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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Efektivitas merupakan ekploitasi sumber daya dan fasilitas dalam kuantitas 

tertentu yang sudah ditentukan lebih dahulu untuk mendapatkan sejumlah barang 

dan jasa pada aktivitas yang dilakukannya (Siagian, 2007). Efektivitas 

membuktikan kesuksesan dari segi terlampui tidaknya target yang telah 

ditentukan. Apabila hasil kerja semakin bagus, maka semakin tinggi 

efektivitasnya, begitu pula kebalikannya 

Penyaluran adalah perbuatan, cara, proses menyalurkan, sedangkan kredit 

adalah fasilitas bank yang diberikan kepada masyarakat dan badan usaha dalam 

bentuk pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya dan membayarnya pada jangka 

waktu yang telah ditetapkan. 

Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia sangat banyak dan berbagai macam. 

Kredit yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia sangat membantu masyarakat. 

Bukan hanya untuk penambahan modal wirausaha saja, tetapi produk kredit ini 

juga bisa digunakan untuk pegawai tetap, berpenghasilan tetap, dan pensiunan. 

Produk kredit yang biasanya digunakan untuk pegawai tetap, berpenghasilan 

tetap, dan pensiunan adalah Kredit Briguna. Kredit Briguna ini dibagi menjadi 

tiga bagian yaitu Briguna Umum, Briguna Purna, dan Briguna Karya. Kredit 

Briguna ini berguna sekali bagi seseorang pegawai tetap, berpenghasilan tetap, 
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dan pensiunan, dimana kredit ini bisa digunakan apabila seseorang tersebut 

membutuhkan dana yang sangat cepat dan mendesak. 

Kredit Briguna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur / debitur 

dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap 

atau fixed income (gaji atau pensiunan). Kredit ini juga dapat digunakan untuk 

pembiayaan keperluan produktif dan non produktif misalnya : pembelian barang 

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

sekolah, pengobatan, pernikahan, dan lain-lain. 

Kredit Briguna ini sangat menguntungkan bagi pihak bank selain dari 

produk BRI yang lain, produk kredit ini juga menghasilkan pendapatan yang 

sangat besar bagi bank. Apalagi pada saat promo, kredit ini sangat diminati oleh 

masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap dan pensiunan setiap bulannya. 

Karena prosesnya yang cepat dan di bulan-bulan tertentu bunganya rendah.  

Penyaluran kredit Briguna ini sebagian besar diperuntukan bagi pegawai 

kapasitas sedang yang berpenghasilan tiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000–

Rp. 5.000.000 per bulannya. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Tuban, dan menuangkannya dalam bentuk laporan tugas akhir dengan 

judul “Efektivitas Penyaluran Kredit Briguna Pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Tuban”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan di atas maka penulis, 

menuliskan rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana perkembangan target pencapaian dan realisasi kredit 

Briguna tiap bulan tahun 2017 pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Tuban ? 

2. Bagaimana perkembangan jumlah debitur kredit Briguna tiap bulan 

pada tahun 2017 pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang 

Tuban ? 

C. Batasan Masalah 

Supaya pokok permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar, maka 

dibatasi pada kinerja kredit briguna yang dilihat dari : 

1. Jumlah realisasi dan pencapaian target kredit Briguna pada Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Tuban.  

2. Jumlah Debitur kredit Briguna pada Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Tuban. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

a. Untuk mengetahui perkembangan target pencapaian dan realisasi 

kredit Briguna tiap bulan tahun 2017 pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Tuban. 



4 

b. Untuk menegetahui perkembangan jumlah debitur kredit Briguna

tiap bulan tahun 2017 pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor

Cabang Tuban

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dituliskan diatas, maka dapat 

diharapakan dari penelitian tersebut adalah : 

a. Agar dari hasil penelitian ini, seluruh masyarakat dan masyarakat

Tuban khususnya mengerti akan kinerja dari produk Kredit Briguna

pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tuban.

b. Supaya tidak ada kesalah pahaman antara pihak kreditur dan pihak

debitur, kedepannya juga Bank Rakyat Indonesia Tuban bisa lebih

memudahkan masyarakat untuk memiliki modal dari pinjaman yang

diberikan.
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