
11. TINJAUAN PUSTAKA 

A. KERANGKA TEORITIS 

1. Pemasaran 

Menurut Kotler (1991), pemasaran adalah kegiatan manusia yang I 

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses 

pertukaran. Sedangkan Engel Et al. (1994) mendefinisikan pemasaran 

sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, 

promosi dan distribusi gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan 

pertukaran yang memenuhi sasaran individual dan organisasional. 

Elemen kunci dalam d e f ~ s i  ini adalah pertukaran antara konsumen 

dan produsen. Masing-masing pihak memberikan sesuatu yang bemilai 

kepada pihak lain dengan tujuan memenuhi kebutuhan mereka 

masing-masing. Dalam konteks pembelian yang normal, uang ditukar 

dengan barang atau jasa yang diinginkan (Engel et al., 1994). 

Lebih lanjut Engel et al. (1994) menjelaskan bahwa semua yang 

dilakukan produsen dalam hal produk, promosi, harga dan distribusi 

diadaptasikan dengan permintaan pasar. Oleh karena itu, mengerti dan 

mengadaptasi motivasi dan perilaku konsumen merupakan kebutuhan 

mutlak untuk kelangsungan hidup kompetitif. 

2. Riset Pemasaran 

Menurut Kinnear dan Taylor (1992), riset pemasaran merupakan suatu 

pendekatan yang sistematis dan objektif untuk pengambilan dan 
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pengembangan informasi guna pengambilan keputusan di dalam 

manajemen pemasaran. Riset pemasaran mencakup semua aktifitas riset 

yang dilaksanakan sehubungan dengan manajemen pemasaran. Riset 

pemasaran meliputi: 

1. Analisis pasar, yaitu suatu studi mengenai ukuran, lokasi, sifat dan 

karakteristik pasar. 

2. Analisis penjualan, yaitu suatu analisa mengenai data-data penjualan. 

3.  Riset konsumen, merupakan riset yang berhubungan dengan penemuan 

dan analisis sikap, reaksi dan kesukaan konsumen. 

4. Riset reklame, sebagai ganti rugi bagi manajemen periklanan. 

Riset pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu riset 

eksploratif, riset konklusif dan riset pemantauan prestasi. Menurut Kinnear 

dan Taylor (1992), riset eksploratif biasanya dirancang untuk mengadakan 

penyelidikan awal dari sebuah situasi permasalahan dengan biaya dan 

waktu yang digunakan tidak begitu besar. Desain risetnya ditandai dengan 

fleksibilitas yang besar supaya desainnya cukup sensitif terhadap hal-ha1 

yang tidak terduga serta untuk menemukan wawasan yang semula tidak 

terpikirkan. Ancangan yang ditawarkan bersifat luas dan serba guna, 

misalnya sumber data sekunder, observasi, wawancara kelompok dan 

wawancara dengan ahli. Riset eksploratif cocok diterapkan pada situasi 

manajemen yang sedang menelusuri permasalahan atau peluang mencari 

wawasan, gagasan atau hipotesa baru. 
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Salah satu perangkat riset yang dapat digunakan adalah kuesioner. 

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang tersusun rapi untuk 

dipertanyakan kepada responden atau dijalankan tanpa menggunakan 

pertanyaan tetapi dengan menunjukkan gambar-gambar dan responden 

memberikan komentar tentang gambar tersebut (Kinnear dan Taylor, 1992). 

3. Perilaku konsumen 

Menurut Engel et al.(1994), perilaku konsumen adalah 

aktivitas-aktivitas yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan, 

mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses 

keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan tersebut. Motivasi 

dan perilaku konsumen dapat dimengerti melalui penelitian. Dengan 

mengetahui perilaku konsumen, melalui suatu penelitian yang dijalankan 

dan memanfaatkannya secara benar akan diperoleh suatu hasil yang 

meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. 

Penelitian mengenai perilaku konsumen atau proses keputusan 

konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk sangat bermanfaat 

bagi penetapan strategi pemasaran. Perilaku konsumen memiliki 

kepentingan bagi orang yang berhasrat mempengaruhi atau mengubah 

perilaku itu, termasuk mereka yang kepentingan utamanya adalah 

pemasaran (Engel et al., 1994). 

