
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 benar-benar telah 

merusak industri perbankan nasional. Bahkan hampir seluruh bank-bank kecil 

maupun besar harus dilikuidasi dan masuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional 

guna mendapatkan perawatan dari pemerintah dalam menghadapi kondisi 

ekonomi yang semakin terpuruk. 

Pemerintah tidak tinggal d i m  dengan mengambil alih 95% kepemilikan 

saham-saham dalam upaya menyelamatkan dan menjamin dana masyarakat yang 

tertanam dalam industri perbankan. Lembaga perbankan mempunyai peranan 

yang cukup penting bagi perjalanan perekonomian suatu negara, karena 

perbankanlah merupakan tulang punggung perkembangan bisnis baik secara lokal 

maupun global. 

Salah satu masalah adalah lembaga perbankan belum berfungsi sepenuhnya 

sebagai lembaga intermediary antara si pemilik modal (deposan) dengan si 

pencari modal (debitur). Dalam ha1 ini masih sedikit pengelolaan dana 

masyarakat yang disalurkan melalui kredit untuk pelaku bisnis dalam 

menghidupkan kembali dunia usaha pada umumnya. Hal ini dikarenakan masih 

traumanya perbankan nasional dengan krisis moneter 1997 yang menyebabkan 

bank-bank harus dilikuidasi karena kredit macet yang terjadi, terutama di sektor- 

sektor corporate. Sebelum krisis sektor corporate memberikan pengaruh yang 

cukup signifikan terhadap profit suatu bank, ha1 ini disebabkan jumlah yang 

disalurkan untuk kredit corporate cukup besar. Namun setelah krisis ha1 ini 



menjadi bumerang bagi bank. Kenaikan suku bunga kredit yang tinggi 

menyebabkan sektor corporate kesulitan untuk membayar angsurannya, sehingga 

menyebabkan kredit macet bagi bank. Seiring dengan membaiknya kondisi 

perekonomian, yang ditandai dengan membaiknya indikator makro ekonomi, 

yaitu inflasi, tingkat suku bunga yang menurun, nilai tukar rupiah yang menguat. 

Pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan 

ekonomi ini masih di motori oleh sektor konsurnsi. Apalagi di dukung dengan laju 

inflasi yang rendah, menyebabkan naiknya pendapatan nil masyarakat yang siap 

di belanjakan di sektor konsurnsi, dan turunya suku bunga memberikan pengaruh 

positif terhadap ketersediaan pembiayaan konsumsi. Di bawah ini dapat dilihat 

pertumbuhan konsurnsi yang terus mengalami kenaikan 

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan 
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Impor Barang dan Jasa 
Sumber : BPS (Diolah) 

Atas dasar tersebut bank-bank merubah strategi bisnisnya dari corporate 

bisnis menjadi consumer bisnis karena pasar consumer yang masih memiliki 



peluang bisnis yang baik. Tentu saja ha1 ini perlu dukungan kebijakan pemerintah 

dan otoritas moneter tertinggi (Bank Indonesia), melalui penurunan tingkat suku 

bunga, diharapkan perbankan bisa mengembalikan perkembangan bisnis dan 

perekonomian menjadi lebih baik lagi. Untuk saat ini sektor konsumsi merupakan 

sektor yang cukup beruntung, karena perbankan sedang memfokuskan penyaluran 

kreditnya lebih besar kepada sektor ini dibandingkan sektor lainnya. Kondisi ini 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Pertumbuhan Kredit Konsumsi selama 5 tahun 
Periode tahun 1999 - 2003 (Miliar) 

Rata-Rata 42,99 11,96 11,70 16,32 
Growth (%) 
1999 - 2003 

Sumber : BI, diolah oleh Biro Riset InfoBank (InfoBank No.297 Edisi Januari 2004 Hal 15) 

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat terjadi peningkatan yang signifikan terhadap 

sektor konsumsi, sejak tahun 1999 - 2003 pertumbuhan penyaluran kredit 

konsumsi meningkat sampai dengan 308,08 % dengan rata-rata 42,99 %. 

Sedangkan sektor corporate yaitu untuk kredit investasi dan modal kerja hanya 



mengalami peningkatan sebesar 57,04 % dan 55,42 % dari tahun 1999 - 2003. 

Hal ini secara tidak langsung memberikan keuntungan bagi perbaikan industri 

perbankan. Membaiknya industri perbankan ini dipenganlhi oleh dua hal, yaitu: 

1. Kebijakkan bidang moneter, antara lain keberhasilan mempertahankan laju 

inflasi pada tingkat rendah, nilai tukar yang cenderung menguat dan stabil, 

serta penuman suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang signifikan. 

2. Faktor-faktor non-moneter seperti dukungan dan semakin bergairahnya 

kegiatan ekonomi di sektor nil serta stabilnya faktor politik dan keamanan 

Kondisi kinerja bank - bank yang mengalami perbaikan dapat dilihat pada tabel 3 

dibawah ini. 

