
1 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

         Pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah akan mempengaruhi 

jumlah barang yang diminta. Jika jumlah penduduk bertambah, maka barang  

yang diminta akan meningkat.  

Tabel 1.1 
Jumlah Penduduk K3 Sentra Kredit Konsumer PT. Bank Rakyat 

Indonesia Kanwil Malang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Kendaraan pribadi yang merupakan kebutuhan tersier namun seakan 

sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat dengan mobilitas yang tinggi. 

Di sisi lain, produsen kendaraan roda empat (mobil) dan perusahaan jasa 

kredit kendaraan semakin memudahkan masyarakat yang ingin memiliki 

mobil dengan segala layanan jasa yang ditawarkan. (m.kompasiana.com)   

          Saat ini, masyarakat membeli mobil baru dengan membayar tunai 

(cash) relative sedikit. Kebalikannya, justru transaksi dilakukan dengan cara 
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kredit atau melalui bank atau leasing. Apalagi, banyak program yang 

ditawarkan, mulai dari bunga ringan, hadiah, sampai waktu cicilan yang 

panjang. (Tribunnews.com, Yuk Kenali Lebih Dalam Kredit Mobil antara 

Leasing dan Bank, Kamis 14 November 2013). 

          Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan 

bahwa fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur 

dana. Salah satu kegitan bank yang mengalami pertumbuhan adalah 

menyalurkan dana (lending) kepada pihak yang membutuhkan dana. 

Penyaluran dana yang dilakukan bank melalui pemberian pinjaman yang 

lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama kredit. 

          Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank umum yang 

memiliki usaha dalam kegiatan penyediaan kredit, salah satunya adalah 

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). KKB merupakan kredit yang diberikan 

kepada perorangan untuk keperluan pembelian mobil baru atau lama. 

(Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Konsumer PT. Bank Rakyat 

Indonesia). 

          KKB adalah kredit konsumtif yang ditujukan untuk pembelian 

kendaraan bermotor baru atau bekas. Pelayanan kredit kendaraan bermotor 

dapat dilakukan secara langsung ke end user atau melalui kerjasama dengan 

pihak ketiga seperti Multifinance atau pihak ketiga lainnya. Kerjasama 

tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang mengatur 

hak dan kewajiban masing-masing pihak. (Pedoman Pelaksanaan Kredit 

(PPK) Bisnis Konsumer PT. Bank Rakyat Indonesia). 
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         Pada Sentra Kredit Konsumer PT. BRI Kanwil Malang terdapat masalah 

dalam prosedur pembiayaan kredit yang menyebabkan para konsumen lebih 

memilih lembaga keuangan lain. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut: 

Tabel 1.2 
Tabel Data Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor di Sentra Kredit 

Konsumer PT. BRI Kanwil Malang 
 

NO. TAHUN 
JUMLAH KREDIT YANG 

DISALURKAN 

1.  2012 Rp87.547.000.000 

2.  2013 Rp87.028.000.000 

3.  2014 Rp77.534.000.000 

Sumber: Sentra Kredit Konsumer PT. Bank Rakyat Indonesia Kanwil 
Malang Tahun 2015. 
 

         Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2012, tahun 2013, tahun 

2014 pemberian kredit kedaraan bermotor yang disalurkan Sentra Kredit 

Konsumer (SKK) BRI kepada konsumen semakin menurun. Menurut salah 

satu pekerja SKK BRI penurunan jumlah konsumen ini disebabkan karena 

prosedur pemberian kredit dan ketentuan syarat-syarat dalam pemberian 

kredit kendaraan bermotor SKK BRI lebih rumit dan lebih banyak dibanding 

dengan lembaga keungan lain (leasing) karena perbankan mengikuti SE BI no 

15/40/DKPM tanggal 24 September 2013, sedangkan leasing mengikuti 

Peraturan Menteri Keuangan No 220/PMK.010/2012, selain itu menurut 

wawancara dengan pimpinan SKK BRI Kanwil Malang adanya persaingan 

dengan lembaga keuangan lainnya. 
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          Berdasarkan uraian diatas maka penulis berminat untuk menyusun 

tugas akhir ini dengan judul “Strategi Pemasaran Untuk Peningkatan Kredit 

Kendaraan Bermotor pada Sentra Kredit Konsumer (SKK) PT. Bank Rakyat 

Indonesia, Tbk Kanwil Malang”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka, maka yang ada menjadi 

permasalahan dalam pokok penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Bagaimana prosedur pengajuan kredit kendaraan bermotor pada Sentra 

Kredit Konsumer PT. BRI Tbk. Kanwil Malang? 

2. Bagaimana analisis dan matrik SWOT kredit kendaraan bermotor pada 

sentra kredit konsumer PT. BRI Tbk. Kanwil Malang? 

3. Bagaimana strategi pemasaran untuk peningkatan kredit kendaraan 

bermotor di Sentra Kredit Konsumer PT. BRI Tbk. Kanwil Malang? 

C. Batasan Masalah 

         Karena begitu banyak dan kompleks permasalahan yang harus 

diselesaikan, maka penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah. Hal ini 

dimaksudkan agar hasil penelitian mendapatkan hasil yang lebih fokus dan 

mendalami masalah. Pembatasana masalah pada penelitian ini dibatasi hanya 

pada prosedur pengajuan kredit kendaraan bermotor, analisis SWOT strategi 

peningkatan kredit kendaraan bermotor dan strategi pemasaran untuk 

peningkatan kredit kendaraan bermotor.    
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D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan Tugas Akhir 

1. Tujuan Penulian Tugas Akhir 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui prosedur pengajuan kredit kendaraan bermotor pada 

sentra kredit konsumer pada PT. BRI Tbk. Kanwil Malang. 

b. Untuk mengetahui analisis dan matriks SWOT dalam meningkatkan 

kredit kendaraan bermotor pada Sentra Kredit Konsumer PT. BRI Tbk. 

Kanwil Malang. 

c. Untuk mengetahui strategi pemasaran untuk peningkatan kredit 

kendaraan bermotor di Sentra Kredit Konsumer PT. BRI Tbk. Kanwil 

Malang.  

2. Kegunaan Penulisan Tugas Akhir 

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

penulis sendiri maupun pihak-pihak yang berkepentingan: 

a. Bagi Sentra Kredit Konsumer PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. 

Kanwil Malang 

Sebagai masukan informasi dalam mengetahui strategi pemasaran untuk 

peningkatan kredit kendaraan bermotor pada PT. BRI Tbk. Kanwil 

Malang. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

acuan bagi peneliti lain dengan kajian yang sama, serta dapat dijadikan 

sumber pustaka khususnya bagi peneliti selanjutnya. 


