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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman globalisasi yang semakin ketat, 

tingkat kebutuhan akan hidup seperti kebutuhan primer merupakan hal yang 

utama. Jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya, 

mengakibatkan peningkatan taraf hidup masyarakat dan semakin bertambah 

pula tuntutan kebutuhan manusia akan hidup, terutama dalam memenuhi 

kebutuhan tempat tinggal atau rumah sebagai kebutuhan pokok. Oleh karena 

itu semua orang memiliki alasan tersendiri untuk memiliki suatu rumah 

pribadi yang layak untuk ditempati. Akan tetapi dalam proses pembangunan 

rumah tersebut tentunya memerlukan dana yang lebih agar pembangunan 

cepat terselesaikan. Namun terkadang kebanyakan masyarakat tidak 

mempunyai dana yang lebih untuk membuat suatu rumah.

Dalam hal ini lembaga keuangan sangat berperan penting untuk 

meringankan beban masyarakat yang mengalami masalah dalam pendanaan 

seperti pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal. Mengingat peran 

lembaga keuangan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 

bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa lembaga keuangan dituntut mampu meningkatkan 

kesejahteraan  masyarakat. 



2

Peran tersebut diwujudkan perbankan melalui kegiatan bank yang 

menyalurkan dana kepada masyarakat melalui berbagai produk guna 

memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satu produk yang ditawarkan oleh 

Bank Negara Indonesia guna ikut berperan dalam meningkatkan 

kesejahteraan rakyat banyak melalui pemenuhan kebutuhan pokok dengan 

menawarkan produk kredit perumahan yaitu kredit kepemilikan rumah.

Pada awalnya produk Kredit Kepemilikan Rumah dikenalkan kepada 

masyarakat pada tahun 1975 oleh Bank Negara Indonesia dengan nama 

KPR, dan sejalan dengan kemampuan Bank Negara Indonesia dalam 

beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan sosial-budaya 

serta teknologi  maka KPR berganti nama menjadi BNI GRIYA yang  

bertepatan pada tahun 2004. Berdirinya BNI Griya dikarenakan 

meningkatnya kebutuhan hidup manusia akan tempat tinggal sebagai 

kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Namun jumlah pendapatan 

masyarakat tidak mencukupi untuk membeli rumah secara cash, terlebih 

harga rumah yang cenderung naik tiap tahunnya, dalam hal itu Bank BNI 

memberikan produk kredit perumahan. Dengan adanya fasilitas kredit 

tersebut diharapkan bisa membantu atau meringankan beban masyarakat 

dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal.

BNI Griya merupakan fasilitas kredit konsumen yang diberikan kepada 

masyarakat (perorangan) untuk pembelian, pembangunan, renovasi properti, 

tanah kavling, refinancing, aset properti, take over fasilitas, yang 

menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan masing-
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masing calon debitur. Adapun tujuan dari BNI Griya yaitu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan cara membantu menyediakan kekurangan 

dana guna memiliki rumah layak huni.

Keunggulan dari BNI Griya sendiri yaitu proses yang cepat dan 

fleksible, memberikan pinjaman minimal Rp 15 juta sampai dengan Rp 5 

miliar, untuk renovasi dan pembelian kavling minimal Rp 15 juta sampai 

dengan Rp 500 juta dengan luas tanah maksimal 1000 m2 , jangka waktu 20 

tahun pada usia 55 tahun kredit harus lunas, untuk PNS maksimal 30 tahun 

khusus untuk pembelian ruko/rukan dan tanah kavling maksimal 10 tahun.

Namun dari keunggulan produk BNI Griya tersebut masih banyak 

masyarakat khususnya debitur yang belum bisa menikmati kredit tersebut, 

sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan jumlah debitur.  

Dari pembahasan yang ada diatas, mengingat kebutuhan akan tempat 

tinggal sangat diperlukan maka peneliti tertarik untuk menganalisis tentang 

Prosedur Penyaluran Kredit BNI Griya Pada Bank Negara Indonesia 

Cabang Blitar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti 

tertarik untuk membahas tentang :

A. Bagaimana prosedur penyaluran kredit BNI GRIYA pada PT Bank 

Negara Indonesia Cabang Blitar 
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B. Bagaimana bentuk promosi yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia 

Cabang Blitar untuk memperkenalkan produk BNI Griya

C. Permasalahan dan solusi yang terjadi dalam penyaluran kredit BNI 

Griya

1.3 Batasan Masalah

Untuk mempermudah kajian lebih lanjut agar hasil ini lebih terarah 

spesifik dan tidak menyimpang maka perlu adanya batasan masalah. Dalam 

hal ini  maka saya membatasi pemasalahan yang menitik beratkan pada :

A. Prosedur penyaluran kredit BNI GRIYA pada PT Bank Negara 

Indonesia Cabang Blitar

B. Bentuk promosi yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia untuk 

memperkenalkan produk BNI Griya

C. Permasalahan  dan solusi yang terjadi dalam penyaluran kredit BNI 

Griya

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti antara lain : 

A. Mengetahui prosedur penyaluran kredit BNI GRIYA pada PT Bank 

Negara Indonesia Cabang Blitar

B. Mengetahui bentuk promosi yang dilakukan PT. Bank Negara 

Indonesia untuk memperkenalkan produk BNI Griya
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C. Mengetahui Permasalahan dan solusi yang terjadi dalam penyaluran 

kredit BNI Griya

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi :

A. Bagi Bank 

1) Sebagai bahan masukan yang perlu dipertimbangkan kembali oleh 

bank dalam menyempurnakan sistem kredit

2) Laporan ini diharapkan dapat berguna sebagai alternatif pemecahan 

masalah dalam pemberian kredit.

B. Peneliti 

Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai 

prosedur penyaluran kredit BNI GRIYA, serta memberikan wawasan 

yang lebih luas mengenai kredit, 


