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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

MenurutUndang-undang tentang perbankan, bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan 

lembaga intermediasi yang berperan menjembatani antara masyarakat yang 

memiliki kelebihan dana dengan menghimpun simpanan dan masyarakat yang 

membutuhkan dana dengan menyalurkan kredit. Di era modern ini bank memiliki 

peranan penting, dimana kebanyakan kegiatan yang berhubungan dengan 

keuangan baik yang dilakukan oleh individu maupun suatu organisasi atau 

perusahaan menggunakan jasa perbankan. Menurut UU No 10 Tahun 1998 

tanggal 10 November 1998, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 

tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana,menyalurkan dana, dan memberikan jasa 

bank lainnya, kegiatan tersebut merupakan kegiatan utama bank. Sedangkan 

kegiatan pendukung bank yaitu memberikan jasa-jasa yang lainnya seperti 

transfer, kliring, RTGS (Real-Time Gross Settlement), inkaso, SDB (Save Deposit 

Box) dan lain sebagainya. 

Kegiatan perbankan merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai 

peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Apabila perkembangan 

perekonomian disuatu negara mengalami kenaikan maka perbankan suatu negara 

juga sedang mengalami kenaikan karena tingkat pertumbuhan perekonomian bisa 

tercermin dari tingkat perkembangan perbankan di suatu negara. Bank berperan 

untuk menyediakan alat pembayaran yang efisien dan hal ini merupakan bagian 

terpeting dalam perekonomian. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang 

menjelaskan, ”Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 
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ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat 

banyak”. 

Seiring perkembangan waktu, dunia perbankan Indonesia mengalami 

banyak perubahan baik disebabkan oleh perkembangan internal perbankan 

maupun perkembangan dari luar perbankan seperti sektor perekonomian, politik, 

hukum dan sosial. Berdasarkan dari data Bank Indonesia (BI) industri perbankan 

menunjukkan kenaikan yang tercermin dari tercukupinya rasio kecukupan modal 

(CAR) yang jauh dari minimum CAR sebesar 8,0%. Saat ini di Indonesia terdapat 

banyak bank pemerintah baik bank konvensional maupun bank syariah. Salah satu 

bank konvensional di Indonesia adalah PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) 

yang merupakan salah satu bank komersial terbesar yang ada di Indonesia. 

Sebagai bank konvensional, BRI memberikan jasa kepada masyarakat berupa 

penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito serta 

memberikan jasa penyaluran dana berupa kredit yang diberikan kepada 

masyarakat. Selain itu BRI juga memberikan jasa lainnya untuk membantu 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama dalam hal keuangan. 

Diantara macam-macam kredit yang disalurkan oleh BRI antara  lain pinjaman 

mikro, pinjaman ritel, pinjaman menengah, pinjaman program dan kredit usaha 

rakyat.  

“...kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada 

pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada 

kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana” (Ismail, 

2011:93). Kredit merupakan sumber penghasilan terbesar bagi bank dibandingkan 

dengan produk bank lainnya. Pada tahun 2015 total laba bersih BRI mencapai 

Rp.25,2 Trilliun dan total kredit yang mampu disalurkan BRI sebesar Rp.558,4 

Trilliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya 

mampu menyalurkan kredit sebesar Rp.490,25 Trilliun, yang artinya BRI mampu 

menaikkan kredit hingga 13,9%. Peningkatan penyaluran kredit dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini  
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TABEL 1.1 

Kenaikan Kredit BRI selama 2015 

Jenis Kredit 2014 2015 Kenaikan 

Kredit Usaha 

Mikro 

Rp.153,17 T Rp.178,9 T 16,8% 

Kredit untuk non 

BUMN  

Rp.66,11 T Rp.75,1 T 13,6% 

Kredit Consumer Rp.85,84 T Rp.88,5 T 3,1% 

Kredit 

segmen small 

commercial & 

medium  

Rp. 123,24 T Rp. 134,7 T 9,3% 

Kredit untuk 

BUMN  

Rp.73,7 T Rp.81,2 T 10,2% 

KUR (sejak 

agustus 2015) 

- Rp.12,7 T - 

Sumber : Bri.co.id 

Dari tabel diatas dapat diketahui kredit usaha mikro mengalami kenaikan 

sebesar 16,8% menjadi Rp.178,9 Trilliun. Dimana kredit usaha mikro ini 

mendominasi pertumbuhan kredit pada BRI, Kenaikan ini di pengaruhi kenaikan 

nasabah kredit usaha mikro dari 7,3 juta  menjadi 7,8 juta nasabah.. Untuk kredit 

KUR yang diluncurkan sejak minggu ketiga bulan agustus 2015, BRI telah 

mampu menyalurkan KUR sebesar Rp.12,7 Triliun. Sedangkan kredit di segmen 

korporasi non Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  mengalami pertumbuhan 

sebesar 13,6% menjadi 75,1 Triliun. Kredit di segmen consumer tumbuh sebesar 

3,1% menjadi Rp. 88,5 Triliun. Selain kredit di segmen comsumer, kredit di 

segmen small commercial & medium juga mengalami peningkatan sebesar 9,3% 

pada tahun 2015 menjadi Rp.134,7 Trilliun.Untuk kredit korporasi yang 

disalurkan kepada BUMN meningkat sebesar 10,2% menjadi Rp. 81,2 Triliun.  

Salah satu pinjaman yang disediakan oleh BRI adalah pinjaman ritel 

Briguna yang merupakan kredit yang disediakan untuk para pegawai tetap dan 
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pensiunan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif misalnya 

untuk pembelian barang bergerak maupun tidak bergerak, pendidikan anak, 

pembelian atau renovasi rumah, pengobatan dan lain sebagainya. Pada akhir juni 

2015 kredit di segmen ritel BRI mengalami kenaikan 11,8% dari Rp.167,53 

Trilliun menjadi Rp.187,3 Trilliun. Pemberian kredit ritel program Briguna ini 

dilihat dari gaji tetap pegawai dan pensiunan dimana sekarang ini pertumbuhan 

ekonomi Indonesia semakin meningkat yang diikuti dengan meningkatnya 

kebutuhan dan perilaku konsumtif masyarakat. Sasaran dari Briguna ini adalah 

warga negara Indonesia (WNI), pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai 

tetap, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) pusat dan daerah, anggota TNI, anggota 

POLRI, pegawai BUMN, pegawai BUMD, serta pegawai perusahaan swasta yaitu 

pegawai tetap dari badan usaha atau badan hukum bukan milik negara yang 

didirikan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

Untuk terus meningkatkan total pemberian kredit yang juga dapat 

meningkatkan laba, BRI mencoba untuk mendorong pertumbuhan kredit Briguna 

dengan meningkatkan jumlah nasabah melalui strategi pemasaran. Pemasaran 

adalah ilmu seni menjelajah, menciptakan, dan menyampaikan nilai nilai untuk 

memenuhi kebutuhan pasar sasaran (target market) (Kotler, 2006:2). Pemasaran 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.Konsep utama yang 

digunakan dalam pemasaran adalah segmentasi, targetting, positioning, brand, 

kebutuhan, keinginan, permintaan, penawaran, nilai kepuasan, pertukaran, 

transaksi, hubungan dan jejaring, jalur pemasaran, rantai distribusi, persaingan, 

lingkungan pemasaran, serta program pemasaran. (Kotler, 2006:2) 

Dalam strategi pemasaran terdapat bauran pemasaran yang disebut dengan 

Marketing Mix. “Marketing mix (bauran pemasaran) merupakan kegiatan 

pemasaran yang dilakukan secara terpadu. Artinya kegiatan ini dilakukan secara 

bersamaan di antara elemen-elemen yang ada didalam marketing mix itu sendiri. 

Setiap elemen tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan dari elemen 

yang lain” (Kasmir 2012:213). Di dalam marketing mix terdapat unsur yang 

dikenal dengan 4P yaitu produk (product), harga (price), promosi (promotion), 

saluran distribusi (place). Namun untuk produk jasa 4P dianggap kurang efektif 
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karena sifat jasa yang kegiatan produksi dan konsumsinya tidak dapat dipisahkan 

sehingga  berkembang menjadi 7P dan bertambah 3 unsur yaitu partisipan 

(participant/people), proses (process) dan lingkungan fisik (physical evidence). 

Dalam melakukan stategi promosi dibutuhkan ketelitian dari bagian pemasaran 

untuk menentukan strategi promosi yang sesuai dengan produk yang ditawarkan 

oleh bank. 

1.2 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui jumlah nasabah kredit program Briguna pada bank BRI 

Cabang Kusuma Bangsa Surabaya. 

2. Untuk memahami stategi marketing mix yang digunakan oleh bank BRI 

Cabang Kusuma Bangsa Surabaya. 

3. Memahami hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan 

pemasaran produk dan cara mengatasi masalah-masalah tersebut. 

4. Untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) 

 

1.3 Manfaat Penulisan 

1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa mendapat pengetahuan tentang penyaluran kredit program 

Briguna BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya serta mengetahui 

alasan pengajuan kredit oleh debitur. 

b. Mahasiswa memperoleh pengetahuan tentang bagaimana strategi yang 

digunakan oleh BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya untuk 

meningkatkan jumlah nasabah kredit program Briguna. 

c. Membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat melihat aplikasi 

teori yang telah didapat ke dalam dunia kerja. 

d. Merupakan sarana bagi mahasiswa untuk dapat mengenal 

keanekaragaman, pemanfaatan sekaligus teknik operasional dan 

mekanisme yang dilakukan pada dunia perbankan yang sebenarnya. 
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e. Sebagai orientasi awal memahami suasana kerja di bank serta sebagai 

evaluasi diri untuk lebih mengembangkan kemampuan. 

1.3.2 Manfaat Bagi Program Studi D-III Manajemen Perbankan 

a. Informasi dari praktek kerja lapangan dapat digunakan untuk 

memperbaiki kurikulum agar sesuai dengan perkembangan industri 

perbankan. 

b. Membina kerja sama antara lingkungan akademis dan industri 

perbankan. 

c. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di 

manajemen perbankan untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil 

sesuai dengan kebutuhan dalam dunia industri. 

1.3.3 Manfaat Bagi Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

a. Mengetahui informasi tentang pengaruh kredit yang diberikan oleh 

bank bagi kehidupan debitur. 

b. Sebagai sarana untuk lebih memperkuat kerja sama antaran BRI 

terhadap perkembangan program studi D-III Manajemen Perbankan. 

c. Mengetahui kualitas pendidikan program studi D-III Manajemen 

Perbankan, khususnya D-III Manajemen Perbankan Universitas 

Airlangga. 

d. Sebagai sarana untuk merekrut tenaga kerja pada saaat mebutuhkan 

SDM untuk level pelaksanaan. 

1.3.4 Manfaat Bagi Pembaca 

a. Mengetahui informasi mengenai kredit Briguna yang dimiliki oleh 

Bank Rakyat Indonesia (BRI). 

b. Mengetahui tentang kualitas dari produk Bank Rakyat Indonesi (BRI) 

khususnya kualitas pemberian kredit Briguna. 

c. Mengetahui tentang promosi yang dilakukan oleh Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) terutama mengenai kredit. 
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1.4 Rencana Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

Praktek kerja lapangan (PKL) dilaksanakan di PT. Bank Rakyat Indonesia 

(persero) Tbk selama 3 (tiga) minggu, mulai 25 Januari – 12 Februari 2016. 

Adapun jadwal PKL secara lengkap telah disajikan dalam tabel. 

 

TABEL 1.2 

Jadwal PKL 

 

Proses Pelaksanaan 
PKL 

Nov  
2015 

Des 
2015 

Jan 
2016 

Feb 
2016 

Mar 
2016 

Apr 
2016 

Mei 
2016 

Juni 
2016 

Pengajuan Proposal                

Konfirmasi Bank                

Pelaksanaan PKL                

Pembuatan Laporan       
 

       

Pengumpulan laporan               
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BAB 2 

PELAKSANAAN PKL 

2.1 Deskripsi Hasil PKL 

 2.1.1 Sejarah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah 

yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja 

dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche 

Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", 

suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan 

Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, 

yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. 

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai 

Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang 

mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat 

terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah 

perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank 

Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 

dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan 

peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij 

(NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 

1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank 

Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. 

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 

tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. 

Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan 

Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia 
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unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II 

bidang Ekspor Impor (Exim). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-

undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang 

Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank 

Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang 

Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu 

Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya 

berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-

tugas pokok BRI sebagai bank umum. 

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 

tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI 

berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di 

tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah 

Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi 

perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini. 

 

2.1.2 Visi dan Misi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Visi BRI 

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan 

nasabah. 

Misi BRI 

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan 

pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang 

peningkatan ekonomi masyarakat. 

2.Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja 

yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang 

profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan 
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manajemen risiko serta praktek Good Corporate Governance (GCG) yang 

sangat baik. 

3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan (stakeholders). 

 

2.1.3 Kegiatan Usaha PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

A. Produk simpanan BRI (Bank Rakyat Indonesia) 

 1. Tabungan BRI 

  Beberapa macam tabungan yang ditawarkan BRI kepada nasabah 

terdiri dari beberapa produk, antara lain: 

a. Tabungan BritAma, merupakan produk tabungan yang didukung 

dengan fasilitas e-banking dan sistem real time online yang akan 

memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan 

dimanapun. 

b. Simpedes, yang merupakan produk berupa simpanan masyarakat 

dalam bentuk tabungan dengan mata uang rupiah, yang dapat 

dilayani di Kantor Cabang Khusus BRI / Kanca BRI / KCP BRI 

/ BRI Unit / Teras BRI, yang jumlah penyetoran dan 

pengambilannya tidak diabatasi baik frekuensi maupun 

jumlahnya, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Tabungan ini merupakan tabungan yang paling banyak 

digunakan oleh masyarakat. 

c. Simpedes TKI, adalah produk Tabungan yang diperuntukkan 

bagi para TKI untuk mempermudah transaksi mereka termasuk 

untuk penyaluran atau penampungan gaji TKI. 

d. Tabungan Haji, merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk 

nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dimana tabungan ini 

disertai dengan perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan diri. 

e. BritAma Dollar, adalah Tabungan dalam mata uang US Dollar 

untuk memenuhi kebutuhan simpanan dalam mata uang valuta 
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asing. Tabungan ini dilengkapi fasilitas gratis asuransi 

kecelakaan diri 

f. BritAma Bisnis, tabungan yang memberikan keleluasaan lebih 

dalam bertransaksi, kejelasan dalam pencatatan dan keuntungan 

lain yang menunjang transaksi dan kebutuhan bisnis dengan 

limit mencapai Rp.1 Milyar. 

g. BritAma Rencana, merupakan tabungan bagi nasabah yang 

ingin melakukan investasi dengan setoran tetap bulanan yang 

dilengkapi dengan perlindungan asuransi jiwa bagi nasabah.  

h. BritAma Valas, adalah produk tabungan untuk menyimpan uang 

dalam bentuk mata uang asing yang menawarkan kemudahan 

transaksi dan nilai tukar yang kompetitif. Tersedia dalam 5 

jenis currency meliputi USD, AUD, SGD, CNY dan EUR. 

i. Tabungan BRI Junio, merupakan produk yang dikeluarkan 

untuk melatih anak-anak menabung. Segmen utama produk 

tabungan ini adalah anak-anak dengan menawarkan fasilitas dan 

fitur yang menarik bagi anak-anak. 

j. Tabunganku, yaitu produk tabungan yang merupakan tabungan 

untuk perorangan  dengan persyaratan mudah dan ringan yang 

diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna 

menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

2. Deposito BRI 

Bagi masyarakat yang ingin investasi dana menggunakan deposito 

BRI menyediakan beberapa produk yaitu Deposito BRI Rupiah untuk 

investasi dana berupa mata uang rupiah, Deposito BRI Valas yangg 

digunakan untuk investasi dana dalam bentuk mata uang asing serta 

Deposito On Call (DOC) yang menawarkan investmen gain yang tinggi. 
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3. Giro BRI 

BRI menawarkan dua produk Giro bagi masyarakat yaitu Giro BRI 

Rupiah untuk mata uang dalam negeri dan Giro BRI Valas untuk 

transaksi dalam mat uang asing. 

 B. Produk Pinjaman BRI 

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah,BRI memiliki berbagai 

macam produk pinjaman antara lain pinjaman mikro, pinjaman ritel, 

pinjaman menengah, kredit program, dan kredit usaha rakyat (KUR). 

1. Pinjaman Mikro BRI 

Yang merupakan produk pinjaman mikro BRI adalah Kupedes 

yang merupakan fasilitas kredit untuk individual baik perorangan 

maupun badan usaha yang memenuhi persayaratan dan dapat digunakan 

untuk semua sektor ekonomi yang dapat dilayani di seluruh BRI Unit 

dan Teras BRI. 

