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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia perbankan sangat menarik untuk diketahui saat 

ini. Kemajuan setiap tahun yang dialami,  menjadi daya tarik tersendiri bagi 

masyarakat. Banyak sekali bank yang  menyediakan berbagai macam fasilitas 

pada setiap produk yang dimiliki. Produk atau jasa yang ditawarkan oleh 

perbankan juga bermacam-macam dan disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat. Mulai dari kebutuhan untuk pendidikan, kesehatan, sampai 

dengan investasi untuk keperluan masa depan telah disediakan. Perbankan 

sengaja menyediakan hal tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam 

melengkapi segala hal yang dibutuhkan.  

Di Indonesia banyak bank yang menawarkan produk atau jasa dengan 

keunggulan yang berbeda-beda. Salah satu bank yang telah lama berdiri dan 

memiliki beberapa produk kredit adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. (BRI). Bank BRI tersebar diseluruh kota di Indonesia dengan kantor 

cabang di kota masing-masing. Di Kota probolinggo, PT. Bank BRI terletak 

di Jalan Suroyo Nomor 30 Probolinggo. PT. Bank BRI Kantor Cabang 

Probolinggo memiliki berbagai produk atau jasa.   

Salah satu produk kredit yang dimiliki PT. Bank BRI Cabang 

Probolinggo adalah produk kredit BRIguna, merupakan kredit unggulan PT. 
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Bank BRI Cabang Probolinggo. Kredit BRIguna Karya merupakan salah satu 

jenis kredit BRIguna, adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur 

dengan sumber pembayaran yang berasal dari sumber penghasilan tetap (fixed 

income) yaitu gaji/uang pensiun. Dapat digunakan untuk pembiayaan 

keperluan produktif dan non produktif misalnya; pembelian barang bergerak / 

tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah/sekolah, pengobatan, 

pernikahan dan lain-lain. 

Sejak tahun 1999 lalu produk ini dibuka dan disediakan bagi 

masyarakat yang tertarik khususnya nasabah PT. Bank BRI dan atau 

perusahaan yang telah menjalin kerja sama dengan PT. Bank BRI. Peminat 

produk kredit BRIguna Karya ini cukup banyak, hingga saat ini nasabah 

produk ini rata-rata bertambah 40 nasabah per bulan. 

Masalah yang ada pada kredit BRIguna Karya ini terletak pada strategi 

pelunasan terhadap jangka waktu kredit, serta status debitur yang masih dalam 

pengawasan/diperhatikan oleh pihak kreditur. Sehingga Bank menggunakan 

persyaratan Surat Pengangkatan Kerja serta surat atau dokumen lain yang 

dinilai berharga senilai hampir atau lebih dari nominal kredit yang   diambil. 

Surat berharga yang dimaksud misalnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(JAMSOSTEK) debitur yang didapat dari perusahaan tempat ia bekerja. 

Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk menggunakan judul 

“Strategi Pelunasan Kredit BRIguna Karya Pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) Cabang Probolinggo.” 
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B. RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

“Bagaimana strategi pelunasan kredit BRIguna Karya pada PT. Bank BRI 

cabang Probolinggo?” 

 

C. BatasanMasalah 

Agar permasalahan tidak menyimpang maka peneliti membatasi 

penelitian dengan melihat strategi pelunasan kredit BRIguna Karya untuk 

rentang periode tahun 2009 - 2013.  

 

D. Tujuan 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut  “Untuk mengetahui strategi pelunasan kredit BRIguna 

Karya pada PT. Bank BRI Cabang Probolinggo.” 

 

E. ManfaatPenelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Bank 

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi guna meningkatkan kualitas 

produk kredit yang ada pada Bank BRI khususnya kredit BRIguna Karya. 
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2. Bagi Penulis 

Dapat dijadikan bekal dalam memasuki dunia kerja yang sesungguhnya 

dengan pedoman teori-teori, khususnya teori tentang perkreditan yang 

diperoleh dibangku kuliah. 

 


