
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perbankan dewasa ini, makin hari menunjukkan peranan yang 

sangat penting dan peranan yang sangat menentukan dalam meningkatkan 

perkembangan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan perbankan tidak hanya terbatas di 

kota-kota besar saja akan tetapi telah tersebar sampai kota-kota kecil dan malah di 

beberapa daerah telah memasuki desa-desa, walaupun masih dalam jumlah 

terbatas. 

Pada saat ini banyak sekali permasalahan ekonomi yang menjadi kendala 

dalam berbagai kegiatan masyarakat, berbagai kebutuhan masyarakat terus 

meningkat. Sementara kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan 

terbatas, sehingga terjadi kesenjangan antara kemampuan dan keinginan untuk 

mencapai suatu yang diinginkan. 

Mengingat pentingnya kebutuhan tersebut, maka bank menjadi salah satu 

lembaga untuk membantu permasalahan. Dalam hal ini bank tidak hanya 

mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit, tetapi sebagai lembaga intermeditasi antara anggota 

masyarakat yang kelebihan dana atau dananya belum dipergunakan (surflus unit) 

dengan anggota masyarakat memerlukan atau kekurangan dana (defisit unit). 

Sesuai dengan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang 
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perbankan, Bank adalah suatu usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Fungsi bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi 

perusahaan, lembaga pemerintahan, swasta maupun perorangan dalam 

penghimpunan dana, lalu menyalurkannya dalam bentuk perkreditan dan berbagai 

jasa lainnya. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme 

sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Putra, 2009). 

Produk kredit salah satunya yaitu kredit pesiun, pada intinya merupakan kredit 

yang sifatnya untuk konsumtif yang hanya diberikan kepada para pesiun yang 

berasal dari lingkungan pensiunan karyawan seperti PNS dan BUMN/BUMD 

yang didasari oleh perjanjian kerja sama antara pihak Bank dengan Pengelola 

Dana Pensiun. Adapun yang dimaksud dengan pengelola dana pension adalah 

suatu lembaga yang mengelola dana para pensiunan (Marketing Strategy, 2010). 

Dalam hal bank menyalurkan dana kepada masyarakat yaitu dalam bentuk 

kredit pensiun. Maka dengan peratura-peraturan tentang perbankan, bank wajib 

melaksanakan prinsip kehati-hatian agar tidak merugikan bank dan nasabahnya. 

Dalam hal ini karena pemberian kredit merupakan usaha pokok bank yang 

mengandung resiko tinggi dan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha 

bank. Dengan demikian, pelaksanaan pemberian kredit harus didasarkan pada 

azas-azas perkreditan yang sehat. Selain itu juga setelah bank memberikan kredit 

harus adanya pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansi merupakan bagian yang 

terpenting untung menghasilkan suatu laporan yang berguna bagi pihak-pihak 

tertentu dalam mengambil keputusan pada perusahaan. 
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PT. Bank BPD Bali Kantor Cabang Ubud ini salah satu bank yang 

memberikan dana pensiun. PT. Bank BPD Bali Kantor Cabang Ubud juga 

berfungsi sebagai bank umum yang memberikan macam-macam kredit, yang 

terdiri dari kredit kepemilikan rumah (KPR) bali dwipa, kredit multiguna, kredit 

pensiunan, kredit aneka guna. Kredit pesiunan merupakan salah satu produk 

penyaluran dana di PT. Bank BPD Bali Kantor Cabang Ubud dan juga 

menguntungkan bagi perusahaan karena pendapatan bunga. Hal ini karena tiap 

pensiunan yang meminjam kredit akan dipotong gaji tiap bulannya untuk 

memperkecil resiko kredit macet. Sehingga diperlukan prosedur untuk pemberian 

kredit dengan syarat-syarat tertentu. Penulis memilih tema ini karena kredit 

pensiunan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan latar belakang 

masalah yang telah diuraikan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah Prosedur Pemberian Kredit Pensiunan 

Pada PT. Bank BPD Bali Kantor Cabang Ubud.” 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui prosedur pemberian kredit pensiunan pada PT. Bank BPD Bali Kantor 

Cabang Ubud. 

1.3 Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Kegunaan Teoristis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

prosedur pemberian kredit pensiunan pada PT. Bank BPD Bali Kantor Cabang 

Ubud. 



4 
 

1.3.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman dalam melakukan 

prosedur pemberian kredit pensiunan, baik kepada bank, pegawai, nasabah pada 

PT. Bank BPD Bali Kantor Cabang Ubud. 

1.3.3 Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab yang saling berhubungan satu 

sama lain dan disusun secara terperinci serta sistematis untuk memberikan 

gambaran dan mempermudah pembahasan tugas akhir ini. Sistematika dari 

masing-masing bab dapat dirinci sebagai berikut : 

Bab I  : Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah beserta pokok 

permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II  : Kajian Pustaka 

Bab ini menguraikan dasar-dasar teori yang mendasari dan 

berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan ini. 

Bab III : Metode Penelitian 

Bab ini memuat cara pemecahan masalah yang digunakan dalam 

penelitian ini. Bab ini memaparkan lokasi penelitian, obyek 

peelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 
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Bab IV : Pembahasan Hasil Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum PT. Bank BPD 

Bali Kantor Cabang Ubud yang meliputi sejarah berdirinya 

perusahaan, bidang kegiatan institusi, struktur organisasi serta 

uraian jabatan dan menguraikan pembahasan hasil penelitian. 

Bab V  : Simpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang 

simpulan yang mencakup seluruh hasil penelitian, dan berisi 

saran yang dipandang perlu atas kesimpulan yang dikemukakan. 

 


