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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bank merupakan obyek yang memberi jasa pengelolaan uang. Jasa 

yang diberikan oleh perbankan sebagai lembaga keuangan adalah funding 

(Menyimpan Dana) dan lending (Menyalurkan Dana). Funding merupakan 

penghimpunan dana dari masyarakat untuk disimpan dalam bentuk tabungan. 

Lending merupakan penyaluran dana yang ditampung dari masyarakat dalam 

bentuk kredit. Dua jasa yang diberikan oleh bank tersebut saling berkaitan 

(Kasmir: 2014). 

Kegiatan perbankan berkaitan dengan kedua kegiatan tersebut, dalam 

mencapai suatu sasaran dari kedua kegiatan dibutuhkan suatu strategi 

pemasaran yang merupakan hal penting bagi perusahaan, di mana merupakan 

suatu cara untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam industri jasa peran 

pemasaran menjadi ujung tombak suatu perusahaan, dikarenakan suksesnya 

pemasaran ditentukan oleh proses pemuasan keinginan dan kebutuhan 

konsumen pemakai jasa. Dalam pertumbuhannya, industri jasa  pun tidak 

lepas dari persaingan. Sehingga dibutuhkan adanya usaha-usaha dibidang 

pemasaran jasa yang sedikitnya berbeda dari pendekatan pemasaran produk 

berwujud. 

Konsep pemasaran konvensional sekarang ini yang diperhatikan adalah 

bagaimana agar produk baru dikenal oleh sasaran pasar dan diterima demikian 
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juga dengan produk yang sudah ada, dengan mementingkan sisi keuntungan 

produk saja, sehingga para marketing dan promosi dituntut untuk berfikir 

mencari cara dalam menarik minat dan perhatian sasaran pasar dengan 

meramu kreatifitas, baik dengan menggunakan gambar ataupun pengolahan 

kata, lalu memberikan pengaruh terhadap terhadap semua ide-idenya agar 

sasaran pasar tertarik lalu mengambil keputusan untuk membeli (Yusanto dkk, 

2002). 

Bank Negara Indonesia Cabang Malang merupakan salah satu bank 

yang terpercaya dan berkompeten memiliki jaringan yang luas. Bank Negara 

Indonesia Cabang Malang memiliki visi dan misi yaitu menjadi bank yang 

unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja. Serta memberikan 

layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah salah 

satunya dengan memberikan kepuasan terhadap pemasaran yang telah 

dilakukan.  

Strategi pemasaran yang dilakukan Bank Negara Indonesia Cabang 

Malang yaitu menggunakan strategi pemasaran promotion mix yang berkaitan 

dengan upaya untuk mengarahkan seseorang agar dapat mengenal produk 

perusahaan lalu memahaminya, berubah sikap, menyukai, yakin kemudian 

akhirnya membeli dan selalu ingat produk tersebut. Penjelasan tesebut dapat 

diketahui bahwa dalam memasarkan produk atau jasa, perusahaan melakukan 

suatu bauran promosi yang efektif, yang pada akhirnya memberi suatu 

masukkan bagi konsumen dalam keputusan pembelian produk atau jasa 

tersebut (Tjiptono dalam Sandy dkk, 2014). 
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Meningkatkan kualitas dari promosi bank merupakan keharusan yang 

harus dilakukan agar promosi tersebut mampu menghasilkan pembelian 

produk yang ada di bank BNI, seperti halnya banyak produk yang dimiliki 

oleh bank BNI salah satunya yaitu berupa pinjaman. Menurut Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 1998 (Pasal 1 ayat 11) produk pinjaman merupakan 

penyediaan uang atau tagihan uang dapat dipersamakan, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu.  

Pinjaman yang dimiliki bank BNI bermacam-macam namun saat ini 

yang sedang menarik yaitu produk pinjaman kredit BNI Griya. BNI Griya 

merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang dapat digunakan untuk tujuan 

pembelian, pembangunan, renovasi, Top Up, Refinancing atau Take Over 

Property berupa rumah tinggal, villa, apartemen, kondominium, rumah toko, 

rumah kantor, atau tanah kaveling yang besarnya disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing pemohon atau debitur (http://www.bni.co.id/id-

id/personal/pinjaman/bnigriya). 

Bank Negara Indonesia Cabang Malang dalam melakukan 

pemasarannya telah melengkapi fitur perbankan yang menarik, melakukan 

promosi di berbagai media sosial, menetapkan harga sesuai dengan porsinya, 

memberikan pelayanan perbankan yang prima, proses transaksi perbankan 

yang cepat,  serta letak bank yang berada di tengah pusat kota akan 

memudahkan nasabah maupun mahasiswa dalam bertransaksi.  

http://www.bni.co.id/id-id/personal/pinjaman/bnigriya
http://www.bni.co.id/id-id/personal/pinjaman/bnigriya
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Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk Tugas Akhir berjudul “STRATEGI PEMASARAN 

KREDIT BNI GRIYA PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA 

(PERSERO) TBK. CABANG MALANG ’’. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur kredit BNI Griya pada PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Malang ? 

2. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah Kredit BNI Griya pada PT. 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Malang tahun 2015-2017 ? 

3. Bagaimana pelaksanaan Strategi pemasaran untuk produk Kredit BNI 

Griya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur kredit BNI Griya pada PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Malang. 

2. Untuk  mengetahui dan mendiskripsikan perkembangan jumlah nasabah 

kredit BNI Griya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Malang. 
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3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan strategi pemasaran

untuk produk kredit BNI Griya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk. Cabang Malang.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, adapun batasan-batasan masalah 

dalam penelitian adalah untuk mengetahui prosedur, perkembangan jumlah 

nasabah BNI Griya tahun 2015-2017 dan strategi pemasaran kredit BNI Griya 

yang dijalankan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Malang. 

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi para pembaca serta wawasan yang lebih luas: 

1. Bagi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Malang

Sebagai referensi dan masukan yang berguna bagi pihak perusahaan

sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan guna

meningkatkan pelayanan jasa yang diberikan dalam kaitannya dengan

meningkatkan jumlah nasabah dan meningkatkan kualitas bank.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembanding untuk

melakukan penelitian dengan topik  yang sejenis serta sebagai bahan acuan

untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat memperbaiki kekurangan

dalam penelitian ini.