2. Pinjaman Ritel BRI 

a. Kredit agunan kas, yaitu produk pinjaman yang disediakan 

dengan jaminan seluruhnya berupa uang kas. Persayaratan 

pengajuan kredit ini harus mempunyai ijin usaha. 

b. Kredit investasi, merupakan Fasilitas kredit jangka menengah 

atau jangka panjang untuk membiayai barang modal atau aktiva 

tetap perusahaan, seperti pengadaan mesin, peralatan, kendaraan, 

bangunan dan lain-lain. 

c. Kredit modal kerja, adalah produk pinjaman untuk membiayai 

operasional usaha termasuk kebutuhan untuk pengadaan bahan 

baku, proses produksi, piutang dan persediaan. 

d. Kredit modal kerja ekpor, merupakan pinjaman yang 

memberikan fasilitas kepada nasabah yang hendak melakukan 

pembelian barang-barang untuk di ekspor maupun naabah yang 

akan melakukan negosiasi wesel ekspor. 
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e. Kredit modal kerja konstruksi, merupakan Fasilitas kredit yang 

diberikan untuk pembiayaan jasa konstruksi atau pekerjaan yang 

berhubungan dengan penyelesaian suatu proyek misalnya 

proyek pembangunan gedung, perumahan, jalan, pekerjaan 

supervisi konstruksi, pekerjaan penyediaan barang atau jasa 

yang terkait dengan proyek. 

f. Kredit modal kerja konstruksi BO I adalah kredit yang diberikan 

untuk seluruh pekerjaan jasa konstruksi yang sumber 

pembayarannya berasal dari dana APBN. 

g. Kredit Briguna, merupakan kredit multi guna yang dberikan 

kepada pegawai tetap maupun  pensiunan yang pembayarannya 

berasal dari pengahasilan. 

h. Kredit waralaba, yaitu fasilitas kredit yang diberikan dalam 

bentuk modal kerja dan investasi untuk usaha waralaba baik 

digunakan untuk pembukaan usaha baru, usaha yang sudah 

berjalan ataupun pengembangan usaha waralaba. 

i. Kredit SPBU, adalah produk pinjaman yang disediakan untuk 

memenuhi kebutuhan  modal kerja dan investasi untuk SPBU 

Pertamina. 

j. Kredit resi gudang, salah satu produk pinjaman dengan jaminan 

berupa resi gudang. 

k. Kredit kepemilikan gudang, kredit yang disediakan untuk 

kepemilikan bangunan gudang berupa kredit investasi dengan 

mata uang rupiah. 

l. Kredit talangan SPBU, adalah Fasilitas kredit yang diberikan 

untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi untuk 

usaha SPBU Pertamina. 

m. Kredit barubara, fasilitas kredit yang digunakan untuk 

membiayai operasional perusahaan untuk kegiatan ekploitasi 

dan jasa pertimbangan batu bara. 
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n. Kredit waralaba Alfamart, yaitu produk pinjaman yang 

diberikan untuk membiayai bisnis waralaba minimarket 

Alfamart. 

o. Kredit dengan pola angsuran tetap, merupakan kredit dalam 

bentuk modal kerja dan investasi dengan pola angsuran tetap. 

3. Pinjaman Menengah BRI 

Produk pinjaman menegah BRI berupa kredit Agribisnis yang 

merupakan kredit yang diberikan dibidang agribisnis baik untuk 

individu maupun perusahaan. Kredit ini diberikan untuk bidang 

pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, perdagangan, 

dan jasa lainnya yang terkait dengan agribisnis. 

4. Kredit Program BRI 

Ada tiga macam produk kredit program BRI yaitu : 

a. KPEN RP, adalah fasilitas kredit investasi yang diberikan 

kepada Petani langsung dengan memperoleh subsidi bunga dari 

Pemerintah dalam rangka mendukung Program Pengembangan 

Bahan Baku Bahan Bakar Nabati dan Program Revitalisasi 

Perkebunan. 

b. KKPE Tebu,  adalah kredit modal kerja yang diberikan kepada 

petani peserta untuk keperluan pengembangan budidaya tebu, 

melalui kelompok tani atau koperasi yang bermitra dengan 

Mitra Usaha atau PG (Pabrik Gula). 

c. KPPE, merupakan kredit ketahanan pangan dan energi yang 

diberikan berupa kredit investasi dan/atau modal kerja yang 

diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program 

Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman 

Bahan Baku Bahan Bakar Nabati. 
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5. KUR BRI 

 KUR atau Kredit Usaha Rakyat BRI terdiri dari KUR Ritel,KUR 

Mikro, dan KUR TKI. KUR Ritel BRI merupakan kredit modal kerja 

atau investasi yang diberikan kepada debitu yang memiliki usaha yang 

produktif dan layak, sedangkan KUR Mikro BRI adalah kredit yang 

diberikan dalam bentuk modal kerja ataupun investasi dengan plafond 

sampai 25 juta per debitur dan KUR TKI adalah produk pinjaman yang 

diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI.  

 C. Jasa BRI 

1. Jasa Bisnis 

a. Bank garansi, merupakan fasilitas yang diberikan kepada 

nasabah dimana BRI memberikan jaminan kepada penerima 

jaminan yang menjamin bahwa nasabah atau debitur sanggup 

untuk memenihu kewajibannya pada pihak ketiga.  

b. Bank kliring, Kliring adalah proses penyampaian suatu surat 

berharga yang belum merupakan suatu kewajiban bagi Bank. 

Surat berharga tersebut disampaikan oleh Bank Penarik, hingga 

adanya pengesahan oleh Bank Tertarik melalui lembaga kliring, 

yang dinyatakan dalam mata uang rupiah. BRI membantu 

menyelesaikan penyampaian surat berharga dengan cepat dan 

aman melaui Bank kliring BRI. 

2. Jasa keuangan 

a. Bill payment, merupakan sarana pembayaran publik yang dapat 

dilakukan melalui ATM maupun teller BRI. pembayaran yang 

dapat dilakukan seperti tagihan telepon, tagihan PLN dan 

tagihan telkomsel. 

b. Jasa penerimaan setoran, adalah jasa dimana BRI menerima 

fasilitas pembayaran untuk beberapa keperluan seperti 

pembayaran tagihan rekening listrik, pembayaran taguhan 
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rekening telepon, pembayaran pajak bumi bangunan, 

pembayaran gaji pegawai, pembayaran pensiun pegawai. 

c. Transaksi online, adalah transaksi antar rekening secara online 

yang dapat dilakukan diseluruh kantor cabang BRI dan kantor 

unit BRI. 

d. Transfer dan LLG, tranfer adalah fasilitas pengiriman mata uang 

rupiah maupun valas melalui BRI sedangkan LLG adalah 

pengiriman uang ke bank lain melalui sistem kliring. 

3. Jasa Kelembagaan 

a. Jasa SPP Online, merupakan jasa yang diberikan untuk 

penerimaan setoran pembayaran SPP mahasiswa secara online 

melalui jaringan pelayanan BRI. 

b. Cash management system BRI, adalah sebuah layanan 

perbankan elektronik yang berbasis internet yang 

memungkinkan nasabah memperoleh infomasi rekening, 

melakukan manajemen likuiditas, serta bertransaksi secara 

online real-time tanpa terbatas tempat dan waktu.  

2.1.4 Kredit Ritel Briguna BRI 

Kredit ritel adalah salah satu program kredit yang disediakan oleh BRI, 

salah satu jenis kredit ritel adalah kredit Briguna. Kredit Briguna merupakan 

kredit yang dapat digunakan untuk keperluan produktif maupun non produktif 

misalnya pembelian barang bergerak maupun tidak bergerak, perbaikan 

rumah, keperluan kuliah atau sekolah, pengobatan, penikahan dan lain 

sebagainya yang disediakan untuk pegawai tetap maupun pensiunan dimana 

angsuran tiap bulannya berasal dari gaji pegawai maupun pensiunan. 

Dalam menyalurkan kredit Briguna, BRI melakukan kerja sama dengan 

instansi terkait baik pemerintah, BUMN maupun swasta. Nasabah kredit 

Briguna dapat mengajukan permohonan kredit dengan plafon hingga Rp.500 

juta dengan jangka waktu pengembalian yang mencapai 15 tahun. Angsuran 
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tiap bulan yang harus dibayar debitur bersifat tetap dan nasabah secara 

otomatis diikut sertakan asuransi jiwa kredit. 

Persayaratan kelengkapan dokumen untuk debitur yang ingin 

mengajukan kredit Briguna bagi pegawai tetap adalah fotokopi identitas diri, 

fotokopi KK, SK pengangkatan pertama dan SK terakhir yang asli, perincian 

gaji terakhir, surat pernyataan debitur, surat rekomendasi dari atasan, surat 

kuasa potong gaji, surat kuasa debet rekening serta fotokopi buku tabungan 

BRI. Sedangkan bagi nasabah pensiunan yang ingin mengajukan kredit 

dokumen yang harus dilengkapi adalah fotokopi identitas diri, fotokopi KK, 

SKI pensiun asli, daftar pembayaran pensiun, fotokopi karip, buku pensiun, 

surat pernyataan debitur, surat kuasa potong gaji, surat kuasa debet rekening 

dan fotokopi buku tabungan BRI.  

2.2 Pembahasan 

2.2.1 Strategi Marketing mix (Bauran Pemasaran) Kredit Ritel Briguna 

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kusuma 

Bangsa Surabaya 

Menurut Kasmir (2012:194) secara umum pengertian manajemen 

pemasaran bank adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian dari kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana dan jasa-

jasa keuangan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan dan 

kepuasan nasabahnya. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa 

manajemen pemasaran bank merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan para nasabahnya terhadap produk dan jasa perbankan, baik 

produk simpanan (giro,tabungan, dan deposito), pinjaman (kredit) atau jasa-

jasa bank lainnya. Penyediaan keinginan dan kebutuhan produk bank ini 

harus dilakukan melalui perencanaan yang matang, baik untuk perencanaan 

jangka pendek maupun jangka panjang.  

Untuk meningkatkan kreditnya BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya 

melakukan kegiatan pemasaran bank yaitu dengan menerapkan strategi 
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bauran pemasaran (marketing mix). Perbankan merupakan lembaga yang 

menyediakan produk jasa, sehingga bauran pemasarannya terdiri dari 7P yaitu 

Produk, Price, Place, Promotion, people, process, serta physical 

evidence.Penerapan ke tujuh marketing mix tersebut dapat membantu 

mendorong pertumbuhan nasabah pada produk perbankan termasuk kredit 

Briguna pada BRI. di bawah ini merupakan penerapan 7P pada produk kredit 

ritel Briguna yang dilakukan oleh BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya :  

1. Produk 

Produk (product) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

kepada pasar untuk memuaskan seuatu keinginan atau kebutuhan,termasuk 

barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, 

informasi dan ide (Kotler and keller, 2009:4). Produk bank antara lain 

tabungan, giro, deposito dan kredit yang diberikan kepada nasabah. 

Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi 

kebutuhan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya BRI Cabang 

Kusuma Bangsa Surabaya menyediakan jasa berupa pinjaman yang 

diberikan kepada masyarakat. Ada beberapa jenis pinjaman yang 

ditawarkan oleh BRI kepada nasabah. Salah satu dari jenis pinjaman yang 

ditawarkan BRI adalah produk kredit ritel Briguna yang merupakan 

pinjaman yang ditujukan untuk pegawai tetap dan pensiunan dimana 

angsuran setiap bulannya berasal dari gaji tetap maupun uang pensiunan 

nasabah. Maksimal angsuran tiap bulan adalah 75% dari gaji tetap untuk 

payroll BRI dan 70% dari gaji tetap bagi yang non payroll. Untuk nasabah 

pensiunan harus payroll BRI dan angsuran tiap bulan maksimal 80% dari 

uang pensiun, untuk pensiunan maksimal angsuran tiap bulan lebih besar 

karena risiko yang di tanggung juga lebih besar. Kredit ritel Briguna dapat 

menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.   

Kredit ritel Briguna merupakan produk pinjaman yang memberikan 

keuntungan baik bagi pihak bank maupun bagi nasabah kredit Briguna. 
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Bagi pihak Bank, Produk kredit ritel Briguna merupakan jenis pinjaman 

yang diberikan kepada nasabah yang memiliki bunga lebih tinggi dari pada 

produk pinjaman BRI yang lain. Selain itu sistem angsuran tiap bulan yang 

berasal dari potong gaji lebih aman bagi Bank karena persayaratan kredit 

menurut MoU yang telah diperbarui untuk pengajuan kredit Briguna gaji 

harus Payroll BRI.Jika gaji sudah Payroll BRI maka angsuran setiap bulan 

otomatis langsung masuk ke BRI dengan pemotongan sejumlah angsuran 

dengan fasilitas autodebet. Sedangkan keuntungan bagi nasabah antara 

lain kredit Briguna ini merupakan kredit multi guna yang dapat digunakan 

untuk kegiatan produktif maupun non produktif dan bunganya relatif lebih 

murah dibandingkan dengan kredit sejenis di bank lain. 

Keuntungan lain dari produk Ritel Briguna bagi nasabah adalah 

jangka waktu pengajuan kredit yang panjang yaitu bisa mencapai 15 tahun. 

Nasabah juga diikutsertakan asuransi jiwa kredit dimana BRI bekerja sama 

dengan dua asuransi yaitu HELI (Heksa Eka Life Insurance) untuk 

menjamin kredit pegawai yang berprofesi sebagai militer dan asuransi BJS 

(Bringin Jiwa Sejahtera) untuk menjamin nasabah kredit Briguna yang 

berprofesi non militer . Angsuran kredit setiap bulan bersifat tetap dan 

untuk nasabah yang memiliki kredit di bank lain tetap bisa mengajukan 

kredit pegawai di BRI karena analisis yang dilakukan melalui analisis gaji 

oleh karena itu BRI melihat sisa gaji setelah dikurangi kredit di Bank lain 

dengan maksimal pengajuan kredit disesuaikan dengan maksimal angsuran 

tiap bulan sebesar 75% dari sisa gaji. 

Selain itu proses pengajuan kredit Briguna ini relatif lebih cepat 

karena tidak memerlukan analis kredit yang rumit. Analis kredit yang 

dilakukan tidak perlu satu persatu ke setiap nasabah akan tetapi 

dilimpahkan kepada instansi yang telah memiliki MoU dengan BRI 

dengan melakukan analisis penilaian kelayakan instansi. MoU merupakan 

perjanjian yang berisi mengenai kerja sama antara BRI dengan instansi 

yang berkaitan untuk kerja sama dalam pemberian kredit yang inti di 

dalamnya membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, seperti 
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hak nasabah untuk mendapatkan laporan yang berhubungan dengan kredit 

dan kewajiban nasabah untuk menjaga kelancaran dalam pembayaran serta 

hak Bank untuk mendapatkan angsuran dari nasabah dan kewajiban Bank 

untuk memberikan informasi kepada nasabah mengenai kredit. Di Bawah 

ini beberapa instansi atau perusahaan yang bekerja sama dengan Kredit 

Briguna BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya : 

TABEL 2.1 

Perusahaan yang Bekerja Sama Dengan BRI Cabang Kusuma 

Bangsa Surabaya 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Instansi / Perusahaan Status Instansi 

Pos dan Giro surabaya selatan BUMN 
Pengadilan Tinggi Pemerintah 

Pengadilan Tinggi TUN Pemerintah 
STM Pembangunan Pemerintah 

Dinas Pendidian Kota Pemerintah 
Paldam V Brawijaya Pemerintah 

Ditpolair Pemerintah 
Pusdiklat Hanudnas Pemerintah 
UPT BPPH BPPT Pemerintah 

Bag.Pemerintaha dan Otoda Pemerintah 
PT. Kereta Api Indonesia Daops 8 BUMN 

Total Life Clinic Swasta 
Kopkar PT. Gunawan Dianjaya Steel Swasta 

Stikes Hangtuah Swasta 
Bakesra Pemerintah 

PT.Kereta Api Indonesia Balai Yasa BUMN 
Satkapal 1 Pemerintah 
Satkapal 2 Pemerintah 

Denmakoarmatin Pemerintah 
Yon Arhanud Pemerintah 
Kima Men Art Pemerintah 

Rumah Sakit dr.Ramelan (RSAL) Pemerintah 
Yonranratfib Pemerintah 

Yon Kapa Pemerintah 
Yon 5 Pemerintah 
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Di dalam kredit Briguna, jika ada keterlambatan dalam pembayaran 

angsuran maka dikenakan denda sebesar 50% dari bunga tunggakan. 

Keterlambatan ini biasanya terjadi pada nasabah non payroll yang gajinya 

belum masuk secara otomatis ke bank BRI. Namun tidak menutup 

kemungkinkan  bagi nasabah yang sudah payroll BRI mengalami 

tunggakan. Hal ini bisa disebabkan karena kegagalan sistem dan nasabah 

tidak melapor ke pihak BRI. Apabila terjadi tunggakan BRI tetap menagih 

kepada nasabah dengan mendatangi nasabah secara langsung. Kredit 

macet juga mungkin terjadi di dalam Kredit Briguna, hal ini biasanya 

disebabkan karena nasabah yang resign dari tempat kerja. Untuk 

mengatasi hal ini pihak BRI tetap menagih pelunasan dengan memberikan 

keringanan bunga yang disesuaikan dengan keadaan nasabah. 

 

2. Harga 

Harga (price) merupakan salah satu unsur penting dalam marketing 

mix. Harga menentukan laku atau tidaknya suatu jasa yang diberikan oleh 

perbankan. Di dalam dunia perbankan terdapat tiga macam harga yaitu 

harga beli, harga jual dan biaya yang dibebankan kepada nasabahnya 

(Kasmir, 2012:228). Harga beli adalah bunga yang ditawarkan kepada 

nasabah yang memiliki simpanan, harga jual adalah bunga yang 

dibebankan kepada nasabah kredit sedangkan biaya yang dibebankan 

adalah biaya yang dikenakan kepada nasabah atas jasa yang diberikan. 

