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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghadapi jaman globalisasi seperti sekarang ini kebutuhan hidup individu maupun masyarakat

semakin meningkat. Tuntutan hidup yang begitu komplek’s ini membuat seseorang lebih giat lagi

dalam memenuhi segala macam kebutuhannya tersebut dengan cara bekerja keras. Di jaman seperti

sekarang ini kebutuhan individu tersebut tidak hanya meliputi kebutuhan primer saja,namun ada

kebutuhan sekunder yang posisinya relatif sama pentingnya dengan kebutuhan primer. Dalam

memenuhi kebutuhan yang begitu komplek’s ini,seseorang atau masyarakat membutuhkan bantuan

dalam pemenuhan kebutuhan atau dalam mewujudkan keinginan dalam merealisasikan kebutuhannnya

tersebut. Bank selaku lembaga yang bertugas melayani nasabah,juga berupaya membantu untuk

mewujudkan keinginan nasabah akan kebutuhan masyarakat maupun individu yang begitu komplek’s

ini.

Disini Bank BNI  khususnya Bank BNI Kantor Cabang Utama Kediri selaku bank milik

pemerintah ikut serta mendukung kegiatan perkreditan masyarakat dengan menyediakan produk BNI

Griya dalam melayani nasabahnya yang akan melakukan kredit  pengajuan kepemilikan rumah.

Mengingat sektor kredit untuk perumahan  dari tahun ke tahun  mengalami pertumbuhan yang cukup

besar. Meningkatnya pertumbuhan KPR disebabkan semakin banyaknya perbankan yang terjun

membiayai sektor KPR ini  termasuk bank BNI.  Bank BNI  merupakan salah satu bank  yang aktif

menawarkan kredit perumahan, dengan nama BNI Griya Produk KPR  dari BNI ini semakin diminati

masyarakat.

Menghadapi dunia globalisasi seperti sekarang ini,di butuhkan kiat-kiat khusus untuk

memasarkan suatu produk layanan yang bergerak di bidang perkreditan,seperti halnya BNI Griya ini.

Mengingat persaingan bisnis dan usaha semakin ketat,namun dengan strategi pemasaran yang sitematis

yang di kemas sedemikian rupa agar dapat menarik nasabah mengingat investasi di bidang properti



terutama perumahan dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Sehingga di

harapkan dapat menarik banyak nasabah lagi untuk dapat  bergabung di produk BNI Griya ini.

Sebagai suatu lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan,bank telah banyak digunakan

dan dimanfaatkan oleh mastarakat yang menginginkan keamanan dan kemudahan dalam lalu lintas

pembayaran maupun transaksi keuangan yang lainnya. Salah satu produk yang paling di minati oleh

masyarakat adalah produk BNI Griya. BNI Griya merupakan suatu produk bank BNI yang berbentuk

kredit,dimana produk ini memiliki bermacam-macam keunggulan dalam menarik nasabahnya.

Di dalam menawarkan  produknya, khususnya produk BNI Griya ini bank BNI memiliki kiat-

kiat atau strategi dalam memasarkan produknya kepada masyarakat. Hal ini bertujuan  agar masyarakat

lebih mengenal produk BNI Griya ini dan mau menjadi nasabah di bank BNI. Selain itu,dengan di

kenalnya produk BNI Griya oleh masyarakat akan menjadi pemacu kinerja bank BNI untuk lebih baik

dalam melayani nasabah.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme kredit BNI Griyapada  PT. Bank BNI Persero, Tbk KCU Kediri?

2. Bagaimana Strategi Pemasaran produk BNI Griya pada PT. Bank BNI Persero, Tbk KCU Kediri?

C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah kajian lebih lanjut agar sesuai dengan tujuan dan manfaat yang akan

dicapai, maka diperlukan ruang lingkup dalam pembuatan karya ilmiah tersebut. Dalam hal ini

penelitian membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar terfokus padaStrategi Pemasaran Produk

BNI Griya pada PT. Bank BNI Persero, Tbk KCU Kediri.

D. Tujuan

1. Untuk mengetahui Mekanisme kredit BNI Griya pada  PT. Bank BNI Persero, Tbk KCU Kediri

2 Untuk mengetahui Strategi Pemasaran produkBNI Griya pada PT. Bank BNI Persero, Tbk KCU

Kediri

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi  penulis

a. Untuk memberikan gambaran yang luas mengenai Strategi Pemasaran produkBNI griya pada

Bank BNI,tbk  Kantor Cabang Utama  Kediri



b. Memperoleh pengetahuan dan wawasan yang baru yang di peroleh penulis selama melaksanakan

penelitian di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Kediri

2. Bagi Instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan

keputusan dalam pemberian kredit dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan kerja bank,dan

sebagai tambahan informasi.

3. Bagi Peneliti lain

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara

mendalam,khususnya pada kajian dan permasalahan yang sama.


