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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja 

 Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan 

sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta 

dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga 

keuangan bahu-membahu mengelola dan menggerakan semua potensi ekonomi 

agar berdaya guna dan berhasil secara optimal. Bank sebagai Lembaga 

keuangan mempunyai peranan yang strategis dalam menggerakan roda 

perekonomian suatu negara. 

Pada era pembangunan, perbankan memegang peranan yang amat 

penting sebagai financial intermediary atau perantara keuangan antara pihak 

yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Dalam aktivitasnya 

bank menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali 

dalam bentuk kredit. Bank merupakan suatu Lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 

peredaran uang. 

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 
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yang mewajibakan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank dapat memperoleh 

keuntungan atau pendapatan atas kredit yang disalurkannya berupa bunga 

sebagai balas jasa dan biaya-biaya administrasi yang dibebankan kepada 

nasabah sebagai keuntungan bank. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan 

hidup bank serta dapat dilancarkan usaha bank. 

Penyaluran kredit selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan jasa 

diharapkan mampu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 

pembangunan nasional, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Mengingat 

sebagian besar kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan fasilitas 

kredit, bank sebagai penyedia dana dalam bentuk pinjaman berupa pemberian 

kredit modal kerja maupun kredit konsumtif menjadi tumpuan bagi pihak usaha 

maupun bagi masyarakat umum demi terpenuhinya kebutuhan dana untuk 

kelangsungan hidup dan kelancaran dalam kegiatan uasahanya. 

PT. Bank “X” merupakan Lembaga keuangan yang menjalankan 

kegiatan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. PT. Bank ”X” memberikan 

kontribusi aktif bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan khususnya 

dibidang penyedia modal, mendukung usaha mikro dan menengah serta 

masyarakat pada umumnya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan penyediaan dana, PT Bank “X” menjadikan micro dan 

retail banking  sebagai salah satu segmen bisnisnya yang dianggap potensial. 
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Melalui divisi micro (Micro Business Unit) PT. Bank “X” menyediakan 

fasilitas kredit diantaranya Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit Serbaguna 

Mikro (KSM). Aktifitas pemberian kredit ini diharapkan memberikan 

kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. 

Terlebih dahulu perlu diketahui bahwa Kredit Serbaguna Mikro (KSM) 

merupakan penyediaan dana khusus bagi pegawai yang berpenghasilan tetap 

untuk membiayai berbagai macam keperluan (serbaguna), selama tidak 

melanggar keasusilaan, serta ketertiban dan bertentangan dengan hukum. 

Dalam melaksanakan kegiatan pemberian Kredit Serbaguna mikro 

(KSM) tersebut, PT. Bank “X” memiliki ketentuan-ketentuan maupun sistem 

dan prosedur yang harus dipenuhi, hal tersebut bertujuan agar pemberian kredit 

berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan adanya mekanisme dalam 

pemberian suatu kredit kepada masyarakat diharapkan PT. Bank “X” 

memperoleh kepercayaan penuh dari nasabahnya. Sehingga PT. Bank “X” 

lebih leluasa dalam mendukung pencapaian usaha-usaha nasabahnya. 

Mekanisme dalam pemberian Kredit Serbaguna Mikro yang dibuat oleh PT. 

Bank “X” mudah, segera dengan proses sederhana tanpa mengurangi prinsip 

kehati-hatian guna memberikan pelayanan berkualitas kepada nasabah dan 

mempermudah nasabahnya dalam mengajukan kredit. Diharapkan dengan 

pemberian kredit ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui 

bagaimana proses pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank “X” yang 

dituangkan dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul “PROSEDUR 
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PENYALURAN KREDIT SERBAGUNA MIKRO (KSM) DENGAN 

SISTEM POTONG GAJI ATAU PAYROLL PADA PT. BANK ”X” 

TASIKMALAYA”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang akan diidentifikasi adalah 

sebagai berikut : 

1. Apa syarat-syarat pemberian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) pada PT. 

Bank “X” Tasikmalaya. 

2. Bagaimana prosedur penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) pada PT. 

Bank “X” Tasikmalaya. 

3. Apa hambatan yang dihadapi dalam pemberian Kredit Serbaguna Mikro 

(KSM) pada PT. Bank “X” Tasikmalaya. 

4. Bagaimana penyelesaian atas hambatan yang dihadapi dalam pemberian 

Kredit Serbaguna Mikro (KSM) pada PT. Bank “X” Tasikmalaya. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Praktek Kerja 

Maksud dan tujuan penulis mengadakan penelitian pada PT. Bank “X” 

Tasikmalaya adalah untuk mendapatkan data atau informasi untuk bahan 

penyelesaian Tugas Akhir dalam menempuh Program Studi D-3 Perbankan 

dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 
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 Adapun tujuan penulis dalam praktek kerja ini adalah untuk mengetahui: 

1. Syarat-syarat dalam pemberian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) pada PT. 

Bank “X” Tasikmalaya. 

