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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang  

Bank sebagai salah satu badan usaha keuangan merupakan lembaga perantara 

antara pihak yang kelebihan dana (deposan) dan pihak yang kekurangan dana. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan ”Bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Kredit adalah kegiatan usaha yang banyak dilakukan oleh bank-bank.Tujuan 

pemberian kredit adalah untuk menanamkan dana mereka.Syarat-syarat kredit 

diantaranya yaitu adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan penyediaan uang, adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank dengan pihak lain, adanya kewajiban melunasi utang, adanya jangka 

waktu tertentu, adanya pemberiaan bunga kredit, oleh karena itu dalam penyaluran 

kredit diperlukan perjanjian kredit,seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian 

kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur 

hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik, namun demikian perjanjian 

kredit ini perlu mendapat perhatiankhusus dari kedua belah pihak dikarenakan 

perjanjian kredit mempunyaifungsi yang sangat penting dalam pemberian, 
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pengelolaan danpenatalaksanaan kredit tersebut dalam kesepakatan yang 

dilakukanantara debitur dengan kreditur.

Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang berisikobagi bank, oleh karena itu 

perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum jaminan yang jelas dan 

lengkap.Pemberiankredit kepadacalon debitur adalah dengan melewati proses 

pengajuan kredit dan melalui proses analisis pemberian kredit terhadap permohonan 

kredit yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi.Analisis kredit 

mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang 

diberikan serta faktor-faktor lainnya.Tujuan dari analisis kredit adalah menilai mutu 

permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur ataupun permintaan tambahan 

kredit terhadap kredit yang sudah diberikan yang diajukan oleh calon debitur 

lama.Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan 

 bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga 

kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam 

menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Salah 

satu hal yang paling penting dalam pemberian kredit yaitu dengan melakukan deteksi 

dini (evaluasi kembali) atas kredit yang diduga akan bermasalah, sehingga kredit 

tersebut dapatdiselamatkan dan terhindar dari kemacetan. 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka dalam penulisan Karya Tulis 

Tugas Akhir ini, penulis memilih judul “Prosedur Pemberian dan Pengelolaan 

Kredit kepada Nasabah pada Bank Nagari Cabang Siteba”.
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1.2      Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka 

penulisdapat rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1.   Bagaimana prosedur pemberian kredit kepada nasabah Bank Nagari 

Cabang Siteba?

2.   Bagaimana prosedur pengelolaan kredit  kepada nasabah Bank Nagari 

Cabang Siteba?

3.   Bagaimana tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh Bank 

Nagari  Cabang Siteba.

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut:

1.    Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit kepada nasabah pada Bank 

Nagari Cabang Siteba

2.    Untuk mengetahui prosedur pengelolaan kredit kepada nasabah Bank 

Nagari Cabang Siteba

3.   Untuk mengetahui tindakan penyelamatan kredit yagn dilakukan oleh 

Bank Nagari cabang Siteba
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1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat yang hendak dieproleh adalah:

1.   Sebagai sarana menambah pengetahan dan sarana menerapkan ilmu yang 

diterima secara teori dalam perkuliahan ke dalam dunia nyata, sehingga 

mengetahui permasalahan yang ada.

2.  Mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit kepada nasabah PT. 

Bank Nagari cabang Siteba.

1.5 Tempat Dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada Bank Nagari cabang Siteba. Kegiatan 

magang ini berlangsung selama 40 (emat puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 9 

Januari s/d tanggal 3 Maret 2017.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I             PENDAHULIAN

Merupakan bab pendahuluan yang dimulai dengan mengemukakan 

latarbelakang masalah yang menjadi dasar pembahasan, perumusan 

masalah, tujuan magang, manfaat magang, dan sistematika penulisan.

BAB II            LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan landasan teori yang menjelaskan teori-teori 

pendukung yang digunakan dalam penjelasan dan pembahasan.
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BAB III          GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum perusahaan , sejarah 

berdirinya perusahaan, visi dan misi  serta strukturorganisasi 

perusahaan.

BAB IV  PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang prosedur pemberian dan pengelolaan 

kredit kepada nasabah Bank Nagari cabang Siteba.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang 

mungkin bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA


