
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja 

 Bank merupakan lembaga keuangan yang aktivitas utamanya adalah 

menghimpun dana. Selain menghimpun dana, bank juga berperan sebagai 

penyalur dana atau yang biasa kita kenal dengan istilah kredit. Semakin 

berkembangnya jaman, bank juga dituntut untuk lebih inovatif dan 

mengikuti perkembangan teknologi agar semakin banyak masyarakat 

percaya dan nyaman memakai bank. 

 Bank juga sebagai lembaga keuangan yang berperan untuk mengatur 

kegiatan keuangan dan memantau perputaran keuangan dalam 

perekonomian yang ada di dalam negeri. Tugas dasar bank adalah 

mengumpulkan dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

seperti tabungan, giro, dan deposito. 

  Menurut Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 

November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan 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 

banyak.” 

 Bank juga mempunyai jasa layanan seperti jasa pemindahan uang 

(transfer), jasa penagihan (inkaso), jasa penjualan mata uang asing (valuta 

asing), save deposit box, jasa kliring, traveller cheque, bank card, letter of 

credit, serta jasa – jasa lainnya seperti jasa pembayaran. 



 Selain tugas bank yang diatas, bank juga berperan untuk 

menyalurkan dan memutar roda perekonomian masyarakat di sekitarnya 

dengan cara menyalurkan kredit. 

 Menurut Kasmir (2017:212) “Kredit adalah kepercayaan bank 

kepada nasabah untuk memperoleh dana dan untuk menggunakan dana 

tersebut sebagaimana mestinya serta mampu untuk mengembalikan sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.” 

 Kredit dibagi kedalam 3 jenis, yaitu kredit investasi, kredit 

perdagangan, dan kredit modal kerja. Kredit juga harus mempunyai jaminan 

dari nasabah yang ingin mengajukannya seperti harta bergerak maupun 

tidak bergerak. 

 Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) juga memiliki beberapa tahapan 

seperti pengajuan permohonan kredit, memverifikasi dokumen nasabah, 

wawancara, analisa terhadap pemohon atau pengajuan kredit, persetujuan 

kredit, serta akad kredit. 

 Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

jauh tentang Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) sehingga penulis dengan ini 

mengambil judul mengenai PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT KPR 

BERSUBSIDI PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) 

TBK KANTOR CABANG CIKARANG. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas penulis disini akan membahas : 



1. Apa saja syarat yang dibutuhkan dan dipenuhi dalam pengajuan Kredit KPR 

Bersubsidi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang 

Cikarang. 

2. Bagaimana prosedur pengajuan Kredit KPR Bersubsidi pada PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cikarang. 

3. Hambatan apa saja yang dihadapi ketika pengajuan kredit KPR Bersubsidi 

pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cikarang. 

4. Bagaimana solusi agar bisa menyelesaikan hambatan yang dihadapi ketika 

pengajuan kredit KPR Bersubsidi pada PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cikarang. 

1.3 Tujuan Praktik Kerja 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Syarat – syarat yang dibutuhkan untuk bisa mengajukan Kredit KPR 

Bersubsidi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Cikarang. 

2. Prosedur pengajuan Kredit KPR Bersubsidi pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cikarang. 

3. Hambatan yang dihadapi ketika pengajuan kredit KPR Bersubsidi pada 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cikarang. 

4. Solusi agar bisa menyelesaikan hambatan yang dihadapi ketika 

pengajuan kredit KPR Bersubsidi pada PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cikarang. 



1.4 Kegunaan Praktik Kerja 

 Hasil dan manfaat hasil praktek kerja ini bisa berguna bagi : 

1. Penulis 

 Yaitu sebagai sarana untuk menambah dan meningkatkan 

pengetahuan mengenai perkreditan khususnya KPR Bersubsidi pada 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cikarang. 

2. Pembaca 

 Yaitu sebagai sarana pengetahuan agar pembaca bisa menambah 

wawasan nya dalam bidang kredit khususnya pada bidang KPR 

Bersubsidi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Cikarang. 

