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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pendirian suatu perusahaan atau badan usaha yang dilaksanakan oleh 

pemerintah maupun swasta yang bergerak dibidang manufaktur maupun 

jasa mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Hal ini bisa dimaklumi 

karena tujuan perusahaan merupakan satu hal yang menjadi landasan bagi 

kegiatannya. Tujuan tersebut tidak lain untuk mendapatkan laba yang 

optimal demi mempertahankan eksistensi dan kontinuitasnya. 

Kemajuan perekonomian Indonesia tidak luput dari peran serta 

perbankan. Perkembangan di bidang perbankan sebagai lembaga keuangan 

menjadi semakin penting peranannya dalam lalulintas pembayaran dan 

peredaran uang. Bank memiliki peranan penting dalam perekonomian 

Indonesia karena Bank merupakan lembaga vital yang dapat mempengaruhi 

maju tidaknya Negara dalam hal perekonomiannya. 

Dalam upaya melaksanakan strategi universal banking, bank BRI 

sebagai salah satu komponen usaha yang cukup prospektif dalam rangka 

meningkatkan aktifitas bisnis ritel bank, untuk meningkatkan pemberian 

kredit pada Golongan Berpenghasilan Tetap (GOLBERTAP) atau 

Golongan Pengusaha (umum). Oleh karena itu Bank BRI meluncurkan 

produk pemberian kredit untuk masyarakat pedesaan, yaitu KUPEDES 

(kredit umum pedesaan) yang diluncurkan melalui surat keputusan  Direksi 
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BRI Nokep: 5.62-DIR/ ADK/09/ 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kredit Bisnis Makro. 

Sehubungan dengan hal tersebut di perlukan pemasaran produk yang 

baik, didunia perbankan pemasaran produk dan jasa sangat penting 

sehingga dengan adanya ide-ide dan perencanaan yang bagus dari 

pemasaran, produk yang dimiliki oleh bank akan sangat mudah dimengerti 

oleh masyarakat luas sehingga mereka bisa langsung mengenal produk dan 

jasa yang diberikan oleh bank tersebut. 

 Dalam pemasaran suatu produk PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk. Unit Ajung Cabang Jember mengerti benar mengenai 

strategi apa saja yang harus ditawarkan oleh bank. Memang pada dasarnya 

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero),Tbk. Unit Ajung Cabang Jember lebih 

menerapkan sistem menampung dana dari masyarakat melalui pemberian 

pinjaman kepada kegiatan yang mendukung perkembangan ekonomi dan 

meningkatkan pelayanan sebaik-baiknya kepada berbagai lapisan 

masyarakat pengguna jasa bank. 

Dengan semakin banyaknya produk maka pihak bank akan semakin 

meningkatkan pemasaran produk dan jasa untuk menjadi lebih baik dengan 

segala kemudahannya, pemasara-pemasaran yang digunakan oleh pihak 

bank sebagai berikut:pertama personal selling adalah suatu pendekatan 

dengan cara menggunakan pembicaraan langsung antara seorang atau lebih 

calon pelanggan untuk suatu tujuan melaksanakan transaksi penjualan 

barang atau jasa. Kedua publisitas adalah kelompok apapun yang memilih 
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kepentingan aktual atau potensial berpengaruh terhadap kemampuan 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Ketiga sales promotion adalah 

kegiatan penjualan yang bersifat jangka pendek dan tidak dilakukan secara 

berulang serta tidak  rutin, yang ditujukan untuk mendorong lebih kuat 

mempercepat respon pasar yang ditargetkan sebagai alat promosi lainya 

dengan  menggunakan bentuk yang berbeda. Sedangkan yang keempat 

advertising merupakan salah satu bentuk promosiyang sangat diperlukan 

dalam bidang pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan, dalam 

situasi persaingan yang ketat, advertising merupakan suatu cara yang sangat 

cocok untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan, 

sehingga konsumen akan mengetahui . Selain bank dapat dipercaya 

mengamankan dana nasabah, bank  juga harus mampu memberikan 

karakteristik tersendiri dari produk atau jasa yang ditawarkan serta 

keamanannya. Dalam hal ini bank juga harus mampu mengkombinasikan 

kecanggihan teknologi perbankan dengan ketrampilan para petugas bank 

dalam mengelola produk dan jasa bank yang disertai dengan interaksi 

personal dengan para nasabahnya. Hal ini akan menumbuhkan sikap saling 

percaya antar bank dan nasabah. Industri perbankan tidak luput dari 

persaingan dengan produsen sejenis dalam memasarkan produknya, karena 

bank –bank swasta berbeda dengan bank – bank umum dalam melakukan 

pemasaran suatu produk kepada nasabah. 

Maka dari itu promosi yang optimal merupakan salah satu unsur 

penting yang harus dikembangkan dalam proses pengenalan produk 
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KUPEDES supaya masyarakat umum dapat mengerti tentang kelebihan dan 

fungsi dari produk ini. 

KUPEDES adalah salah satu segmen bisnis yang ada di BRI yang 

merupakan suatu sistem perbankan yang dilaksanakan oleh BRI unit dalam 

menjalankan fungsinya  sebagai finansial intermediasi  untuk pembiayaan 

usaha Mikro. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “manfaat promosi guna meningkatkan jumlah nasabah 

KUPEDES pada PT.BRI (Persero) Tbk. Unit Ajung Cabang Jember”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Jenis promosi apa saja yang digunakan PT.Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Unit Ajung Cabang Jember? 

2. Bagaimana pelaksanaan promosi di PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk. Unit Ajung Cabang Jember? 

3. Permasalahanapa saja yang dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk, Unit Ajung Cabang Jember? 

4. Bagaimana Perkembangan nasabah KUPEDES pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Unit Ajung Cabang Jember? 
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1.3. Batasan Masalah 

Permasalahan hanya pada masalah pelaksanaan promosi KUPEDES 

yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ajung 

Cabang Jember. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui jenis promosi yang digunakan PT.BRI (Persero) 

Tbk. Unit Ajung Cabang Jember 

b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan promosi Kredit Umum 

Pedesaan pada PT.BRI(Persero), Tbk. Unit Ajung Cabang Jember 

c. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh PT.Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Ajung Cabang Jember. 

d. Untuk mengetahui perkembangan nasabah KUPEDES pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Unit Ajung Cabang Jember. 

2. Manfaat 

a.  Bagi bank 

Hasil penulisan ini dapat digunakan oleh PT. Bank Rakyat 

Indonesia Unit Ajung Cabang Jember sebagai masukan informasi 

dalam usaha peningkatan pemasaran kredit yang ditawarkan dalam 

meningkatkan jumlah nasabahnya 
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b.  Bagi Pembaca 

Sebagai informasi pihak- pihak yang membutuhkan khususnya 

yang berkaitan dengan kredit. 

c. Bagi Penelitian lain 

Hasil peneliti ini diharapkan dapat dijadikan kajian bagi penelitian 

lain yang serupa atau berhubungan dengan penelitian ini. 