Dalam memberikan kredit, BRI membebankan harga jual dan biaya 

kepada nasabahnya. Harga jual adalah bunga yang dibebankan kepada 

nasabah kredit sedangkan biaya adalah harga yang dibayarkan nasabah 

atas pelayanan yang telah diberikan oleh Bank. Harga jual di dalam kredit 

ritel Briguna merupakan bunga pinjaman yang dibebankan kepada nasabah 

kredit Briguna yang mengajukan kredit. Pembebanan bunga ini bertujuan 

untuk mempertahankan likuiditas bank. BRI membebankan bunga kredit 
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kepada nasabah Briguna berdasarkan jangka watu seperti yang bisa dilihat 

pada tabel dibawah ini 

TABEL 2.2 

Bunga Kredit Briguna 

Jangka Waktu 
Suku Bunga Anuitas / 

Tahun 

Setara Flat / 

Bulan 

s.d 2 tahun 15.00 0.68-0.69 

> 2 s.d 5 tahun 16.00 0.74-0.77 

> 5 s.d 10 tahun 16.50 0.82-0.87 

> 10 s.d 15 tahun 17.00 0.92-0.98 

   

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pembebanan bunga kepada 

nasabah berdasrkan pada jangka waktu kredit nasabah. Untuk kredit yang 

kurang dari dua tahun bunga Anuitas/Tahun sebesar 15,00% yang setara 

flat 0,68% – 0,69%. Sedangkan untuk pengajuan kredit dua sampai lima 

tahun dikenakan bunga sebesar 16,00% pertahun dan setara flat sebesar 

0,74%-0,77% perbulan. Untuk kredit lima sampai sepuluh tahun 

dikenakan bunga sebesar 16,50% pertahun yang setara flat sebesar 0,82%-

0,87% perbulan. Dan untuk pengajuan kredit 10 sampai 15 tahun 

dibebankan kredit pertahun sebesar 17,00% yang setara dengan flat 

sebesar 0,92%-0,98%. 

Untuk biaya yang di bebankan kepada nasabah Briguna, BRI 

memiliki beberapa biaya yaitu provisi, percetakan dan asuransi. Untuk 

biaya provisi baik untuk Briguna Karya (pegawai tetap) maupun Briguna 

Purna (Pensiunan) nasabah di bebankan biaya provisi sebesar 1% dari 

pengajuan kredit, akan tetapi jika ada promo biaya provisi bisa mencapai 

0%. Biaya percetakan juga memiliki beban yang sama baik untuk Briguna 

Karya maupun Briguna Purna yaitu sebesar Rp.100.000. Sedangkan biaya 

yang di bebankan untuk asuransi antara Briguna Karya dan Briguna Purna 
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dibedakan, dimana Briguna Karya hanya didasarkan pada jangka waktu 

kredit sedangkan Briguna Purna didasarkan pada jangka waktu dan umur 

nasabah.  Biaya Asuransi yang dibebankan kepada nasabah dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini 

TABEL 2.3 

Biaya Asuransi Briguna Karya 

Jangka Waktu Briguna Karya 

s.d 5 thn 0.80 

>5 s.d 10 thn 1.00 

>8 s.d 10 thn 1.40 

>10 s.d 12 thn 1.99 

> 12 s.d 15 thn 2.70 

 

TABEL 2.4 

Biaya Asuransi Briguna Purna 

Jangka Waktu 
Briguna Purna 

> 70 Tahun 70 - 75 Tahun 

s.d 5 thn 4.50 6.50 

>5 s.d 10 thn 7.00 10.30 

>8 s.d 10 thn 8.50 11.88 

>10 s.d 12 thn 10.06 13.29 

> 12 s.d 15 thn 12.42 14.50 

  

3. Promosi 

Promosi (promotion) mencakup semua kegiatan perusahaan untuk 

memperkenalkan produk dan bertujuan agar konsumen tertarik untuk 

membelinya (Sumarni dan soeprihanto, 2005:296). Kegiatan promosi 
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sangat mempengaruhi tingkat kenaikan kredit yang dikeluarkan. Melalui 

promosi dapat dilihat seberapa besar kualitas dan kuantitas suatu 

perusahaan dalam menjual produknya.  

Di dalam kredit, promosi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

bank baik untuk memperkenalkan produk  pinjaman kepada nasabah 

maupun untuk meningkatkan jumlah kredit. dalam melakukan promosi ada 

empat macam saran promosi yang dapat digunakan oleh setiap bank dalam 

mempromosikan baik produk maupun jasanya (kasmir,2012 : 246)  

a. Periklanan 

Dalam melakukan periklanan BRI Cabang Kusuma Bangsa 

Surabaya melakukan beberapa cara agar masyarakat mengetahui 

kredit Briguna seperti mencetak tabel angsuran yang disebarkan ke 

instansi-instansi untuk menarik minat nasabah yang menjadi sasaran 

penjualan. Selain melalui instansi, tabel angsuran juga disebar kepada 

masyarakat yang biasanya dilakukan pada saat Weekend Banking 

dimana BRI Cabang Kusuma Bangsa biasanya melakukan Weekend 

Banking di ITC. Selain itu juga menempel spanduk maupun banner 

yang di tempel ditempat umum termasuk di depan kantor agar 

masyarakat yang melintas dapat melihatnya dan meletakkan X banner 

di dalam kantor seperti di lobby utama agar nasabah  yang hendak 

menabung maupun yang hendak melakukan transaksi di customer 

service dapat mengenal produk Kredit Briguna. Periklanan yang 

dilakukan BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya merupakan iklan 

Lokal untuk masyarakat surabaya. 

b. promosi penjualan 

dalam meningkatkan jumlah penyaluran kredit baik Briguna Karya 

maupun Briguna Purna BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya 

memberikan Promosi penjualan yang memberikan banyak potongan 

dan keuntungan bagi nasabah. Seperti promosi akhir tahun yang 

bertepatan dengan ulang tahun BRI dengan memberikan promo 

berupa penurunan suku bunga. Selain itu BRI Cabang Kusuma Bangsa 
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Surabaya juga memberikan promosi yang biasa disebut dengan 

Briguna Sakti dimana bunga yang di bebankan lebih rendah dan 

provisi yang di bebankan kepada nasabah turun menjadi 0,5%-0,75%. 

Selain itu nasabah juga akan otomatis mendapatkan asuransi 

kesehatan yang preminya dibayar pihak BRI selama satu tahun. Dalam 

Briguna Sakti juga terdapat program Member Get Member (MGM) 

yaitu program untuk nasabah kredit Briguna selain pegawai BRI yang 

akan mendapatkan hadiah apabila berhasil merekomendasikan debitur 

Briguna baru sampai dengan pencairan kredit, hadiah yang diberikan 

bisa berupa uang ataupun barang. Untuk promo Briguna Sakti 

pinjaman yang diajukan minimal 20 juta untuk pinjaman baru dan 

untuk suplesi deltanya minimal 10 juta. Bunga yang diberikan pada 

saat promo Briguna sakti dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

TABEL 2.5 

Bunga Briguna Sakti 

Jangka Waktu Suku Bunga Sakti 

s.d 2 tahun 14.00 

> 2 s.d 5 tahun 15.00 

> 5 s.d 10 tahun 15.25 

> 10 s.d 15 tahun 16.00 

 

Promosi penjualan lain yang diberikan kepada nasabah kredit 

Briguna adalah promosi khusus wilayah Kanwil Surabaya. Promosi ini 

memiliki bunga yang lebih rendah daripada bunga yang ditawarkan 

pada promosi sakti. Tingkat bunga yang di tawarkan kepada nasabah 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini 
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TABEL 2.6 

Bunga Promosi Khusus Wilayah Kanwil Surabaya 

Jangka Waktu 
Bunga Khusus 

Wilayah Kanwil Surabaya 

s.d 2 tahun 14.00 

> 2 s.d 5 tahun 14.50 

> 5 s.d 10 tahun 15.00 

> 10 s.d 15 tahun 15.50 

 

c. publisitas 

Dalam melakukan publisitas BRI Cabang Kusuma Bangsa 

Surabaya mengadakan Open Table di instansi-instansi yang hendak 

diajak kerja sama yang dilakukan oleh AO (Account Officer) dan FO 

(Funding Ofiicer). Selain itu bank juga melakukan sosialisasi ke 

instansi yang dituju dan telah mendapatkan ijin sebelumnya. 

d. penjualan pribadi 

strategi promosi yang paling efektif adalah penjualan pribadi, 

dimana penjualan pribadi ini di lakukan oleh seluruh pegawai bank 

dengan menyebarluaskan kepada masyarakat melalui mulut ke mulut. 

Hal ini lebih efektif karena langsung tepat pada sasaran. 

4.  Saluran Distribusi 

Saluran distribusi (place) merupakan saluran dimana produk sampai 

ke konsumen. Saluran distribusi disebut juga dengan saluran pemasaran, 

saluran pemasaran adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung 

dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan 

untuk digunakan atau dikonsumsi (Kotler dan keller, 2009:106).  Dalam 

dunia perbankan saluran distribusi berarti tempat untuk memberikan jasa 

kepada nasabah. Dalam pemilihan saluran distribusi harus diperhatikan 

apakah saluran distribusi tersebut ditempatk an di wilayah yang strategis 
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dan mudah di jangkau oleh nasabah serta memiliki fasilitas dan sarana 

prasarana yang memberikan rasa nyaman dan dapat memberikan kepuasan 

bagi nasabah. 

BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya terletak di Jl.Kusuma Bangsa 

No.122 surabaya. Kantor BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya berdiri di 

tempat yang strategis dimana terletak di tengah kota dan berdekatan 

dengan pusat perbelanjaan. Selain itu kantor BRI Cabang Kusuma Bangsa 

Surabaya terletak dekat dengan kantor pemerintah kota serta dengan 

instansi-instansi yang menjadi sasaran kerja sama baik instansi pemerintah, 

BUMN maupun Swata. Pada awalnya untuk pelayanan Kredit Briguna 

tidak memiliki ruangan tersendiri dimana pelayanannya diberikan bersama 

dengan nasabah umum yang dilakukan di lobby utama. Akan tetapi seiring 

dengan bertambahnya nasabah Kredit Briguna dan untuk menjaga 

kenyamanan nasabah, BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya membangun 

ruangan khusus untuk pelayanan Kredit Briguna yang terletak di basement. 

Pembuatan ruangan ini bertujuan agar nasabah tidak terlalu lama 

mengantri dengan nasabah umum. Letak ruangan yang berada di basement 

untuk mempermudah akses bagi nasabah Briguna Purna yang mayoritas 

berusia 70-75 tahun. 

Untuk sarana dan prasarana yang diberikan, BRI Cabang Kusuma 

Bangsa Surabaya menyediakan beberapa fasilitas untuk memberikan rasa 

puas kepada nasabah. Ruangan yang ber-AC untuk memberikan 

kenyamanan kepada nasabah dan penyediaan kursi sebagai tempat untuk 

menunggu antrian terutama bagi nasabah pensiunan. Di dalam kantor juga 

terdapat televisi agar nasabah tidak bosan ketika menunggu antrian. Untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah BRI Cabang Kusuma 

Bangsa Surabaya menyediakan alat fotokopi, printer, CCTV untuk 

menjaga keamanan serta adanya kamera yang berfungsi untuk mengambil 

gambar nasabah ketika melakukan akad kredit yang dapat digunakan 

sebagai bukti. Sedangkan untuk menjaga keamanan dokumen nasabah 

yang mengajukan kredit disediakan lemari untuk menyimpan dokumen 
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nasabah yang menunggu persetujuan kredit dan setelah pencairan 

dokumen tersebut di simpan di ruang penyimpanan khusus jaminan kredit.  

5. Partisipan 

Partisipan (people) yaitu semua orang yang terlibat aktif dalam 

pelayanan dan memperngaruhi persepsi pembeli, nama, pribadi pelanggan 

dan pelanggan-pelanggan lain yang ada dalam lingkungan pelayanan 

(Kasmir, 2012:214). Partisipan merupakan semua orang yang terlibat 

dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Didalam memberikan 

layanan kredit Briguna mulai dari pengenalan hingga pencairan kredit ada 

beberapa bagian yang terlibat mulai dari satpam hingga pemutus kredit. 

Seluruhnya memiliki perannya masing-masing untuk memberikan layanan 

yang diharapkan dapat memenuhi harapan nasabah. Seperti satpam yang 

tidak hanya menjaga keamanan bagi nasabah akan tetapi dapat 

memberikan informasi awal kepada nasabah mengenai Kredit Briguna dan 

mengarahkan nasabah untuk menuju ruangan Briguna. 

Selain satpam ada bagian penting lain yaitu Account Officer yang 

memiliki peran untuk melakukan pemasaran produk Bank terutama Kredit 

Briguna dengan melakukan sosialisasi dengan instansi yang menjadi 

sasaran kredit serta bertugas untuk melakukan analisa pengajuan kredit 

nasabah. Untuk melayani nasabah yang mengajukan kredit terdapat bagian 

Administrasi Kredit (ADK) yang berperan menyampaikan syarat-syarat 

kredit serta penjelasan mengenai Kredit Briguna, memberikan formulir 

pencairan kepada nasabah, melakukan dokumentasi dan melakukan akad 

kredit jika pengajuan kredit telah disetujui. Yang berperan untuk 

menyetujui atau memutuskan kredit adalah pemutus yang terdiri dari 

pimpinan cabang dan manajer pemasaran.  

Salah satu syarat pengajuan kredit Briguna adalah gaji harus payroll 

BRI, oleh karena itu dibutuhkan peran customer service untuk melakukan 

pembukaan tabungan BRI bagi nasabah yang belum memiliki tabungan 

BRI. Pencairan kredit yang telah disetujui dilakukan oleh teller kredit 
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Briguna yang juga bertugas melakukan pembukuan kredit. Seluruh bagian-

bagian tersebut memiliki andil dalam memberikan layanan yang 

memuaskan bagi nasabah Kredit Briguna. 

kualitas partisipan atau pegawai dalam memberikan layanan kepada 

nasabah berhubungan dengan internal merketing. Internal marketing 

adalah interaksi antara setiap karyawan dan tiap departemen dalam suatu 

perusahaaan (Ratnasari dan Aksa, 2011:41). untuk meningkatkan internal 

merketing, BRI menerapkan budaya kerja. Di dalam BRI budaya kerja 

merupakan nilai-nilai yang diyakini bersama dalam bekerja digunakan 

sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam hubungan dengan 

nasabah, manajemen puncak, sesama pegawai serta pihak eksternal lainnya.  

Salah satu atribut budaya kerja BRI yang digunakan sebagai media 

komunikasi budaya kerja BRI adalah simbol isyarat tangan budaya kerja 

BRI yang dikenal dengan “salam BRILian”. Simbol isyarat tangan budaya 

kerja BRI merupakan simbol gerakan tangan yang melambangkan nilai-

nilai pokok budaya kerja BRI (BRILian) bertujuan agar insan BRI dapat 

lebih mudah dalam mengingat dan memahami nilai-nilai pokok budaya 

kerja. Lima nilai pokok budaya kerja BRI ini terdiri dari: 

1. Integritas : senantiasa berfikir, berkata dan berperilaku terpuji, 

menjaga kehormatan dan taat aturan. 

2. Profesionalisme : berkomitmen bekerja tuntas dan akurat dengan 

kemampuan terbaik dan penuh tanggung jawab. 

3. Keteladanan : sebagai panutan dan tidak memberikan toleransi 

terhadap tindakan-tindakan yang tidak memberikan keteladanan. 

4. Kepuasana nasabah : selalu menjadikan nasabah sebagai mitra 

utama yang saling menguntungkan. 

5. Penghargaan kepada SDM : selalu memperlakukan pekerja 

berdasarkan kepercayaan, keterbukaan dan keadilan serta 

mengembangkan sikap kerjasama. 
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Selain salam BRILian yang menggambarkan nilai pokok budaya 

kerja BRI, BRI juga menerapkan tindakan budaya kerja BRI yang 

merupakan faktor  keberhasilan awal (early succes factor) dalam 

implementasi budaya kerja BRI. Tindakan budaya kerja BRI terdiri dari 20 

tindakan, yaitu : 

1. Berdo’a bersama setiap pagi hari. 

2. Selalu tepat waktu dalam memenuhi perjanjian (jam kantor, rapat, 

pertemuan bisnis, penyampaian laporan). 

3. Jujur dalam melakukan presensi. 

4. Tidak merokok di dalam kantor. 

5. Menggunakan telepon, komputer dan fasilitas dinas lainnya hanya 

untuk keperluan dinas. 

6. Menggunakan fasilitas kantor secara efektif dan efisien. 

7. Menggunakan jam kerja seoptimal mungkin dan beristirahat sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

8. Membantu bawahan dan rekan sekerja apabila yang bersangkutan 

menghadapi kesulitan. 

9.  Untuk berbagi informasi & memotivasi. 

10. Menanggapi dan menyelesaikan komplain pada kesempatan 

pertama sesuai dengan kewenangannya. 

11. Ramah (senyum & sapa) dalam memberikan pelayanan kepada 

nasabah (intern & ekstern). 

12. Menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan kerja (tempat kerja, 

musholla, gudang, toilet, dll). 

13. Memberikan penghargaan secara langsung kepada yang berhasil 

dengan baik dalam kerja maupun perilaku (penghargaan tidak 

harus dalam bentuk finansial). 

14. Meningkatkan kepedulian dan pemahaman untuk dapat mengenali 

dan mengendalikan resiko. 
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15. Meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan dan kondisi sarana 

penunjang layanan. 

16. Meningkatkan pengetahuan tentang produk-produk BRI dan 

perbankan pada umumnya. 

17. Menjaga perilaku dan penampilan sebagai bankir professional 

sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.  

18. Memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah baik internal dan 

eksternalnya. 

19. Mengembangkan kompetensi untuk mendukung tuntutan 

organisasidan persaingan. 

20. Berkoordinasi secara efektif dengan pihak internal dan eksternal. 

6. Proses 

Proses (process) merupakan keterlibatan pelanggan dalam pelayanan 

jasa, proses aktivitas, standar pelayanan, kesederhanaan atau kompleksitas 

prosedur kerja yang ada di bank yang bersangkutan (Kasmir, 2012:214). 

