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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kemasyarakat 

serta memberikan jasa bank lainnya Kasmir (2010:11). Berdasarkan pengertian 

bank diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank mempunyai fungsi menghimpun 

dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam 

bentuk kredit.  

 

Salah satu kegiatan bank untuk memberikan kredit. Kredit adalah penyediaan 

uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. 

 

Bank yang telah memberikan kredit salah satunya adalah PT Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk. Bank yang selanjutnya disebut Bank bjb 

memberikan layanan perbankan yang menawarkan berbagai produk dan jasa bagi 

nasabah baik produk dana maupun kredit, serta memberikan kenyamanan dalam 

melakukan berbagai transaksi keuangan. Kredit yang diberikan bank bjb yaitu :  
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1. Kredit Pemilikan rumah  

Yaitu fasilitas kredit konsumtif untuk kepemilikan rumah tinggal berupa rumah 

tapak atau rumah susun atau apartemen (tidak termasuk rumah kantor dan 

rumah toko) dengan agunan berupa rumah tinggal yang sumber 

pengambilannya bukan berasal dari objek yang dibiayai, yang diberikan bank 

kepada debitur perorangan dengan jumlah maksimum pinjaman yang 

ditetapkan berdasarkan nilai agunan. 

2. Kredit Guna Bhakti  

Yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Bank bjb untuk debitur berpenghasilkan 

tetap yang gajinya disalurkan melalui Bank bjb atau prusahaan tempat debitur 

kerja memiliki perjanjian kerja sama dengan bank dimana sumber 

pengambilannya berasal dari gaji debitur. 

3. Kredit Purna Bhakti 

Yaitu fasilitas kredit konsumtif yang diberikan kepada para pensiunan dan 

pensiun janda yang pembayaran pensiunannya melalui Bank bjb. 

4. Kredit Mikro Utama  

Yaitu salah satu produk Bank bjb dalam penyaluran kredit kepada pelaku usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ditangani oleh tingkat cabang dan 

cabang pembantu untuk membuat permodalan usaha dan peningkatan 

kesejahteraan golongan ekonomi lemah. 

 

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan kredit pemilikan rumah merupakan  

sebuah produk KPR unggulan dari Bank bjb. Melalui bjb KPR, Bank bjb turut 

mendukung pemenuhan kebutuhan akan perumahan dengan persyaratan yang 
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mudah dan ringan. Sasaran kredit kepemilikan rumah yang diluncurkan Bank bjb 

yaitu :  

1. Warga Indonesia asli,  

2. Pegawai,  

3. Profesional,  

4. Wiraswasta/pengusaha dan pensiunan.  

 

Syarat kredit kepemilikan rumah Bank bjb adalah : 

1. Dokumen pribadi, 

2. Dokumen penghasilan dan  

3. Dokumen agunan. 

 

Kendala yang sering dihadapi oleh Bank bjb dalam pemberian kredit yaitu adanya 

kredit bermasalah yang disebabkan oleh usaha debitur sedang menurun dan 

banyak nasabah yang tidak tepat waktu dalam  pembayaran kredit. Untuk itu bank 

harus memberikan keringanan dengan cara memberikan perpanjangan waktu 

pembayaran kredit kepada debitur agar tidak terjadi kredit bermasalah. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik  mengetahui lebih dalam 

dan menuangkannya dalam laporan akhir dengan juudul “MEKANISME 

PENCEGAHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BERMASALAH 

PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN 

BANTEN,TBK CABANG BANDAR LAMPUNG”. 
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1.2 Masalah dan Permasalahan 

 

- Masalah yang dihadapi dalam pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) di 

Bank bjb yaitu nasabah kredit KPR yang belum membayar angsuran kredit 

tepat waktu dan usaha debitur sedang mengalami penurunan yang dapat 

mempengaruhi pembayaran kredit sehingga dapat terjadinya kredit 

bermasalah. 

- Mekanisme apa saja yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat dan Banten,Tbk. untuk mencegah terjadinya KPR bermasalah ? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui cara pencegahan kredit bermasalah pada PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Bandar Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi Bank bjb 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

perusahaan dalam mekanisme pencegahan kredit bermasalah dan memberikan 

informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang diambil. 

 

2. Bagi Penulis 

Untuk menerapkan teori yang telah dipelajari dibangku kuliah kedalam 

praktik yang sesungguhnya dan menambah pengetahuan khususnya pada 

objek yang diteliti. 

 


