/ bangunan  (bila jaminan sertifikat) 

e) Foto copy akta nikah (bila sudah menikah) 

f) Dokumen penghasilan (slip gaji) 

3.  Melakukan BI checking bertujuan untuk mengetahui informasi 

mengenai historis pembayaran yang dilakukan dalam kurun waktu 

24 bulan terakhir. Yang mencakup identitas debitur, pemilik dan 

pengurus, fasilitas penyediaan dana yang diterima,agunan,penjamin, 

dan kolektibiltas. Dari sini bisa diketahui kelancaran pembayaran/ 

kolektibilitas calon debitur. 

Pengecekan jaminan dilakukan oleh customer servise dengan 

melihat surat berharga dari jaminan yang diajukan dan deseuaikan 

dengan data diri calon debitur. 
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4. Customer membawa semua data menghadap ke pejabat bank untuk 

meminta persetujuan /Pemutusan kredit  karena pemutusan kredit 

adalah kewenangan pejabat bank  

5. Pembuatan perjanjian kredit dilakukan oleh Admin kredit dengan 

memasukan data diri nasabah ke system bank selanjutnya admin 

mencetak perjanjian kredit, dan meminta tanda tangan pejabat 

intern bank. 

6. Pencairan dana adalah tugas Teller atau kasir setelah perjanjian kredit 

sudah di tanda tangani pejabat bank ,  

7.  Pada saat selesai melakukan proses pencairan dana teller akan 

menjelaskan angsuran yang harus dilakukan dan memberikan kartu 

angsuran dan dana sesuai ketentuan kepada debitur. 

8.  Nasabah harus melakukan angsuran sesuai tanggal jatuh yang sudah 

disepakati. Dengan cara mendatangi bank dan melakukan angsuran 

kepada teller setiap bulannya. 

6. Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapang 

  Tempat pelaksaan praktik kerja lapang adalah di PT BPR 

KRIDHADANA CITRA NUSA Kecamatan Dampit Kabupaten Malang 

PT BPR KRIDHADANA CITRA NUSA Kecamatan Dampit Kabupaten 

Malang adalah Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan tugasnya sebagai 

penghimpun dan penyalur dana masyarakat ,dengan menggunakan system 

Konvensional .PT BPR KRIDHADANA CITRA NUSA Kecamatan 

Dampit Kabupaten Malang memiliki  satu (1) kantor pusat yang berada di 

kecamatan Dampit  dan dua (2) kantor  cabang yang berada di kecamatan 
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Tirtoyudo dan kota Pasuruan. PT. Bank Perkreditan Rakyat Kridadhana 

Citranusa Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yang mempunyai tujuan 

untuk menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, deposito atau 

simpanan bentuk lainnya dan menyalurkan kembali kepada masyarakat 

yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Adapun sasaran yang dituju  oleh 

PT BPR Kridhadana Citra Nusa adalah kelas menengah kebawah. 

7. Sejarah Berdirinya 

  Masyarakat pada umumnya dan pengusaha kecil pada khususnya 

sangat membutuhkan adanya lembaga keuangan perbankan yang mampu 

memberikan pelayanan dan jasa-jasa perbankan secara berkesinambungan 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Maka dengan latar 

belakang itu PT. Bank Perkreditan Rakyat Kridadhana Citranusa 

Kecamatan Dampit Kabupaten Malang berdiri. Dalam usaha membangun 

ekonomi tidak akan bisa berhenti, laju pertumbuhan terus berjalan karena 

menyangkut kepentingan Negara Indonesia. Seiring dengan hal tersebut, 

dunia perbankan yang mendukung sektor riil akan tumbuh dan berkembang 

mengiring pertumbuhan ekonomi tersebut diatas. 

  Dengan dikeluarkan kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan 

moneter dan perbankan yang telah menggulirkan pemerintah pada Oktober 

1998, membawa pengaruh terhadap iklim dunia perbankan Indonesia. 