Proses memperlihatkan bagaimana pelayanan diberikan kepada nasabah, 

kualitas pelayanan diberikan kepada nasabah sangat menentukan kepuasan 

dan loyalitas nasabah. BRI merupakan bank yang memiliki tenaga kerja 

yang professional untuk memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah 

termasuk di BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya.  

Untuk memberikan kepuasan kepada nasabah kredit Briguna, dalam 

memberikan layanan BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya melayani 

nasabah dengan ramah, baik dan sopan serta melakukan proses yang relatif 

cepat mulai dari pengajuan hingga pencairan kredit Briguna. Waktu yang 

dibutuhkan untuk pengajuan, analisis sampai dengan pencairan kurang 

lebih hanya selama satu minggu yang tergantung pada kelengkapan 

dokumen yang dibawa oleh nasabah. Untuk mempertahankan kualitas 

pelayanan, BRI menerapkan kode etik bank yang merupakan pedoman 

yang menjelaskan etika usaha dan tata perilaku insan Bank untuk 

melaksanakan praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang baik.  
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Dalam menerapkan kode etik BRI mempertimbangkan visi, misi 

dan core values Bank karena visi, misi dan core values tersebut merupakan 

intisari kode etik ini. Seperti yang terdapat pada situs resmi BRI, 

penerapan kode etik ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari 

diterapkannya Kode Etik ini, dalam jangka panjang adalah untuk : 

a. Menciptakan lingkungan kerja yang baik dan kondusif sehingga dapat 

mendorong peningkatan kinerja Bank. 

b. Membina hubungan baik dengan komunitas setempat dimana Bank 

menjadi bagian di dalamnya sehingga dapat menunjang kesuksesan 

Bank dalam jangka panjang. 

c. Menjaga reputasi Bank. 

d.Memberikan pedoman etika bagi insan Bank dalam melaksanakan tugas, 

kewenangan, kewajiban dan tanggung jawabnya. 

e. Meningkatkan budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan bagi semua 

insan Bank. 

 

7. Lingkungan Fisik 

lingkungan fisik (physical evidence) terdiri dari adanya logo atau 

simbol perusahaan, moto, fasilitas yang dimiliki, seragam karyawan, 

laporan, kartu nama, dan jaminan perusahaan (Kasmir, 2012:214). Logo 

merupakan bagian yang penting karena dapat menjadi identitas suatu Bank. 

Setiap logo memiliki arti tersendiri, begitu pula logo yang dimiliki Bank 

BRI. Logo tersebut menggambarkan visi misi serta sejarah dari bank BRI. 

Pemilihan warna biru juga memiliki maksud tersendiri. Warna biru 

biasanya diartikan dengan kemakmuran, kekuatan dan stabil. Diharapkan 

BRI dapat menjadi salah satu Bank yang kuat di Indonesia yang memiliki 

banyak nasabah baik nasabah untuk produk simpanan maupun produk 

pinjaman. 
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Fasilitas yang disediakan untuk nasabah Kredit Briguna BRI Cabang 

Kusuma Bangsa Surabaya cukup lengkap seperti ruangan Briguna yang 

tersedia sendiri,ruangan ber-AC, CCTV, TV, printer, alat fotokopi, kamera 

yang disediakan untuk akad, tempat duduk untuk menunggu antrian, serta 

tempat penyimpanan khusus untuk jaminan nasabah. Untuk pemakaian 

seragam, hanya bagian front liner seperti teller dan customer service yang 

menggunakan seragam. Pegawai Briguna tidak menggunakan seragam 

akan tetapi harus tetap berpakaian sopan dan rapi kecuali pada hari selasa 

di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan dimana seluruh 

pegawai mengenakan batik Corporate yang digunakan sebagai identitas 

BRI. Penggunaan kartu nama juga cukup penting terutama bagi Account 

Officer yang merupakan pemasar serta penganalisis kredit Briguna. 

Fasilitas, seragam serta kartu nama juga merupakan bagian dari 

lingkungan fisik selain logo. 

2.2.2 Perkembangan Jumlah Nasabah Kredit Program Briguna BRI 

Cabang Kusuma Bangsa Surabaya 

Grafik 2.1 

Perkembangan jumlah nasabah kredit pegawai tetap Briguna BRI kantor 

Cabang Kusuma Bangsa Surabaya 

 

Sumber Data : BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya 
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Dari grafik 2.1 diatas dapat dilihat perkembangan dari Kredit Briguna 

untuk pegawai tetap, grafik menunjukkan perkembangan jumlah nasabah 

kredit Briguna selama 8 bulan mulai bulan September hingga bulan Maret. 

Pada bulan September jumlah nasabah sebanyak 40 orang dengan jumlah 

penyaluran kredit sebesar 6,234 Milliar rupiah. Bulan Oktober nasabah 

mengalami kenaikan menjadi 53 orang dengan penyaluran kredit sebesar 

7,949 Milliar Rupiah. Pada bulan November hingga Januari BRI Cabang 

Kusuma Bangsa Surabaya memberikan promosi akhir tahun yang 

menyebabkan kenaikan jumlah nasabah dan jumlah kredit. Seperti pada 

bulan November nasabah meningkat sebanyak 12 orang menjadi 65 orang 

nasabah dengan penyaluran kredit sebesar 9,234 Milliar Rupiah dan pada 

bulan Desember nasabah sedikit mengalami penurunan menjadi 58 nasabah. 

Meskipun mengalami penurunan jumlah nasabah, jumlah penyaluran kredit 

bulan Desember mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan 

september hingga november yaitu sebesar 9,603 Milliar Rupiah, jadi 

meskipun jumlah nasabah mengalami penurunan akan tetapi pemberian 

promo akhir tahun tetap berpengaruh pada jumlah kredit yang diajukan 

nasabah. 

Kenaikan terbesar terjadi pada bulan Januari sebesar 75 nasabah, 

bulan Januari merupakan bulan terakhir penawaran promo akhir tahun yang 

memberikan pengaruh besar terhadap kenaikan jumlah nasabah dengan 

jumlah penyaluran kredit sebesar 12,045 Milliar Rupiah. Penyaluran kredit 

terendah terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 4,129 Milliar Rupiah 

dengan jumlah nasabah sebanyak 25 orang nasabah. Pada bulan Maret dan 

April kembali terjadi kenaikan. Pada bulan tersebut BRI Cabang Kusuma 

Bangsa Surabaya kembali memberikan promo kepada nasabah, yaitu promo 

bunga khusus Kanwil Surabaya. Nasabah pada bulan Maret sebesar 35 

nasabah dan bulan April mengalami kenaikan menjadi 55 nasabah dengan 

penyaluran kredit masing-masing sebesar 6,057 Milliar Rupiah dan 8,935 

Milliar Rupiah. 
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Grafik 2.2 

Perkembangan jumlah nasabah kredit pensiunan Briguna BRI kantor 

Cabang Kusuma Bangsa Surabaya 

 

Sumber Data : BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya 

Pada grafik diatas dapat dilihat perkembangan jumlah nasabah kredit 
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pada bulan November sama dengan bulan Oktober yaitu sebanyak 14 

nasabah akan tetapi jumlah kenaikan kredit mengalami peningkatan dari 

sebelumnya sebesar 606 Juta menjadi 619 Juta Rupiah. Meskipun pada 

bulan Desember mengalami penurunan nasabah dengan jumlah penyaluran 

kredit sebesar 398 Juta Rupiah, akan tetapi ketika pemberian promo bunga 

khusus kanwil Surabaya yang diberikan mulai bulan Maret sampai Mei 

grafik kembali menunjukkan kenaikan. Pada bulan Maret dan April nasabah 

mengalami kenaikan sebanyak 11 dan 13 orang nasabah dengan penyaluran 

kredit masing-masing sebesar 507 Juta Rupiah dan 629 Juta Rupiah. 

