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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

 

Kemajuan ekonomi saat ini mulai meningkat secara signifikan terlihat dari 

meningkatnya kebutuhan yang beragam dimasyarakat dengan kelas ekonomi yang 

berbeda-beda, disamping banyaknya kegiatan ekonomi yang terjadi  di 

masyarakat. Bank turut andil untuk memajukan sektor pertumbuhan ekonomi, hal 

ini dikarenakan perbankan berperan penting dalam terciptanya ekonomi yang 

sehat. Berdasarkan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, 

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Bank bisa digambarkan seperti jantung ekonomi negara, dikarenakan 

peranan dalam menunjang kegiatan ekonomi dan dapat menjadi tolak ukur 

kemajuan suatu negara. Oleh karena tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur 

dana dari masyarakat, maka pada proses tersebut penyaluran dana berupa kredit 

merupakan salah satu sumber pendapatan bank. 

PT.Bank DKI sebagai lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK (Otoritas 

Jasa Keuangan) turut berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya 

menyalurkan dan menghimpun dana dari masyarakat. Sumber pendapatan bagi 

PT. Bank DKI berasal dari kredit, salah satunya yaitu kredit multi guna yang 

merupakan fasilitas pembiayaan dari PT. Bank DKI kepada masyarakat 

berdasarkan persetujuan dan kesepakatan yang berlaku. 

Seiring melonjaknya populasi penduduk di Indonesia setiap tahunnya 

secara langsung berdampak pada peningkatan kebutuhan beragam dari 

masyarakat, seperti tempat tinggal, pembelian kendaraan bermotor, biaya 

pendidikan, biaya kesehatan, biaya pernikahan dan lain-lain. bank berlomba- 

lomba untuk menciptakan produk kredit yang menarik untuk nasabahnya.  

 

1 



2 

 

 

Ardeal Fitra Wahana, 2020 

KREDIT MULTIGUNA SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN PADA PT. BANK DKI KANTOR  
LAYANAN CABANG MATRAMAN JAKARTA 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Perbankan dan Keuangan Progam Diploma 

[www.upnvj.ac.id- www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

Oleh sebab itu bank dki menerbitkan produk kredit multi guna sebagai 

produk kredit yang dapat memenuhi segala kebutuhan nasabah dengan berbagai 

macam keunggulan lainnya, selain untuk membantu memenuhi kebutuhan 

masyarakat, kredit multi guna juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan 

bagi bank. 

Dari penjelasan diatas maka penulis menyusun laporan tugas akhir 

berjudul “Kredit Multi Guna Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Pada PT. 

Bank DKI Kantor Layanan Cabang Matraman Jakarta”. 

I.2 Tujuan 

Tujuan dari laporan tugas akhir ini ialah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kredit multi guna pada PT. Bank DKI 

Cabang Matraman, Jakarta. 

b. Untuk mengetahui bagaimana kredit multi guna menjadi sumber pendapatan 

pada PT. Bank DKI Cabang Matraman, Jakarta. 

c. Untuk mengetahui keunggulan kredit multi guna pada PT. Bank DKI Cabang 

Matraman, Jakarta. 

I.3 Manfaat 

Manfaatnya yang diperoleh dari laporan tugas akahir ialah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis, 

Laporan tugas akhir diharapankan dapat menambah pengetahuan tentang 

proses pemberian Kredit Multi Guna pada PT. Bank DKI Cabang Matraman, 

Jakarta 

b. Manfaat Praktis 

Bagi PT. Bank DKI laporan tugas akhir ini diharapkan menjadi sumbangan 

pikiran mengenai kredit multi guna sebagai sumber pendapatan pada PT. 

Bank DKI. 

 

 

 

  