Tabel 3. Kinerja Bank Umum Nasional Hingga Semester I Tahun 2003 
(Dalam Juta Rupiah) 

Nama Bank Asset Pongsa Dana Pangsa Kredit Pangsa 
(Yo) Masyarakat (%) Diberikan (%) 

Oleh karena itu Bank XYZ sebagai salah satu bank swasta nasional yang 

mempunyai komitmen yang kuat terhadap service quality, pengelolaan resiko dan 

sumber daya yang tepat guna melalui penggunaan tehnologi terkini, selalu 

mendukung arah dan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia. Salah satu 



strategi yang digunakan adalah rnemaksimalkan consumer banking sebagai 

potensi pemberian kredit guna rneningkatkan pertumbuhan bisnis dan profit Bank 

X Y Z  pada khususnya. 

Namun dalarn pelaksanaannya seringkali strategi yang ditetapkan oleh 

kantor pusat tidak dapat berjalan baik, ha1 ini disebabkan kurangnya evaluasi dan 

analisa akan kondisi lingkungan bisnis (internal dan ekstemal) dalam rnenghadapi 

perubahan lingkungan bisnis yang dinamis dan cepat. Sehingga Bank X Y Z  perlu 

rnengkaji efektivitas strategi pernasaran kredit konsumsi yang sudah dijalankan 

dan rnelakukan antisipasi dengan strategi yang tepat. 

Melalui " Analisis Strategi Pemasaran Kredit Consumer pada Bank X Y Z  

Cabang Bogor" diarapkan Bank X Y Z  bisa mengantisipai perubahan bisnis 

consumer kredit, mengetahui posisi consumer kreditnya dalam lingkungan bisnis, 

mengembangkan altematif strategi yang tepat dalarn mengemas dan memasarkan 

kredit consumer, rnelalui service quality excellent agar menjadi core competency 

dalam menghadapi persaingan perbankan yang sernakin dinarnis dan global. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagairnana strategi pernasaran kredit consumer yang sudah dijalankan 

oleh Bank X Y Z  cabang Bogor saat ini, berkaitan dengan perubahan 

lingkungan bisnis . 

2. Bagairnana lingkungan bisnis sehubungan dengan portofolio kredit 

consumer Bank X Y Z  cabang Bogor saat ini dan yang akan datang. 

3. Bagairnana alternatif strategi pernasaran kredit consumer yang tepat 

dalam rnendukung pencapaian target dan pertumbuhan kredit yang sehat. 



1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengevaluasi strategi pemasaran kredit consumer yang sudah dijalankan 

oleh Bank XYZ khususnya cabang Bogor. 

2. Mengetahui posisi d m  peta persaingan kredit sebagai acuan untuk 

meningkatkan daya saing d m  pemasaran kredit consumer Bank XYZ. 

3. Merekomendasi strategi pemasaran kredit consumer yang tepat bagi Bank 

XYZ cabang Bogor. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat bagi perusahaan : 

1. Dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang positif bagi 

manajemen Bank XYZ khususnya cabang Bogor 

2. Dapat menjadi bahan evaiuasi terhadap strategi pemasaran kredit 

consumer yang sudah dijalankan. 

3. Dapat lebih mengenal kondisi internal dan eksternal sehubungan dengan 

strategi pemasaran kredit consumer. 

Manfaat bagi penulis : 

Menambah pengetahuan d m  wawasan manajerial bagi penulis mengenai stresegi 

bisnis di bidang pemasaran kredit consumer. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Salah satu pendapatan terbesar bank adalah pendapatan bunga yang 

diperoleh dari penjualan kredit. Oleh karena itu pemasaran produk lending (kredit) 

merupakan faktor penting yang perlu dipikirkan oleh manajemen perbankan. Bank 



dituntut untuk dapat menciptakan strategi produk dan pemasaran kredit yang bisa 

memenuhi kebutuhan dan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Peta 

pemasaran kredit yang sudah berubah dari corporate ke consumer menyebabkan 

Bank XYZ hams bisa menganalisa lingkungan bisnisnya baik internal rnaupun 

ekstemal. Sehingga bank dapat menciptakan produk pinjaman khususnya kredit 

consumer yang mempunyai nilai tarnbah dan daya saing sebagai core competency 

dalam menghadapi persaingan di industri perbankan. Tentu saja ha1 ini perlu 

didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, sistem kerja yang baik, 

pemasaran yang gencar, tehnologi tepat guna serta budaya kerja yang kondusif. 

Diharapkan melalui Analisis Portofolio produk (GE) bisa menciptakan strategi 

pemasaran kredit consumer yang tepat sehingga visi, misi dan target Bank XYZ 

dapat terealisasi dengan baik.. 

1. 6 Batasan Penelitian 

Dalarn penelitian ini ada batasan yang dihadapi yaitu data yang ditampilkan 

hanya sebatas data internal Bank XYZ dengan periode waktu 3 tahun, mengenai 

data-data internal bank lain (bank pesaing) seperti jumlah kredit yang sudah 

disalurkan bank pesaing khusus di daerah Bogor tidak dapat dilampirkan, karena 

menyangkut kerahasian bank yang hams dijaga sesuai dengan Undang-Undang 

No.7 Tahun 1992. 




