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Salah satu masalah di dunia perbankan adalah belum berfungsi sepenuhnya 
perbankan sebagai lembaga intermediav antara si pemilik modal (deposan) 
dengan si pencari modal (debitur). Perbankan lebih banyak memainkan 
portofolionya pada investasi yang memerlukan resiko dan biaya tinggi seperti 
valuta asing, deposit0 dan obligasi. Dalam hal ini masih sedikit pengelolaan dana 
masyarakat yang disalurkan melalui kredit untuk pelaku bisnis dalam 
menghidupkan kembali dunia usaha pada umumnya. Hal ini dikarenakm masih 
traumanya perbankan nasional dengan krisis moneter 1997 yang menyebabkan 
bank-bank hams dilikuidasi karena kredit macet yang terjadi, terutama di sektor- 
sektor corporate. Sebelum krisis sektor corporate memberikan pengaruh yang 
cukup signifikan terhadap profit suatu bank. Namun setelah krisis ha1 ini menjadi 
bumerang bagi bank. Kenaikan suku bunga kredit yang tinggi menyebabkan 
sector corporate kesulitan untuk membayar angsurannya, sehingga menyebabkan 
kredit macet bagi bank. Oleh karena itu bank - bank merubah strategi bisnisnya 
dari corporate bisnis menjadi consumer bisnis, karena pasar consumer masih 
memiliki peluang bisnis yang baik untuk penyaluran kredit. Sektor consumer 
masih tetap menjadi tumpuan bagi pertumbuhan ekonomi. Laju inflasi yang 
rendah menyebabkan naiknya pendapatan riil masyarakat yang siap dibelanjakan, 
sedangkan turunnya suku bunga memberikan pengaruh positif terhadap 
ketersediaan pembiayaan konsumsi. 

Oleh karena itu Bank XYZ sebagai salah satu bank swasta nasional yang 
mempunyai komitmen yang kuat terhadap service quality, perlu menentukan 
strategi yang digunakan adalah memaksimalkan consumer banking sebagai 
potensi pemberian kredit guna meningkatkan pertumbuhan bisnis dan profit. 
Tanpa mengesampingkan prinsip prudential dan service quality yang diberikan, 
Bank XYZ mencoba strategi pemasaran kredit yang lebih inovatif dalam 
meningkatkan awareness nasabah akan produk yang dimiliki, lebih menggali 
kebutuhan (needs) dan melakukan inovasi produk yang dikemas melalui service 
qualify excellent serta didukung ole11 tehnologi terkini. Hal ini berakar pada 
budaya dan sumber daya manusia yang memegang teguh etika pelayanan dan 
prestasi kerja yang maksimal. 

Melalui " Analisis Strategi Pemasaran Kredit Consumer pada Bank XYZ 
Cabang Bogor " diharapkan Bark XYZ bisa mengantisipai perubahan bisnis 
consumer kredit, mengetahui posisi consumer kreditnya dalam lingkungan bisnis, 
mengembangkan altematif strategi yang tepat dalam mengemas dan memasarkan 
kredit consumer, service quality excellent agar menjadi core competency dalam 
menghadapi persaingan perbankan yang semakin dinamis dan global. 
Penunusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana strategi pemasaran kredit consumer yang sudah dijalankan 
oleh Bank XYZ cabang Bogor saat ini, berkaitan dengan perubahan 
lingkungan bisnis . 



2. Bagaimana lingkungan bisnis sehubungan dengan portofolio kredit 
consumer Bank XYZ cabang Bogor saat ini dan yang akan datang. 

3. Bagaimana altematif strategi pemasaran kredit consumer yang tepat 
dalam mendukung pencapaian target dan pertumbuhan kredit yang sehat. 

Tujuan penelitian di Bank XYZ cabang Bogor adalah : 
1. Mengevaluasi strategi pemasaran kredit consumer yang sudah dijalankan 

oleh Bank XYZ khususnya cabang Bogor. 
2. Mengetahui posisi dan peta persaingan kredit sebagai acuan untuk 

meningkatkan daya saing dan pemasaran kredit consumer Bank XYZ. 
3. Merekomendasi strategi pemasaran kredit consumer yang tepat bagi Bank 