Berdasarkan dua grafik diatas, terlihat bagaimana penerapan 7P dapat 
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7 

14 14 

10 

14 

6 

11 

13 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENERAPAN STRATEGI BAURAN... CHINTYA AMILIA TLAPORAN TUGAS AKHIR



36 
 

2.2.3 Hambatan Dalam Penerapan Strategi Bauran Pemasaran Pada 

Produk Kredit Ritel Briguna BRI Cabang Kusuma Bangsa 

Surabaya Serta Cara Menanganinya 

 

Dalam menerapkan strategi bauran pemasaran yang terdiri dari 7p 

terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dengan adanya 

hambatan yang terjadi pasti setiap Bank termasuk BRI Cabang Kusuma 

Bangsa Surabaya berusaha menemukan solusi untuk menghadapi hambatan 

tersebut. Dibawah ini adalah beberapa bauran pemasaran yang memiliki 

hambatan atau masalah dalam penerapannya serta bagaimana cara BRI 

Cabang Kusuma Bangsa Surabaya Mengatasi Hambatan Tersebut : 

a. Produk 

 Hambatan di dalam produk adalah dalam hal persaingan dengan 

bank lain yang menawarkan produk sejenis, yaitu kredit untuk 

pegawai tetap dan pensiunan. Setiap bank pasti memiliki keunggulan 

masing-masing dalam setiap produknya. Dalam menghadapi hal ini 

BRI terus berusaha untuk meningkatkan kualitas produk dengan 

memperhatikan manfaat yang lebih besar yang akan diberikan untuk 

nasabah. Manfaat tersebut seperti memberikan provisi yang lebih 

rendah serta promo berupa pemberian bunga rendah pada moment 

tertentu, seperti pada saat akhir tahun maupun saat ulang tahun BRI. 

b. Harga 

Salah satu bauran pemasaran adalah harga. Dalam menerapkan 

harga yang berupa bunga kredit yang dibebankan kepada nasabah 

kredit Briguna BRI pasti bersaing dengan bank lain dalam 

memberikan harga. Setiap bank ingin memberikan bunga kredit yang 

lebih rendah dari bank lain agar dapat menarik minat nasabah, akan 

tetapi tetap dapat memberikan keuntungan bagi bank dan bunga 

pinjaman yang diberikan tidak lebih rendah dari bunga simpanan. 

Dengan adanya persaingan harga ini menyebabkan tingkat bunga  

yang diberikan oleh BRI tidak jauh berbeda dengan bank lain. Untuk 
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mengatasi hal ini BRI berusaha menarik minat nasabah dengan 

meningkatkan pelayanan dan proses yang lebih cepat dari bank lain 

baik dari menangani pengajuan kredit nasabah hingga pencairan. 

Disamping itu BRI juga memberikan berbagai macam promo bunga 

seperti Briguna sakti (bunga dan provisi lebih rendah), promo bunga 

akhir tahun, promo bunga ulang tahun BRI dan promo bunga khusus 

wilayah Kanwil Surabaya  yang diberikan kepada nasabah. Pemberian 

promo ini juga dapat digunakan apabila Bank ingin meningkatkan 

jumlah nasabah kredit terutama kredit Briguna dengan melakukan 

kerja sama dengan instansi yang menjadi sasaran penjualan dengan 

melakukan pendekatan dan sosialisasi di instansi terkait. 

c. Promosi 

Dalam melakukan promosi atau pemasaran ada beberapa bauran 

pemasaran yang dilakukan salah satunya adalah promo. Dengan 

memberikan promo kepada nasabah berarti mengurangi pendapatan 

Bank karena terjadi penurunan pada tingkat bunga kredit. Hal ini juga 

dapat menjadi hambatan dalam penerapan bauran pemasaran promosi 

dimana Bank tetap menginginkan peningkatan pada pendapatan. 

Dalam menghadapi hal ini dapat diselesaikan dengan menerapkan 

bauran promosi yang lain yaitu dengan periklanan, publisitas dan 

penjualan pribadi. Dengan menerapkan bauran promosi tersebut maka 

diharapkan masyarakat maupun nasabah dapat mengetahui apabila 

BRI sedang memberikan promosi kredit sehingga dapat 

meningkatkan omset atau jumlah kredit yang disalurkan. 

Meningkatnya omset pinjaman dapat meningkatkan jumlah 

pendapatan Bank meskipun margin laba kecil karena adanya promo 

yang diberikan.  

d. Partisipan 

Hambatan dalam hal ini adalah belum tersedianya teller tersendiri 

untuk kredit Briguna karena terbatasnya jumlah teller yang ada 

sedangkan nasabah umum semakin banyak. Teller ini memilki peran 
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untuk melakukan pencairan kredit setelah kredit disetujui dan untuk 

melakukan pembukuan kredit. Untuk melakukan pencairan kredit 

dilakukan dengan teller di lobby utama yang juga melayani nasabah 

umum baik yang akan menabung, menarik tabungan, transfer dan lain 

sebagainya sehingga nasabah Briguna harus ikut mengantri dengan 

nasabah umum lainnya. Untuk mengatasi hal ini teller meningkatkan 

kinerja mereka lebih cepat namun tetap teliti agar nasabah tidak 

menunggu antrian terlalu lama karena banyaknya nasabah pada BRI 

Cabang Kusuma Bangsa Surabaya. 

e.  Proses 

dalam memberikan pelayanan, BRI Cabang Kusuma Bangsa 

Surabaya berusaha memberikan pelayanan yang cepat dan 

memuaskan kepada nasabah. Akan tetapi terkadang terjadi masalah 

yang tidak diinginkan yaitu terjadi trouble pada sistem saat jam kerja. 

Sistem trouble bisa terjadi kapan saja dan biasanya sistem trouble ini 

berasal dari pusat. Apabila terjadi sistem trouble maka dapat 

menghambat pekerjaan dan dapat menyebabkan pencairan kredit 

lebih lama. Tidak ada yang bisa dilakukan ketika terjadi sistem 

trouble akan tetapi ketika sistem sudah kembali normal dan untuk 

menghindari mundurnya pencairan yang lebih lama pegawai Briguna 

bekerja lebih cepat lagi dalam memproses dokumen pengajuan kredit 

nasabah yang tertunda akibat sistem trouble yang terjadi. Sehingga 

nasabah tidak terlalu lama menunggu pencairan kredit dan diharapkan 

nasabah tetap merasa puas atas pelayanan yang diberikan.  

 

 Berbagai cara yang dilakukan untuk menghadapai hambatan 7P 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan strategi 7P sehingga 

dapat memberikan keuntungan baik bank Bank maupun bagi nasabah dan 

dapat memberikan rasa puas terhadap nasabah.   
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BAB 3 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan 

bahwa bauran pemasaran yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 

jumlah nasabah sangat berpengaruh pada kenaikan jumlah nasabah. Dari bauran 

pemasaran yang terdiri dari 7P, yang memiliki pengaruh paling besar dalam 

meningkatkan jumlah nasabah yaitu promosi yang dilakukan dengan pemberian 

promo kepada nasabah. Dengan promo yang diberikan kepada nasabah seperti 

promo akhir tahun, promo Briguna sakti dan Promo Khusus Wilayan Kanwil 

Surabaya dapat meningkatkan minat nasabah untuk mengajukan kredit Briguna ke 

kantor Cabang BRI Kusuma Bangsa Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan 

meningkatnya jumlah nasabah pada bulan desember serta april dan mei ketika 

BRI Cabang Kusuma Bangsa memberikan promo akhir tahun dan promo bunga 

kuhusus wilayan kanwil surabaya. Meningkatnya jumlah nasabah ini juga 

memberikan keuntungan bagi bank dimana penghasilan terbesar bank didapatkan 

dari bunga kredit yang disalurkan kepada nasabah. 

 Berdasarkan pada data diatas juga dapat diketahui bahwa minat nasabah 

terhadap kredit Briguna juga cukup besar terutama bagi nasabah pegawai tetap. 

Dapat dilihat dari kenaikan nasabah yang berarti menunjukkan dimana nasabah 

lebih memilih untuk mengajukan kredit Briguna di BRI Cabang Kusuma Bangsa 

Surabaya dibandingkan dengan kredit sejenis di bank lain. Ini menunjukkan 

bahwa BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya mampu memberikan sarana dan 

prasarana serta pelayanan yang terbaik bagi nasabah dengan mempertahankan 

kecepatan dalam menerima pengajuan baik mulai analisis kredit, pemeriksaan 

dokumen hingga pencairan kredit.   

3.2 Saran 

 Berdasarkan pada uraian pada bab sebelumnnya, dilihat dari hambatan 

yang dihadapi dalam penerapan bauran pemasaran maka penulis menyarankan 
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bahwa hendaknya BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas baik dari produk yang ditawarkan kepada nasabah, 

promosi yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah nasabah maupun proses 

yang dilakukan dalam melayani nasabah. Sehingga nasabah bisa mendapatkan 

pelayanan seperti yang diharapkan. Untuk meningkatkan kualitas standar layanan, 

BRI sebaiknya memperkecil kemungkinan seringnya terjadi trouble pada sistem. 

BRI pusat sebaiknya meningkatkan kualitas dari sistem atau server sehingga dapat 

menghindari trouble pada sistem yang dapat menghambat proses pengajuan kredit. 

Sedangkan hambatan yang dihadapi di dalam partisipan yang terlibat 

dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, hendaknya disediakan teller 

tersendiri di ruangan Briguna bagi nasabah kredit Briguna. Sehingga nasabah 

kredit Briguna tidak perlu pergi ke lobby utama yang berada di lantai satu dan 

mengantri dengan nasabah umum. Selain itu dengan adanya teller tersendiri bagi 

nasabah kredit Briguna dapat mempercepat proses pencairan kredit setelah kredit 

disetujui.Hal tersebut juga dapat meningkatkan kepuasan yang didapatkan oleh 

nasabah. 
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