Kondisi ini ditandai dengan bermunculan kantor-kantor cabang bank, baik 

tingkat provinsi, kabupaten bahkan di kecamatan. Disamping pendirian 

bank-bank baru, disertai pula dengan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) yang mempunyai visi yang lebih spesifik dalam pelayanan 
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masyarakat. Pendirian bank-bank baru, baik bank umum maupun Bank 

Perkreditan Rakyat tersebut disebabkan karena paket kebijakan Oktober 

1998 terhadap kemudahan dalam mendirikan bank, agar lebih memacu 

pada pelaksanaan pembangunan di kota maupun di tingkat kecamatan dan 

desa. 

  Kesempatan itu telah ditindak lanjuti pleh PT. Bank Perkreditan 

Rakyat Kridadhana Citranusa Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yang 

mempunyai tujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat berupa 

tabungan, deposito atau simpanan bentuk lainnya dan menyalurkan kembali 

kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. 

  Adapun sasaran yang dituju PT. BPR Kridhadana Citra Nusa 

adalah masyarakat kelas menengah kebawah. Pendirian PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Kridadhana Citranusa Kecamatan Dampit Kabupaten 

Malang ini berdasarkan pada akte pendirian yang disahkan oleh notaris 

dengan nomor surat C2/3663.HT/1991 tertanggal 24 Januari 1991. PT. 

Bank Perkreditan Rakyat Kridadhana Citanusa Kecamatan Dampit 

Kabupaten Malang didirikan oleh 3 orang yaitu : 

1. Bapak Herry Siswanto 

2. Bapak Eddy Yuwono 

3. Ny. Ketut Martini 

 Sehingga dapat dikatakan bahwa pendiri tersebut sebagai pemilik 

modal. Modal awal sebesar Rp. 300.000.000 yang diterbitkan dalam bentuk 

Rp. 100.000. 
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 Pada tanggal 2 April 1992 PT Bank Perkreditan Rakyat 

Kridadhana Citranusa Kecamatan Dampit Kabupaten Malang memperoleh 

ijin beroperasi dari Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia bernomor Kep. 093/K.M13/1992. 

8. Visi dan Misi  

1. Visi  

Membangun citra menjadi yang terdepan.  

2. Misi 

a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri Bank 

Perkreditan Rakyat. 

b. Menjadi mitra usaha bagi pelaku ekonomi mikro 

9. Jam Kerja Karyawan /Praktik Kerja Lapang 

  Untuk kelancaran aktifitas karyawan maka diperlukan adanya 

jadwal mengenai jam kerja karyawan agar para karyawan dapat disiplin 

dalam menjalankan pekerjaannya. Jam kerja yang ditetapkan oleh PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Kridadhana Citranusa Kecamatan Dampit Kabupaten 

Malang dalam sehari-hari bekerja selama 8 jam. 

Adapun rinciannya sebagai berikut : 

Hari Senin – Jumat 

a. Masuk kerja  : pukul 08.00 – 16.00 WIB 

b. Istirahat   : pukul 12.00 – 13.00 WIB 

c. Masuk kerja kembali : pukul 13.00 – 16.00 WIB 
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Untuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar, ataupun tanggal merah  PT. 

Bank Perkreditan Rakyat Kridadhana Citranusa Kecamatan Dampit 

Kabupaten Malang tidak mengadakan aktifitas kerja  (libur). 

10. Struktur Organisasi  

 Setiap perusahaan menginginkan adanya kesempurnaan dalam 

struktur organisasi agar karyawan dapat mengetahui tugas  yang harus 

dilakukan dan wewenang perusahaan sekaligus mempermudah dalam 

mempertanggung jawabkan kepada atasannya. 