2. Prosedur dalam pemberian Kredit Serbaguna Mikro (KSM) pada PT. Bank 

“X” Tasikmalaya. 

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian Kredit Serbaguna 

Mikro (KSM) pada PT. Bank “X” Tasikmalaya. 

4. Penyelesaian atas hambatan yang dihadapi dalam pemberian Kredit 

Serbaguna Mikro (KSM) pada PT. Bank “X” Tasikmalaya. 

 

1.4 Kegunaan Praktek Kerja 

Hasil praktek kerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan, sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis  

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada 

program studi D-3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi, serta menambah pengetahuan dalam praktek kerja 

tentang pengaplikasian teori-teori yang didapat selama masa perkuliahan. 

2. Bagi Perusahaan 

Praktek kerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan dalam pemberian kredit 

sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan. 
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3. Bagi Universitas Siliwangi 

Hasil praktek kerja ini diharapkan menjadi studi pengembangan ilmu 

ekonomi khususnya ilmu perbankan dan dapat dijadikan sebagai pelengkap 

kepustakaan untuk menambah pengetahuan tentang perbankan. 

4. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain yang memerlukan informasi 

mengenai masalah yang dibahas penulis serta dapat memberikan bahan 

referensi untuk pengkajian tentang pemberian kredit. 

 

1.5 Metode Praktek Kerja 

Metode yang digunakan penulis dalam praktek kerja ini yakni participant 

observer studies, didefinisikan sebagai suatu strategi lapangan yang secara 

simultan (serempak) mengkombinasikan analisis dokumen, mewawancarai 

para responden dan informan-informan, observasi dan partisipan (keterlibatan) 

langsung. Dapat disimpulkan bahwa metode praktek kerja ini adalah studi yang 

disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan 

dimana peneliti terlibat langsung ke lapangan. 

Adapun metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah 

sebagai berikut : 

1. Studi Lapangan (Field Research) 

Yaitu mengadakan peninjauan langsung pada lokasi perusahaan dengan 

maksud untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, dengan 

cara sebagai berikut: 
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a. Observasi  

Yaitu pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara penulis 

melakukan pengamatan data terlibat secara langsung pada bagian yang 

merupakan sumber data dan informasi yang ada kaitannya dengan judul 

tugas akhir. 

b. Wawancara (Interview) 

Yaitu proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, 

bertatap muka mendengarkan secara langsung untuk mendapatkan 

informasi-informasi atau keterangan. Dalam hal ini penulis melakukan 

tanya jawab dengan pihak berwenang yang menangani pemberian 

kredit guna memperoleh data dan informasi yang lengkap. 

2. Studi Dokumen 

Pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen atau 

data yang dibutuhkan terkait dengan judul tugas akhir. Dalam hal ini data 

diperoleh secara dokumentasi yang ada di perusahaan yang menjadi objek 

penelitian adalah data mengenai pemberian kredit serbaguna mikro pada 

PT. Bank “X” Kantor Cabang Tasikmalaya. 

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer  

Yaitu data mentah yang diperoleh dalam bentuk yang belum jadi dan 

masih memerlukan adanya pengolahan, jenis data ini diperoleh melalui 

wawancara langsung dengan staff perusahaan yang berwenang terkait 

dengan judul tugas akhir, dalam hal ini data primer diperoleh penulis 
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dari staff Micro Bussines Unit pada PT.Bank “X” Kantor Cabang 

Tasikmalaya. 

b. Data Sekunder  

Yaitu data-data yang diperoleh dalam bentuk yang telah jadi, yaitu 

berupa data mengenai jenis kredit yang diberikan, prosedur pemberian 

kredit, struktur organisasi, dan sejarah singkat perusahaan pada PT. 

Bank “X” Kantor Cabang Tasikmalaya. 

 

1.6 Lokasi dan Jadwal Kegiatan Praktek Kerja 

1.6.1 Lokasi Praktek Kerja 

         Lokasi yang digunakan untuk praktek kerja dan pengumpulan data 

dalam pembuatan Tugas Akhir ini dilakukan pada PT. Bank “X” Kantor 

Cabang Tasikmalaya. 

  

1.6.2 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja 

Waktu praktek kerja dari mulai pra praktek kerja, pengumpulan data 

sampai dengan penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan dari tanggal 05 

Februari 2018 sampai dengan 16 Maret 2018 dengan jadwal kegiatan 

praktek kerja setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 1.1 Matriks Waktu Penelitian 

No. Jenis Kegiatan 

Target Waktu Praktek Kerja 2018 

Februari  Maret April Juli 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Survei Awal                 

2. Praktek Kerja                 

3. Pengumpulan Data                 

4. Pengolahan Data                 

5. Bimbingan                 

6. Sidang Tugas Akhir                 

   


