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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Perbankan merupakan lembaga keuangan memegang peranan penting 

dalam sistem perekonomian yang merupakan urat nadi dari sistem keuangan 

yang beraktifitas menerima simpanan dari masyarakat dalam berbagai macam 

bentuk seperti giro, deposito tabungan dan simpanan lain lalu dana yang telah 

terhimpun dari masyarakat tersebut disalurkan kembali oleh bank ke masyarakat 

luas dalam bentuk produk kredit. Bank sebagai badan usaha yang bergerak 

dalam bidang jasa, kepercayaan dari semua pihak khususnya nasabah yang 

terkait merupakan hal yang sangat penting ataupun prioritas baik bagi pemilik 

dan pengelola bank maupun masyarakat sebagai pengguna jasa bank. Penyaluran 

dana atau lending merupakan kegiatan bank yang sangat penting sekaligus 

sebagai salah satu kegiatan utama bank. Kegiatan penyaluran dana dapat di 

lakukan kepada masyarakat dalam bentuk kredit perorangan maupun kredit 

untuk Lembaga dan perusahaan. Dari kegiatan penyaluran tersebut bank akan 

menghasilkan pendapatan bunga kredit, Hal ini merupakan sumber peendapatan 

utama bank, dapat kita perhatikan bawasannya neraca bank akan terlihat bahwa 

sisi aktiva bank yang di dominasi oleh besarnya jumlah kredit. dan demikian 

juga dapat kita lihat dari sisi pendapatan bank, akan ditemui bahwa pendapatan 

terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan provisi atau komisi kredit. 

Pertumbuhan kredit di Indonesia berekembang relatif besar ketimbang 

dengan negara yang berada di asia lainnya. Melihat pesatnya pertumbuhan kredit 

yang cukup besar tersebut dan menjadikan kredit sebagai salah satu bisnis utama 

perbankan, manajemen pengkreditan yang baik, akan menghasilkan tingkat 

pendapatan atau income bank yang tinggi. Untuk dapat melakukan ekspansi 

kredit, Bank tentunya juga harus menjual beberapa jenis produk kredit yang 

beragam.  
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sangat berpengaruh dalam pengelolan kredit. Pengelolaan kredit perbankan 

merupakan salah satu indikator keberhasilaan bank dalam mengelola bisnis 

perbankan. Bank yang dapat mengelola bidang pengkreditannya dengan baik dapat 

memberi NPL (Non Perfoming Loan) pada level yang cukup rendah dan 

memberikan konstribusi profit yang tinggi, oleh karena itu bank berupaya untuk 

terus meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh bank dengan membuat produk- 

produk kredit yang diminati oleh nasabah salah satunya adalah kredit. Bank 

memberikan kemudahan bagi para nasabahnya agar dapat menikmati fasilitas kredit 

secara mudah dan aman, antara lain kredit multi guna yang menawarkan 

kemudahan proses peminjaman dana di bank dan memiliki banyak kelebihan yang 

tidak ada di produk kredit bank lainnya. Kredit Multi Guna sendiri memiliki 

kelebihan seperti limit pinjaman yang besar, jangka waktu kredit yang cukup lama, 

keleluasaan nasabah dalam menggunakan dana kredit untuk berbagai macam 

aktivitas. Dengan begitu bank berharap kredit multi guna dapat berdampak pada 

peningkatan pendapatan operasional atau profit yang diperoleh bank. 

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan Tugas 

Akhir dengan judul Kredit Multi Guna Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan 

Operasional Bank. 

 

I.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi 2 (dua) 

sebagai berikut: 

a. Tujuan Umum 

Tugas akhir ini dilaksanakan agar mahasiswa dapat mengetahui bagaimana kredit 

konsumsi dapat menjadi salah satu sumber pendapatan utama bank. 

b. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus tugas akhir yang dilaksanakan adalah untuk mengetahui bagaimana 

peranan Kredit Multi Guna sebagai salah satu sumber pendapatan operasional bank. 
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I.3 Manfaat 
 

Adapun manfaat yang diperoleh dari tugas akhir adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Dari laporan tugas akhir ini dapat mengetahui mengenai peranan kredit multi 

guna sebagai salah satu sumber pendapatan operasional bank 

 
b. Secara Praktis 

1. Bagi Penulis 

a) Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap 

pemecahan mengenai peranan kredit multi guna sebagai salah satu 

sumber pendapatan operasional bank. 

 
2. Bagi pihak lainnya 

Laporan tugas akhir ini dapat menjadi acuan maupun tolak ukur untuk 

laporan selanjutnya di masa yang akan datang. 
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