 Pada perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Kridadhana 

Citranusa Kecamatan Dampit Kabupaten Malang struktur organisasinya 

berbentuk lini atau garis yang berarti segala kebijaksanaan perusahaan 

ditentukan oleh pimpinan dan wewenang mengalir dari atas kebawah dan 

tanggungjawab bergerak dari bawah keatas melalui garis lurus. 
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Sumber : PT. BPR Kridadhana Citranusa (2019) 

Gambar 3.2  

Struktur organisasi PT.BPR Kridhadana Citra Nusa Kecamatan Dampit 

Kabupaten Malang 

 

Untuk kegiatan promosi adalah tugas dari Kepala bagian 

Operasional  untuk merencanakan adanya promosi yang harus 

dilakukan dan dibantu oleh Ao funding dan Ao lending untuk 

penyesuaian keadaan dilapangan dan disetujui oleh Dewan  komisaris 

dan Direktur 
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11. Jumlah Karyawan 

Tablel 3.3 

Jumlah karyawan pada tahun 2019 di PT. BPR Kridha dana citra nusa 

Kecamatan Dampit Kabupaten Malang 

No Jenis Jabatan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Dewan Komisaris 

Direktur Utama 

Direktur 

Audit Internal 

Kepala Bagian Operasional 

Accounting 

Customer Service 

Teller 

Admin Kredit 

Account Officer 

Office Boy 

Driver 

Security 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

6 

4 

2 

2 

 Jumlah Karyawan 29 

Sumber : PT. BPR Kridadhana Citranusa (2019 

Jumlah karyawan PT.BPR Kridhadana Citra Nusa Kecamatan 

Dampit Kabupaten Malang adalah 29 orang dan yang melakukan kegiatan 

promosi adalah 6 orang Account Officer di awasi oleh kepala bagian 

operasional atas persetujuan dewan direksi. 
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12. Kualitas Karyawan dari Segi Pendidikan  

 Tablel 3.4 

Kualitas karyawan dari segi pendidikan pada tahun 2019 di PT. BPR 

Kridha dana citra nusa Kecamatan Dampit Kabupaten Malang 

No Pendidikan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sarjana 

Diploma 

SMA 

SMK 

SMP 

12 

2 

9 

4 

2 

 Jumlah Karyawan 29 

 

Kualitas Karyawan di PT. BPR Kridha dana citra nusa 

Kecamatan Dampit Kabupaten Malang paling banyak adalah Sarjana 

sehingga kinerja dapat maksimal untuk mencapai tujuan bank. 

13. Tujuan Perusahaan 

  Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai tujuan yang telah 

ditetapkan sejak perusahaan didirikan. Penentuan tujuan yang hendak 

dicapai oleh perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Kridadhana 

Citranusa Kecamatan Dampit Kabupaten Malang adalah : 

1. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

2. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

3. Mengadakan ekspansi atau perluasan usaha. 

14. Aktifitas Praktik Kerja Lapang 

  PROMOSI  

1) Melakukan Arsip Data 
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i. Mencari data nasabah lama yang sudah tidak aktif atau sudah 

lunas dan angsurannya tepat waktu/lancar , untuk dilakukan 

pendekatan kembali agar melakukan pengajuan kredit lagi 

ii. Merapikan data data yang didapat sesuai alamat  

iii. Memberikannya ke AO agar diberi brosur dan ditawari produk 

kredit 

2) Melakukan promosi di pasar kaki lima kecamatan Dampit  

a. Melakukan penyebaran brosur produk kredit cepat  

b. Menawarkan langsung ke para pedagang 

c. Menjelaskan mekanisme pengajuan kredit  

15. Masalah yang Dihadapi Selama Praktik Kerja Lapang  

  Pada saat melaksanakan kegiatan praktik kerja lapang di 

PT. BPR Kridhadana Citra Nusa mendapati satu masalah promosi 

yaitu bank hanya mengandalkan 1 media promosi yaitu brosur dan 

penyampaian langsung , tidak membuat bener/spanduk dan melakukan 

periklanan sehingga kegiatan promosi tidak bisa maksimal menarik 

masyarakat dengan jangkauan lebih luas. 

 

 


