
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

1 

TUGAS AKHIR        ANALISIS STRENGTH, WEAKNESSES…     RIZKY B. 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

          Masyarakat dinegara maju serta berkembang yang memiliki aktivitas 

ekonomi dalam kehidupan sehari-harinya, pasti membutuhkan lembaga keuangan, 

khususnya yaitu bank, masyarakat menyimpan beberapa uangnya di bank, karena 

menganggap bahwa uang yang mereka simpan lebih aman, dibanding disimpan 

dirumah. Negara maju dan berkembang melakukan aktivitas perbankan yang 

berfungsi untuk menyimpan dana dari masyarakat dan sebagai penyaluran dana ke 

masyarakat yang membutuhkan. 

 Bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dananya guna 

untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, sesuai yang telah diatur 

menurut Undang - Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang bank 

merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit untuk 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

 Indonesia adalah sebuah negara yang berkembang dimana memiliki 

penduduk sebesar 270 juta jiwa, data ini berdasarkan Survei Penduduk Antar 

Sensus (SUSPAS) tahun 2020 (dilansir dari databoks.katadata.co.id pukul 10:44 

WIB), dengan data ini pemerintah selain berupaya menciptakan lapangan usaha 

kerja baru, pemerintah juga dalam menjalankan perekonomiannya membutuhkan 

lembaga keuangan yaitu perbankan guna untuk membantu menstabilkan roda 

ekonomi nasional, pembangunan infrastuktur negara, sehingga perbankan 
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menciptakan suatu inovasi produk tabungan maupun kredit untuk membantu 

pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dan kesejahteraan bangsa. 

 Sekarang telah banyak perusahaan perbankan konvensional maupun bank 

syariah yang memiliki tingkat daya saing yang sangat tinggi, jumlah bank pada saat 

ini di Indonesia yaitu 115 bank umum terdiri dari 4 bank persero, 42 bank umum 

swasta nasional (BUSN) devisa, dan 21 bank umum swasta nasional (BUSN) non 

devisa, 27 bank pembangunan Negara, 12 bank asing campuran dan 9 bank asing 

(dilansir dari website OJK pukul 16.20 WIB), maka perbankan di tuntut untuk 

melakukan inovasi produk dan meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat 

memikat nasabah.  

 Strategi pemasaran yang dilakukan oleh bank diharapkan produk bisa 

dikenali oleh masyarakat dan diminati masyarakat. Produk bank dapat berupa 

penyimpanan dana dan penyaluran kredit tetapi bank juga mempunyai sebuah 

layanan jasa, seperti, transfer, kliring, dan pelayanan apabila nasabah memiliki 

kendala dalam hal faktor eror sistem yang dimilikinya atau yang biasa kita sebut 

Customer Service, dan pelayanan jasa lainnya.  

 Setiap produk tidak dipungkiri apabila produk yang diciptakan pasti 

memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri, hal yang paling riskan terjadi adalah 

didalam penyaluran kredit dimana produk tersebut memiliki sebuah resiko yang 

sangat tinggi, pada saat terjadi kredit macet bank akan dirugikan maka dari itu bank 

melakukan analisa calon nasabah yang ingin diberikan kredit sebagai upaya untuk 

meminimalisir terjadinya resiko kredit macet. 
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 Menurut Hasibuan (2008 : 87) kredit adalah semua jenis pinjaman yang 

harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati bersama. Pada Bank Rakyat Indonesia mempunyai produk 

kredit yang di tawarkan yaitu produk kredit yang bernama BRIGUNA (BRI 

Multiguna), KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), KUR (Kredit Usaha Rakyat), KKB 

(Kredit Kendaraan Bermotor). Pemberian suatu fasilitas kredit memiliki beberapa 

tujuan yang harus dicapai tentunya sesuai dengan visi, misi dan tujuan bank 

menciptakan produk kredit. Tujuan bank tidak lepas dari mencari sebuah 

keuntungan, membantu usaha nasabah atau membantu tujuan nasabah, dan 

membantu pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur negara yang memakan 

banyak biaya. 