XYZ cabang Bogor. 
Ruang lingkup penelitian dititikberatkan pada pengkajian strategi pemasaran 
kredit yang sudah dijalankan oleh Bank XYZ cabang Bogor saat ini melalui 
analisa lingkungan bisnis (internal dan ekstemal) sehingga dapat menentukan 
posisi portofolio produk kredit consumer sebagai acuan untuk menciptakan 
alternatif strategi pemasaran kredit consumer melalui analisis portofolio General 
Elektric (GE). Penelitian ini dibatasi oleh mang lingkup bahasan yaitu data - data 
yang ditampilkan hanya sebatas data internal Bank XYZ dengan periode waktu 
tiga tahun, tidak melampirkan data - data pesaing Cjumlah kredit yang disalurkan 
oleh bank pesaing) karena terbentur oleh undang - undang no. 7 tahun 1992 
menyangkut kerahasiaan bank yang harus dijaga. 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif melalui studi 
kasus. Pembahasan yang dilakukan untuk mengkaji posisi portofolio produk 
consumer dengan menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif yang bempa 
data primer maupun sekunder. Data primer dilakukan melalui wawancara dan 
penyebaran kuesioner kepada responden internal yang kompeten, sedangkan data 
sekunder diperoleh dari studi pustaka, media cetak dan internet. Alat analisis yang 
digunakan pada penelitian ini adalah analisa lingkungan bisnis (internal dan 
eksternal) dan matriks GE yaitu dengan melihat variabel- variabel yang terkait 
dengan kekuatan bisnis dan daya tarik industri. 

Hasil analisis portofolio produk saat ini dengan matriks GE untuk car 
loan berada pada posisi selektif dengan nilai kekuatan bisnis dan daya tarik 
industri sedang (3,499 & 3,604). Sedangkan untuk posisi portfolio produk car 
loan yang akan datang diproyeksikan berada pada posisi investasi dan tumbuh 
dengan nilai kekuatan bisnis dan daya tarik industri tinggi (4,000 & 3,983). Hasil 
analisis portfolio produk saat ini untuk housing loan berada pada posisi selektif 
dengan nilai kekuatan bisnis dan daya tarik industri sedang (3,604 & 3,610). 
Sedangkan untuk posisi portofolio produk housing loan yang akan datang 
diproyeksikan berada pada posisi investasi dan tumbuh dengan nilai kekuatan 
bisnis dan daya tarik industri tinggi (4,113 & 4,230) 
Hasil analisis portofolio produk saat ini untuk mult purpose loan berada pada 
posisi selektif dengan nilai kekuatan bisnis dan dayat tarik industri sedang (3,408 
& 3,374). Sedangkan untuk posisi portofolio produk multipurpose loan yang 
akan datang diproyeksikan berada pada posisi investasi dan tumbuh dengan nilai 
kekuatan bisnis dan daya tarik industri tinggi (4,113 & 3,983). Dari ketiga jenis 
produk kredit konsumsi tersebut maka alternatif strategi yang di rekomendasikan 
untuk ketiga jenis produk kredit konsumsi Bank XYZ adalah : 1) Pertumbuhan 
dengan melakukan experiential marketing melalui pembangunan ekuitas merek, 



meningkatkan harapan dan kepuasan nasabah, menciptakan hubungan jangka 
panjang dengan distribution channel melalui service yang excellent dan terbuka 
untuk menerima saran dan masukan yang membangun dengan melakukan 
kerjasama khusus dan pemberian rewards untuk memotifasi dan meningkatkan 
loyalitas, melakukan reformulasi produk dan diversifikasi produk yang mengikuti 
perubahan prilaku nasabah dan kebutuhan nasabah. 2) Dominasi dengan 
mempertahankan dan meningkatkan keunggulan bersaing dalarn hal suku bunga, 
struktur biaya, kecepatan proses dan pelayanan puma jual, memperbesar market 
size (value share) dengan cara meningkatkan core competency melalui service 
excellent . 3) Memaksimalkan debitur potensial dengan memberikan informasi 
produk kredit consumer secara berkala melalui marketing communication strategy 
yang terfokus. 3) Investasi Maksimum dengan memfokuskan lini - lini potensial 
yang berpengaruh besar terhadap peningkatan car loan seperti memperkuat divisi 
riset & development, mengintensifIan strategi pemasaran agar lebih efektif, 
terfokus dan terarah. 