3. Pihak Lain 

 Sebagai bahan referensi atau pertimbangan secara lebih lanjut. 

1.5 Metode Praktik Kerja 

 Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan pokok permasalahan 

yang akan dibahas, penulis dalam hal ini menggunakan metode (participant 

observe) atau observasi secara langsung serta dengan melakukan wawancara 

secara mendalam (in dept interview). 

 Menurut Bungin (2007:115) Participant Observe adalah metode 

pengumpulan data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana 

peneliti terlibat dalam keseharian informan. Disini penulis mengamati dan 

terlibat langsung dalam kegiatan yang ada di PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cikarang. Penulis juga mengamati apa yang 



dikerjakan oleh orang, mendengarkan secara langsung apa yang diucapkan dan 

berpatisipasi dalam aktivitas yang sedang berlangsung. 

 Menurut Rohida (2018:120) In Dept Interview adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan informan. 

1.6 Lokasi Dan Jadwal Kegiatan Praktik Kerja 

 1.6.1 Lokasi Praktik Kerja  

  Nama Perusahaan : Bank Tabungan Negara ( BTN ) KC Cikarang  

  Alamat                  : Ruko Cikarang Central City Blok B 2-6 JL. Raya    

Cikarang – Cibarusah Kabupaten Bekasi Jawa Barat – 1775 

 Telepon      : (021) 1500286 

 Website     : www.btn.co.id 

  1.6.2 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja  

   Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja terdiri dari beberapa rangkaian 

tahapan yaitu, tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan, antara lain : 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini Praktikan mencari informasi mengenai perusahaan 

yang menerima mahasiswa D3 Perbankan dan Keuangan untuk Praktik 

Kerja, kemudian memilih Bank Tabungan Negara (BTN) KC Cikarang 

untuk melakukan Praktik Kerja, setelah itu mengajukan surat pengajuan 

praktik kerja. Setelah memperoleh surat perizinan praktik kerja lalu 

menyerahkannya kepada Bank Tabungan Negara (BTN) KC Cikarang, 

Setelah pengajuan Bank Tabungan Negara (BTN) KC Cikarang 

http://www.btn.co.id/


memberikan jawaban bahwa diterima untuk melaksanakan praktik kerja 

di kantor Bank Tabungan Negara (BTN) KC Cikarang. 

2.  Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan Praktik Kerja Lapanga yang dilaksanakan selama satu 

bulan sejak tanggal 01 September 2020 s.d 30 September 2020 dengan 

waktu kerja sebanyak lima hari (Senin – Jumat) dalam satu minggu. 

Ketentuan Praktik Kerja pada Bank Tabungan Negara (BTN) KC 

CIkarang : 

Masuk Kerja   : 08.00 WIB 

Istirahat           : 12.00-13.00 WIB 

Istirahat Jumat : 11.30-13.00 WIB 

Pulang   : 16.00 WIB 

Lima belas menit sebelum jam masuk kerja digunakan untuk berdoa, 

breafing dan evaluasi kerja harian yang dilakukan oleh setiap divisi. 

3. Tahap Pelaporan 

Setelah melaksanakan praktik kerja diwajibkan untuk memberikan 

laporan mengenai kegiatan yang dilaksanakan selama praktik sebagai 

bukti telah melaksanakan kegiatan praktik kerja. Gelar Ahli Madya pada 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Laporan ini berisikan 

hasil pengalaman dan pengamatan selama melaksanakan kegiatan praktik 

kerja di Bank Tabungan Negara (BTN) KC Cikarang. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3 Matrik Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Tahun 2020-2021 

 

   Tabel 1.1 

 

 

No 

 

Jenis kegiatan 

Target waktu praktik kerja 

Agst Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Survei awal                                 

2 Praktek kerja                                 

3 Pengumpulan 

data 

                                

4 Pengolahan data                                  

5 Pengajuan tugas 

akhir 

                                

6 Bimbingan                                  

7 Sidang                                 



 


