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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Menurut UU Perbankan No.10 tahun 1998, bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perusahaan 

yang bergerak di bidang jasa keuangan ini memiliki peran yang sangat vital 

dalam menunjang perekonomian rakyat. Masyarakat berhubungan dengan 

lembaga perbankan karena adanya kepercayaan, demikian pula lembaga 

perbankan terhadap masyarakat. Masyarakat percaya bahwa perbankan akan 

memberikan keuntungan terhadap nasabahnya dalam bentuk materi misalnya 

bunga, maupun non materi misalnya keamanan atas barang berharga (dana) 

yang dititipkan atau disimpan di bank tersebut. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era 

globalisasi sekarang ini, menyebabkan persaingan di dunia bisnis perbankan 

semakin ketat. Meningkatnya persaingan tersebut ditandai dengan banyaknya 

jumlah bank dan bervariasinya persaingan produk atau jasa yang ditawarkan, 

sehingga pihak bank berlomba-lomba untuk meningkatkan jumlah nasabah 

yang ada sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. 

Salah satu bank yang banyak di Provinsi Jawa Timur adalah Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip 
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syariah. Dilihat dari segi kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit 

jika dibandingkan dengan bank umum, yang hanya meliputi kegiatan 

penghimpunan dana dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun 

dana Bank Perkreditan Rakyat dilarang untuk menerima simpanan giro. 

Keberagaman produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga perbankan 

tidak hanya memberikan kesempatan yang lebih luas bagi konsumen untuk 

memilih lembaga perbankan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, namun 

juga menimbulkan keraguan karena terlalu banyak pilihan yang ditawarkan 

oleh lembaga perbankan tersebut. Disisi lain, kegemaran konsumen untuk 

mencari informasi dari berbagai sumber sebelum memutuskan menjadi 

nasabah di sebuah bank. Oleh sebab itu, lembaga keuangan perlu memantau 

perilaku konsumen dalam melakukan keputusan yang dipertimbangkan jika 

mereka akan menjadi nasabah di bank. 

Promosi adalah  kegiatan atau upaya untuk memberi informasi atau 

menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk 

membeli atau mengonsumsinya ,salah satunya seperti Periklanan . Istilah 

periklanan berbeda dengan iklan karena iklan adalah beritanya itu sendiri, 

sedangkan promosi adalah prosesnya, yaitu suatu program kegiatan untuk 

mempersiapkan berita tersebut dan menyebarluaskan kepada pasar. Iklan 

dapat dilakukan pada media masa,  media elektronik dan juga media sosial. 

Contohnya seperti majalah, koran, televisi, radio, penyebaran brosur, plakat 

maupun pemasangan papan reklame. Dan PT BPT Kridhadana Citra Nusa 

memilih menyebarkan brosur dan menawarkan secara langsung  kepada 

masyarakat atau calon nasabah Masing-masing pemilihan media tersebut 
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memiliki kelebihan dan kekurangan, serta tergantung dengan besarnya biaya 

periklanan yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. 

PT. Bank Perkreditan Rakyat Kridadhana Citranusa, berdiri sejak tahun 

1992 dan saat ini berlokasi di Jl. Semeru Selatan No.7 Kecamatan Dampit 

Kabupaten Malang muncul karena banyak permasalahan tentang 

perekonomian yang dialami oleh masyarakat kelas menengah kebawah  

,masyarakat belum bisa menangani masalah keuangan seperti kebutuhan 

modal kerja yang dibutuhkan agar bisa memulai atau memperluas usaha yang 

sudah dijalankan selain itu juga ketidaktauan masyarakat pada proses 

pengajuan kredit membuat masyarakat enggan melakukan pengajuan kredit 

pada suatu bank ,kondisi itu menjadi kendala  masyarakat untuk memperoleh 

solusi dalam menangani masalah keuangannya dan juga menjadi kendala bagi 

bank untuk mendaapatkan peningkatan nasabah kredit sehingga bank harus 

aktif untuk melakukan promosi atau memberikan informasi langsung agar 

masyarakat lebih mengerti dan tertarik pada produk bank. 

Untuk menarik minat masyarakat agar mau menjadi nasabah perlu 

melakukan strategi yang tepat dalam memasarkan produk dan layanan. Salah 

satu cara untuk meningkatkan jumlah nasabah yaitu dengan menggunakan 

cara promosi. Bentuk  promosi yang sedang gencar dilakukan adalah  

kunjungan langsung dan penyebaran brosur.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

yang berjudul “Peran Promosi Dalam Peningkatan Jumlah Nasabah 

Kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kridadhana Citranusa 

Kecamatan Dampit Kabupaten Malang”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diastas diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana peran promosi terhadap peningkatan jumlah nasabah kredit  di 

PT. Bank Perkreditan Rakyat Kridadhana Citranusa Kecamatan Dampit 

Kabupaten Malang ? 

2. Bagaimana prosedur pengajuan kredit  sampai dengan pencairanya? 

 

C. Batasan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang yang tertera  diatas maka pembahasan 

dalam penelitian ini dibatasi pada peran promosi  dalam peningkatan jumlah 

nasabah dan prosedur pengajuan kredit  sampai dengan pencairannya  di PT. 

Bank Perkreditan Rakyat Kridadhana Citranusa Kecamatan Dampit 

Kabupaten Malang. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peran promosi terhadap peningkatan jumlah nasabah di PT. BPR Kridhadana 

Citra Nusa Kecamatan Dampit Kabupaten  Malang . 

Tujuan  penulis  melakukan  penelitian  di  PT.  BPR  Restu  Klaten  

Makmur adalah sebagai beriku : 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran promosi terhadap peningkatan 

jumlah nasabah kredit di PT BPR KRIDHADANA CITRA NUSA  
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2. Untuk mengetahui prosedur pengajuan kredit sampai dengan 

pencairannya 

 

E. Manfaat Penelitian 

Bermanfaat untuk menambah dan memberikan ilmu pengetahuan baru, 

khususnya tentang peran  promosi  dan peningkatan jumlah nasabah kredit di 

PT. BPR Kridhadana Citra Nusa Kecamatan Dampit Kabupaten 

MalangManfaaat bagi bank dan penulis antara lain: 

1. Bagi Bank 

a) Dapat dijadikan masukan agar mampu memberikan konstribusi yang 

positif bagi terciptanya kegiatan advertising yang maksimal dan dapat 

meningkatkan jumlah nasabah. 

b) Dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk dapat mengenal dan 

memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat guna perbaikan 

kinerja perusahaan. 

2. Bagi Penulisn 

Dapat menambah dan memberikan ilmu pengetahuan baru 

,khususnya tentang peranan promosi terhadap peningkatan jumlah nasabah 

di PT BPR KRIDHADANA CITRA NUSA. 

 