Penjelasan diatas merupakan alternatif strategi secara umum yang harus 
dilakukan untuk mempertahankan kondisi saat ini dan mencapai kondisi yang 
akan datang. Atribut - atribut kekuatan bisnis yang harus ditingkatkan dm 
diprioritaskan adalah variabel - variabel yang mempunyai potensi yang besar dan 
belum berjalan dengan baik pada kondisi saat ini. Di bawah ini bisa dilihat 
kegiatan - kegiatan (implementasi strategi) yang sudah dijalankan saat ini oleh 
Bank XYZ adalah : 1)Pangsa Pasar (Market Share) A. Melakukan kunjungan 
rutin ke dealer dan developer secara berkala, B. Mengadakan gathering dealer dan 
developer setahun sekali .C. Melakukan kerjasama dengan developer - developer 
di wilayah Bogor yang dikoordinir oleh Bank XYZ pusat. 2)Tenaga Penjual 
(Customer Service) Bila dilihat dari jumlah tenaga penjual kredit konsumtif untuk 
Bank XYZ cabang Bogor yang terdiri dari wilayah Bogor, Depok dan Cibubur, 
hanya terdiri dari 6 tenaga penjual (1 marketing head dan 5 marketing), kegiatan- 
kegiatan (implementasi strategi) yang sudah dijalankan saat ini, yaitu :A. 
Mengadakan seminar mengenai industri yang terkait dengan para pakar property 
dan pakar otomotif tentang potensi pasar, peluang pasar dan trend industri terkait 
untuk menambah wawasan bagi para tenaga penjual. B. Mengadakan training 
tentang tehnik menjual yang baik dengan pembicara dari sales person yang sudah 
berpengalaman dan handal dibidangnyat. Mengadakan training mengenai kasus 
- kasus yang sudah terjadi di Bank XYZ sewilayah Jakarta Individual Banking 
dan bagaimana cara mengantisipasinya. 3) Kekuatan Penjualan (Sales 
Forces ) Untuk kekuatan penjualan, implementasi strategi yang dijalankan saat ini 
secara global adalah dukungan dari seluruh sumber daya yang ada, baik dari 
dukungan manajemen..4) Saluran Distribusi (Distribution) Untuk Meningkatkan 
saluran distribusi, Bank XYZ cabang Bogor pada tahun 2003 telah melakukan 
penambahan 2 cabang pembantu di daerah Cibubur dan Depok. 5) Penelitian dan 
Pengembangan (Research and Development) Untuk penelitian dan 
pengembangan dilakukan sentralisasi dipusat, sehingga target yang ditetapkan di 
sama ratakan untuk semua daerah, tanpa melihat perbedaan karakteristik pasar 
dari masing - masing daerah. 6)Pemasaran (Marketing):A. Pemasangan spanduk 
di cabang - cabang Bank XYZ di wilayah Bogor dan di lokasi - lokasi strategis 
seperti di dekat pusat perbelanjaan B. Pemasangan iklan di radio Bogor seperti 
radio C. Membuka gerai di parneran otomotif (GAIKINDO) di JHCC dan 



parneran property di JHCC Jakarta. D. Memberikan subsidi bunga kepada end 
user melalui kerjasama dengan dealer dan developer. E. Membuat paket car loan 
DP 10 % untuk merek - merek mobil yang mempunyai resale value yang bagus 
seperti Toyota, Honda dan Suzuki. 7) Kelengkapan Lini Produk (Breadtit of 
Product Line) Mengenai kelengkapan lini produk implementasi strategi yang 
dijalankan hanya melakukan modifikasi pada paket - paket yang sudah ada seperti 
penambahan kerjasama dengan merek mobil (Hyundai, Kia, Chevroiet dsb), 
penambahan kerjasama dengan developer di wilayah Bogor sampai dengan 
wilayah Depok, sehingga pasar perumahan bisa lebih besar lagi untuk di 
eksploitasi.8) Sumber Daya Keuangan (Financial Resorrrces) Mengenai sumber 
daya keuangan sudah dilakukan secara terpusat, dimana pengelolaan keuangan 
Bank XYZ dilakukan oleh divisi treasury sehingga cabang hanya bisa 
menentukan suku bunga berdasarkan lending rate yang sudah ditetapkan. 
9)Kemampuan Manajerial (Managerial Competence) Untuk kemampuan 
manajerial secara corporate implementasinya dilakukan secara terpusat di Jakarta. 
Hal ini bisa terlihat dari kinerja keuangan perusahaan yang tercermin pada 
parameter penilaian kesehatan Bank yang ditentukan oleh Bank Indonesia seperti 
CAR, LDR dan NPL. 10)Kesan Merek (Image) Image Bank XYZ sebagai Bank 
yang mempunyai komitmen kuat terhadap service sudah terbukti dari hasil 
penilaian lembaga survey seperti MRI (Marketing Research 1ndonesia)dan 
MARS. Dimana Bank XYZ menjadi Bank terbaik dari sisi pelayanan dari tahun 
2001 sampai dengan 2003. 

