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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja 

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank adalah suatu 

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 merupakan salah satu penggerak ekonomi suatu negara, karena 

dengan adanya suatu bank yang berfungsi sesuai dengan fungsinya, ekonomi dalam 

suatu negara dapat berkembang. Hal ini dikarenakan perbankan berperan aktif 

dalam siklus pembayaran serta siklus ekonomi dala suatu negara. Hal tersebut dapat 

dilihat dari fungsi perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat berupa 

simpanan baik berupa tabungan, giro dan deposito. Kemudian, bank 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit 

yang dapat digunakan untuk membantu dunia usaha masyarakat.  

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan jangka 

waktu yang telah ditentukan sebelumnya dengan pemberian bunga. 
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Produk kredit yaitu suatu produk yang berfungsi untuk menyalurkan dana 

ke masyarakat yang akan dipergunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan 

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

Tasikmalaya adalah perusahaan milik negara yang berbentuk perseroan terbatas 

yang bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Salah satu kegiatan utama dari 

Bank Tabungan Negara adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Produk kredit yang dikeluarkan oleh 

PT. Bank Tabungan Negara  (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya terdiri dari 

Kredit Griya Utama, Kredit Griya Multi, Kredit Yasa Griya, Kredit Kepemilikan 

Ruko, Kredit Modal Kerja, Kredit Kepemilikan Lahan dan Kredit Investasi. 

Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk keperluan usaha atau 

membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk satu periode 

yang relatif lebih lama dari biasanya. Kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan 

utama suatu perusahaan. Kredit investasi ini umumnya diperuntukkan untuk 

perusahaan berbadan hukum yang ingin melakukan investasi baru, yaitu 

pembangunan proyek baru, perluasan, yaitu penambahan atas bangunan dan 

peralatan, modernisasi, yaitu penggantian peralatan dengan tingkat teknologi yang 

lebih canggih dan rehabilitasi, yaitu penggantian peralatan lama dengan tingkat 

teknologi yang sama.  

Dalam proses pemberian kredit investasi, tentu terdapat beberapa kendala 

yang menghambat proses kredit investasi. Kendala-kendala tersebut seperti masih 

kurang lengkap dan jelasnya data-data yang diberikan oleh calon debitur, terdapat 
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beberapa debitur yang masih telat bayar, dan ketidaksesuaian data yang diberikan 

dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. 

Oleh karena itu, prosedur pemberian kredit investasi ini perlu dianalisa. Hal 

tersebut untuk mencari tahu apakah selama ini prosedur pemberian kredit investasi 

sudah berjalan dengan semestinya atau tidak. Dan untuk mengetahui apa yang 

menyebabkan proses pemberian kredit investasi ini tidak berjalan dengan 

seharusnya. 

Maka sesuai dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun tugas 

akhir yang berjudul ”PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT INVESTASI PADA 

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG 

TASIKMALAYA” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari pembahasan latar belakang di atas ada beberapa permasalahan yang dapat 

diidentifikasi oleh penulis, yaitu: 

1. Apa saja syarat-syarat dalam pemberian kredit investasi pada PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tasikmalaya. 

2. Bagaimana prosedur pemberian kredit investasi pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tasikmalaya. 

3. Apa hambatan yang terjadi dalam proses pemberian kredit investasi pada 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tasikmalaya. 
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4. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pada 

pemberian kredit investasi di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

Kantor Cabang Tasikmalaya. 

 

1.3 Tujuan Praktik Kerja 

Praktik kerja ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar ahli madya pada program D3 Perbankan dan Keuangan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Univesrsitas Siliwangi. 

Adapun tujuan dilakukan nya praktik kerja ini adalah untuk: 

1. Mengetahui syarat-syarat dalam pemberian kredit investasi pada PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tasikmalaya. 

2. Mengetahui Prosedur Pemberian Kredit Investasi pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tasikmalaya. 

3. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian kredit 

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

Tasikmalaya. 

4. Mengetahui solusi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan 

yang ada pada proses pemberian kredit investasi pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya. 
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1.4 Manfaat Penulisan 

1. Bagi Penulis 

Dengan adanya praktik kerja ini diharapkan dapat memperluas 

pengetahuan dan wawasan pada dunia perbankan dan juga dapat 

menambah pengalaman di dunia kerja. Selain itu, juga untuk memenuhi 

syarat dalam memperoleh gelar ahli madya pada program D3 Perbankan 

dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. 

2. Bagi Lembaga Pendidikan 

Diharapkan hasil dari praktik kerja ini bisa dijadikan pelengkap dan 

acuan dalam penyusunan tugas akhir untuk angkatan selanjutnya. 

3. Bagi Perusahaan. 

Hasil dari praktik kerja ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

saran untuk perusahaan dalam pemberian kredit investasi. 

4. Bagi penulis lain. 

Hasil dari praktik kerja ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi 

dan pelengkap untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5 Metode Penulisan 

Dalam penulisan naskah tugas akhir ini, penulis mengambil beberapa 

metode, yaitu: 

a. Observant Studies. 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan terhadap suatu hal yang nyata dengan hal-hal yang ada 

hubungannya dengan prosedur pemberian kredit investasi pada PT. 

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

b. Metode In Depth Interview. 

Metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dan 

dialog kepada staff atau karyawan Commercial Lending Unit di PT. 

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mengenai prosedur pemberian 

kredit investasi. 

c. Metode Kajian Pustaka. 

Kegiatan yang meliputi mencari, membaca dan menelaah laporan 

penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan 

dengan penelitian yang dilakukan. 

 

1.6 Lokasi dan Jadwal Kegiatan Praktik Kerja 

 Praktik kerja ini di lakukan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

Cab. Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Sutisna Senjaya N0.101 Telp (0265) 

33446465 Cikalang Kec. Tawang Tasikmalaya Jawa Barat 46112. Waktu yang di 

butuhkan dalam pelaksanaan kegiataan Praktik Kerja ini adalah 30 hari kerja 
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terkecuali sabtu dan minggu libur. Dimulai dari tanggal 10 Febuari 2020 sampai 

dengan tanggal 20 Maret 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

 

Tabel 1.1 

Matriks Pembuatan Tugas Akhir 

 

 

No. 

Jenis Kegiatan 

 

 

Target Waktu Praktik Kerja 

 

Febuari Maret April Mei 

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

1 
Pengajuan Judul                         

2 
Pengumpulan Data                         

3 
Pengolahan Data                         

4 
Bimbingan                         

5 

Sidang Tugas 

Akhir                         