Menurut Kotler dan Amstrong (1994), dalam konsep pemasaran yang 

merupakan falsafah manajemen pemasaran, menyatakan bahwa pencapaian 
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tujuan organisasional tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan 

pasar sasaran dan pemenuhan kepuasan yang dikehendaki secara lebih 

efektif dan lebih efisien daripada pesaing. Untuk itu dalam memasarkan 

produknya, produsen sebaiknya dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh 

konsumen. Selanjutnya ditambahkan oleh Engel et al. (1994), motivasi 

serta perilaku konsumen yang didalamnya terdapat kebutuhan serta 

keinginan konsumen dapat diketahui melalui penelitian. Namun demikian, 

perkiraan yang sempurna tidak mungkin dapat dilakukan, tetapi usaha yang 

didesain dan digunakan dengan tepat dapat menurunkan resiko kegagalan 

pemasaran secara berarti. 

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan konsumen dapat diielompokkan ke dalam tiga faktor yaitu 

lingkungan, perbedaan individu dan proses psikologis. Faktor lingkungan 

terdiri dari budaya, kelas sosial, pengamh pribadi, keluarga dan situasi. 

Perbedaan individu mencakup sumberdaya konsumen, keterlibatq 

motivasi, sikap, kepribadian, gaya hidup dan demografi (Umur, pendapatan 

dan pendidikan). Sedangkan proses psikologis meliputi pengolahan 

informasi, pembelajaran dan perubahan sikap (Engel et al., 1994). Adapun 

secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Hubungan Proses Keputusan, Faktor yang berpengaruh 
dan Strategi Pemasaran 

5. Penelitian Terdahulu 

a. Iman (1994), yang mengkaji strategi pemasaran produk-produk 

perbankan, menyatakan bahwa Bank Swadharma mempunyai kekuatan 

dibidang sumberdaya manusia, dan mempunyai kelemahan dalam 

efisiensi penyebaran saluran distribusi berupa kantor cabang yang belum 

sinergis dengan pergeseran sentra bisnis. 

b. Ginayanti (1996), yang menganalisa perilaku konsumen dan implikasinya 

terhadap strategi pemasaran tabungan, dengan menggunakan analisis 

citra dan SWOT menghasilkan bahwa tabungan yang diteliti mempunyai 

keunggulan pada bunga serta kemudahan penarikan, sedangkan 

kekurangannya yaitu pada tidak adanya hadiahbonus dan banyaknya 

kegunaan. Pada bank yang diteliti walaupun mempunyai keunggulan 
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yang tinggi, pangsa pasar menurun karena terdapatnya faktor dominan 

yaitu cabang atau kantor bank pesaing bertambah di kota AB dan lokasi 

bank pesaing yang merata di setiap pusat bisnis. 

c. Suardy (1996) yang menganalisa persepsi nasabah terhadap bank dan 

produk bank yaitu deposito, giro dan tabungan, dengan menggunakan 

analisa model multi atribut yang menghasilkan bahwa bank yang diteliti 

hanya mempunyai keunggulan dari atxibut keamanan yang 

membahayakan apabila faktor keamanan pesaing ditingkatkan, untuk itu 

disarankan (1) pendirian kantor cabang baru di lokasi strategis, (2) 

peningkatan promosi, (3) menyempumakan sistem dan prosedur 

pengambilan, (4) mempertahankan d m  meningkatkan kepercayaan 

konsumen, (5) mempertahankan startegi pemberian tingkat suku bunga 

khusus, (6) mempertahankan kebijakan kemudahan pengambilan 

deposito sebelum jatuh tempo, (7) meningkatkan jumlah ATM yang 

tersedia. 

Dari ketiga penelitian di atas, tidak ada yang menganalisa hubungan 

dua variabel seperti karakteristik konsumen dan pemilihan bank, untuk itu 

dalam penelitian ini, dilakukan analisa hubungan antara usia, pendidikan, 

sumber informasi, pengeluaran, pekerjaan terhadap pemilihan bank. Hasil 

analisa ini dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan 

pemasaran. 

6. Bank dan Tabungan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 

tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan, definisi Bank adalah Badan 
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usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Bank umum merupakan bank yang dapat 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, 

undang-undang ini juga menjelas tentang tabungan yaitu simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang 

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat 

dipersamakan dengan itu. 