Berdasarkan hasil hasil analisa internal dan interview dengan para marketing 
yang terlibat langsung di lapangan, ada beberapa masalah yang masih perlu di 
perhatikan oleh manajemen diantaranya adalah : 1)Jumlah tenaga penjual yang 
masih perlu ditambah karena wilayah yang termasuk Bank XYZ cabang Bogor 
cukup luas yaitu meliputi Bogor, Cibubur dan Depok. 2)Tidak adanya sales 
manager sebagai sales coordinator di wilayah Bogor, Cibubur dan Depok.3) 
Keterbatasan jumlah karyawan pada bagian kredit administrasi dan legal signing. 
Divisi ini memang tidak masuk kedalam struktur organisasi consumer banking 
sales, namun secara tidak langsung divisi ini cukup berpengaruh terhadap 
kecepatan evaluasi administrasi pinjaman, kecepatan proses pencairan dan 
penanganan dokumen - dokumen legal. 4) Kurangnya analisa pasar dan analisa 
competitor yang baik di masing - masing daerah. Hal ini disebabkan divisi 
research and development untuk consumer credit disentralisasi di pusat sehingga 
seringkali implementasi strategi yang diterapkan di Bank XYZ cabang Bogor 
menjadi tidak cocok dan tidak sesuai. 5) Berdasarkan kondisi no 4 dimana masih 
sedikit target market Cfiwed income dan professional) yang sesuai dengan sistem 
dan prosedur consumer credit Bank XYZ yaitu sistem yang dibuat untuk segmen 
menengah keatas, maka perlu di lakukan maksimalisasi terhadap nasabah - 
nasabah dan debitur yang ada di Bank XYZ cabang Bogor. Pengelolaan data base 
customer yang potensial untuk meningkatkan value share masih belum 
dilakukan oleh Bank XYZ cabang Bogor. 

Berdasarkan implementasi strategi yang sudah dijalankan Bank XYZ saat ini 
dan kendala - kendala yang ada. Maka perlu dibuat prioritas strategi dan 
implementasinya agar bisa meningkatkan pertumbuhan kredit konsumsi, 
mendukung pencapaian target yang ditetapkan oleh manajemen pusat Bank XYZ 
dan untuk bisa menggeser posisi portfolio produk kredit consumer dari posisi 



selektif ke posisi investasi dan tumbuh dalam 5 tahun kedepan. Kegiatan - 
kegiatan (implementasi strategi) yang hams diprioritaskan adalah..l)Menambah 
jumlah tenaga penjual minimal dua orang di setiap cabang pembantu Bank XYZ 
Bogor untuk bisa memaksimalkan penjualan kredit konsumsi. 2) Menambah satu 
orang sales manager untuk Bank XYZ cabang Bogor sehingga koordinasi antar 
marketing lebih baik dan hubungan dengan delivery channel bisa lebih terfokus. 
3) Melakukan desentralisasi divisi Research and Development di masing - 
masing wilayah kerja Bank XYZ khususnya cabang Bogor sehingga strategi yang 
diimplementasikan bisa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pasamya.4) 
Untuk bisa meningkatkan value share melalui pengelolaan data base nasabah 
pinjarnan dan nasabah dana yang potensial maka perlu di lakukan " marketing 
communication strategy " yang terfokus. Kegiatan pemasaran yang bisa dilakukan 
diantaranya memberikan informasi dan benefit paket - paket kredit terbaru 
melalui SMS (short message service) tentu saja dengan bahasa yang singkat, 
informatif dan sopan; lnengirimkan brosur - brosur pinjaman ke alamat nasabah 
potensial; mengirirnkan informasi tentang paket pinjaman melalui fax dan 
melakukan follow up melalui telepon setelah brosur dan informasi terkirim. 5) 
Menambah lini produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 
pasar untuk wilayah Bank XYZ Bogor. Contohnya dengan membuat paket car 
loan untuk mobil niaga (usaha) bagi para pedagang dan wirawasta di wilayah 
Bogor. 

Kata Kunci : Matriks GE, Analisa Lingkungan Bisnis, Kekuatan Bisnis, Daya 
Tarik Industri, Experiential Marketing. 