 Kredit BRIGUNA (BRI Multiguna) merupakan salah satu produk kredit 

yang di miliki Bank Rakyat Indonesia, produk tersebut memiliki fasilitas kredit 

tanpa agunan dari bank BRI yang diberikan kepada debitur dengan sumber 

pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap . Produk Briguna 

dapat digunakan untuk berbagai pembiayaan keperluan yang diinginkan nasabah 

nasabah. Kredit briguna diambil oleh kreditur biasanya untuk membeli barang 

pribadi seperti biaya sekolah, perbaikan rumah, pengobatan, biaya nikah dan lain - 

lain yang sifatnya digunakan untuk pribadi (kredit konsumsi). Kredit konsumsi 

merupakan salah satu layanan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk 

keperluan pribadi atau konsumtif 

  Awal tahun ini fungsi intermediasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. melaju lebih cepat. Per kuartal I/2019, penyaluran kredit BRI telah mencapai 
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Rp855,47 triliun, naik 12,91% secara tahunan. Pertumbuhan kredit per kuartal 

I/2019 yang mencapai 12,91% secara tahunan lebih tinggi dibandingkan dengan 

pertumbuhan kredit per kuartal I/2018 yang tercatat sebesar 11,20% secara 

tahunan. Wakil Direktur BRI Sunarso mengatakan bahwa debitur utama 

perusahaan, yang bergerak pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM) menyumbang 76,92% terhadap portofolio kredit atau Rp657,99 triliun. 

Sementara itu sektor korporasi membukukan pertumbuhan paling tinggi. Debitur 

kakap ini menyerap Rp197,48 triliun atau naik 14,15% yoy. Adapun satu pekerjaan 

rumah BRI tahun ini adalah menggenjot kredit konsumsi. Pada tiga bulan pertama 

2019, segmen ini menjadi satu-satunya yang tumbuh kurang dari 10%. Kredit 

konsumsi pada kuartal I/2019 tercatat sebesar Rp133,35 triliun atau naik 9,53% yoy 

(Bisnis.com), dalam pekerjaan rumah bank BRI dalam kredit konsumsi dapat 

menjadi sebuah peluang untuk bisa meningkatkan pasar produk kreditnya dimana 

kebutuhan masyarakat yang tiap tahunnya selalu meningkat namun dalam 

memasarkan produk, bank harus memiliki sebuah strategi agar bank dapat bersaing 

sehingga produk tersebut dapat diminati oleh nasabah. Menurut Porter (1985) 

strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Bank 

bisa dikatakan berhasil apabila dapat mengembangkan, serta menjalankan strategi 

yang telah dirancang untuk mengatasi persaingan pasar yang sangat ketat. Hal ini 

juga berlaku pada bank BRI agar segera bergerak cepat dalam menetapkan sebuah 

strategi yang sesuai dengan aspek analisis SWOT (Strength, Weaknesses, 

Opportunities, and Threaths) Tujuannya agar Bank Rakyat Indonesia (BRI) dapat 

melihat kondisi - kondisi internal dan eksternal perubahan lingkungan yang terjadi.  
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  Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threaths) 

menurut Kotler (2008 : 88) mengatakan bahwa analisis SWOT adalah 

mengevaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 

Oleh sebab itu berbagai perusahaan bank juga menerapkan anlisis SWOT untuk 

mengetahui kondisi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman produk yang 

dipasarkan, begitu pula juga dengan Bank Rakyat Indonesia, dari hasil evaluasi 

produk kredit yang di pasarkan dapat membantu bank BRI mengetahui kondisi 

lingkungan yang ada dan memperbaikinya. 

  Analisis SWOT tidak hanya sekedar menyusun strategi, tetapi juga bisa 

dijadikan sebagai bahan analisis suatu produk. Tujuannya agar produk yang 

diciptakan mendapatkan keuntungan yang diharapkan dan mengetahui ancaman 

yang dapat mengganggu strategi pemasaran selain itu analisis SWOT dapat 

mengetahui kelemahan produk sehingga pihak perusahaan dapat segera 

memperbaiki kelemahan tersebut. Berdasarkan uruaian diatas maka menarik untuk 

dilakukan penilitian terkait ANALISIS PENERAPAN SWOT (STRENGTH, 

WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, TREATH) PADA PRODUK KREDIT 

BRIGUNA 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang tertera diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan analisis SWOT dalam 

strategi pemasaran produk kredit BriGuna, Bank Rakyat Indonesia. 

 

 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

6 

 

TUGAS AKHIR        ANALISIS STRENGTH, WEAKNESSES…     RIZKY B. 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan analisis SWOT 

pada produk BRIGUNA Bank Rakyat Indonesia  

1.4 Manfaat Penelitian 

      Manfaat diadakannya penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Bagi Pembaca : 

Manfaat yang diambil bagi pembaca adalah diharapkan mampu untuk 

memahami dan menambah pengetahuan tentang analisis SWOT khususnya 

dalam perusahaan perbankan 

2. Manfaat Bagi Bank Rakyat Indonesia 

 Memberikan informasi bagi PT. Bank Rakyat Indonesia, terkait analisis 

SWOT pada produk kredit BRIGUNA 

 


