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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja 

Perbankan dan Bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan menjelaskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank,mencakup tentang kelembagaan,kegiatan 

usaha,sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Dilihat dari isi penyaluran, usaha perbankan dalam memberikan 

fasilitas kredit memiliki beberapa peran penting dalam memajukan 

perekonomian negara. Masyarakat dapat memperoleh manfaat dari adanya 

fasilitas kredit ini untuk membantu kegiatan usahanya maupun kepentingan 

kegiatan yang lainnya agar semua usahanya menjadi lebih maju dan dapat 

memeratakan pendapatan masyarakat lainnya. 

Bagi bank kredit adalah asset yang dapat menghasilkan pendapatan 

bunga atau keuntungan dari debitur. Karena itu asset kredit dalam perbankan 

sangat dominan untuk saat ini.  

Kredit menurut UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit 

yaitu “ penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 



2  

 
 

dengan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga”. 

Salah satu layanan pada Bank Jabar Banten tentunya ada beberapa 

layanan salah satu contohmya yaitu Kredit Guna Bhakti yaitu melayani 

nasabah yang ingin meminjam kredit dengan syarat mempunyai 

penghasilan/gaji yang sudah tetap.    

Dalam pemberian proses kredit ini tentunya pihak Bank dan nasabah 

harus menjalin hubungan yang baik dengan salah satu contoh pihak Bank 

mengumpulkan persyaratan nasabah yang akan mengajukan kredit ini,oleh 

karena itu Bank dan nasabah bisa menjalin hubungan yang baik dan 

mendapatkan informasi yang baik dan berjalan dengan lancar. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengambil judul yaitu 

“PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT GUNA BHAKTI BAGI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PT. BANK PEMBANGUNAN 

DAERAH JAWA BARAT BANTEN Tbk, CABANG KOTA 

TASIKMALAYA” 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, adapun 

beberapan identifikasi masalah yang diungkap dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Apa saja syarat-syarat yang diperlukan dalam pemberian kredit guna 

bhakti pada Bank BJB Cabang Tasikmalaya. 
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2. Bagaimana prosedur dalam pemberian kredit guna bhakti bagi pegawai 

negeri sipil pada Bank BJB Cabang Tasikmalaya. 

3. Apa saja hambatan yang dapat ditemukan dalam pemberian kredit guna 

bhakti pada Bank BJB Cabang Tasikmalaya. 

4. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan dalam pemberian kredit guna 

bhakti pada Bank BJB Cabang Tasikmalaya. 

1.3 Tujuan Praktik Kerja  

Berdasarkan identifikasi masalah di bahasan sebelumnya, maka tujuan 

praktek kerja untuk mengetahui : 

1. Syarat-syarat dalam pemberian kredit guna bhakti pada bank BJB cabang 

Tasikmalaya 

2. Prosedur pemberian kredit guna bhakti pada bank BJB cabang 

Tasikmalaya 

3. Hambatan yang ditemukan dalam pemberian kredit guna bhakti pada bank 

BJB cabang Tasikmalaya 

4. Solusi dari pemberian kredit guna bhakti pada bank BJB cabang 

Tasikmalaya 

1.4 Kegunaan praktik kerja  

Dari hasil praktik kerja yang telah dilakukan tentunya akan 

memberikan manfaat bagi yang lain dan tentunya untuk : 

1. Penulis  

Sebagai penulis akan menjadi ilmu baru karena ketahuan dan keulikan 

tercermin saat bekerja praktik lapangan. 
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2. Bagi Kalangan Akademi 

Diharapkan materi ini menjadi bahan untuk semua kalangan mahasiswa 

maupun pembaca lainnya di perpustakaan. 

 

1.5 Metode Praktik Kerja 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian untuk 

mempermudah dalam penyusunan tugas,yaitu : 

a) Wawancara (dept interview) 

Metode wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab kepada 

staff/pegawai di Bank Pembangunan daerah jawa barat banten kantor 

cabang tasikmalaya,sehingga penulis memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas. 

b) Pengamatan/ Pencatatan(observasi participant) 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung di Bank Pembangunan daerah jawa barat banten 

kantor cabang tasikmalaya tentang objek yang sedang diteliti. Serta 

melakukan pencatatan sehingga memberikan gambaran yang 

sesungguhnya yang sedang diteliti. 

1.6 Lokasi dan Jadwal Kegiatan Praktik Kerja 

Praktik kerja ini dilakukan pada Bank Pembangunan daerah Jawa 

Barat Banten kantor Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jalan. Mayor 

Utara No.30 Tasikmalaya 46113 Telp. (0265) 321900  
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Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan praktek  Tugas 

Akhir ini yaitu 30 hari kerja dimulai dari tanggal 03 Februari 2020 pada hari 

senin dan selesai pada tanggal 13 Maret 2020. 

Untuk lebih jelasnya penulis menyajikan data Tabel Matrix sebagai 

berikut : 

Tabel 1.1 

Matriks Target Waktu Praktik Kerja 2020 

No Jenis Kegiatan 
Januari Februari Maret April Mei Juni 

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 SurveiAwal                         

2 Praktik Kerja                         

3 Pengumpulan Data                         

4 Pengolahan Data                         

5 Bimbingan                         

6 Sidang Tugas Akhir                         



 
 

 
 

 