Menurut Santoso (1996), bank adalah suatu industri yang bergerak 

dibidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara 

keuangan antara debitur dan kreditur dana. Fungsi bank mencakup tiga 

ha1 pokok, yaitu sebagai pengumpul dana, penjamin kredit antara debitur 

dan kreditur, serta penanggung resiko tingkat bunga transformasi dana, 

dari tingkat suku bunga rendah ke tingkat suku bunga tinggi. 

Berdasarkan fungsinya, bank dapat dibedakan menjadi bank sentral, 

bank umum, bank pembangunan, bank desa serta bank perkreditan rakyat. 

Bank sentral adalah bank yang merupakan badan hukurn milik negara 

yang tugas pokoknya membantu pemerintah dalam : mengatur, menjaga, 

dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi 

dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna 

meningkatkan taraf hidup rakyat; mempunyai hak tungal untuk 

mengeluarkan uang resmi dari pemerintah. 
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Bank umum adalah bank yang sumber utama dananya berasal dari 

simpanan masyarakat, terutama giro, tabungan, dan deposito; serta 

pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dananya. Sedangkan 
I 

bank pembangunan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya 

terutama berasal dari penerimaaan simpanan dalam bentuk deposito serta 

swat berharga jangka menengah dan panjang, usaha utamanya adalah 

memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang 

pembangunan. 
I 

Bank desa adalah kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya 

adalah melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam 

rangka program pemerintah memajukan sektor pedesaan serta 

peningkatan produksi pertanian, khususnya pangan. Sedangkan bank 

perkreditan rakyat adalah kantor bank di kota kecamatan yang merupakan 

unsur penghmpuanan dana masyarakat maupun menyalurkan dananya di 

sektor pertaniadpedesaan. 

Berdasarkan pemilikannya, bank dibedakan menjadi bank 

pemerintah, bank pembangunan daerah, bank swasta nasional, bank 

swasta asing, dan bank koperasi. Bank pemerintah adalah bank yang 

seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan 

pendiriannya di bawah undang-undang tersendiri. 

Bank pembangunan daerah adalah bank yang pendiriannya 

berdasarkan peraturan daerah tingkat I dan sebagian besar sahamnya 

dimiliki oleh Pemda Tingkat I1 di wilayah bersangkutan dan modalnya 
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merupakan harta kekayaan milik pemerintah daerah. Sedangkan bank 

swasta nasional adalah bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk 

hukum perseroan terbatas di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI 

atau badan-badan hukum di Indonesia. Bank swasta asing adalah bank 

yang didirikan dalam bentuk bank ya& sudah ada di luar negeri atau 

dalam bentuk campuran antara bank asing dengan bank nasional di 

Indonesia. Bank koperasi adalah bank yang pengoperasiannya 

berlandaskan hukum koperasi dan anggotanya terdiri dari badan-badan 

hukum koperasi. 

Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank 

yang paling utama. Tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa, 

artinya tidak berfungsi sama sekali. Dana bank adalah dana uang tunai 

yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap 

waktu dapat diuangkan. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai bank 

tidaklah berasal dari uang milik bank itu sendiri, tapi juga berasal dari 

uang orang lain, uang pihak lain yang "dititipkan" pada bank dm 

sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan diambilnya kembali 

baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur. 

Menurut Waworuntu (1993), dalam iklim dunia perbankan pada 

saat ini diwarnai dengan persaingan yang semakin ketat dan kerap 

menimbulkan kesan semakin sempitnya ladang yang digarap, maka 

perjuangan untuk menciptakan bisnis yang berulang dengan nasabah yang 

sudah di tangan menempati titik sentral dalam upaya bank untuk tetap 
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unggul dalam persaingan jangka panjang. Untuk melihat wujud 

pelayanan yang terasa menjadi penting di mata nasabah, dapat dilihat dari 

keramahtamahan, pengetahuan produk, kesigapan dalam membantu, dan 

antusiasme para pegawai bank. Selain faktor-faktor tersebut, masalah 

pelayanan sering dikaitkan juga dengan lokasi bank, jumlah produk jasa 

yang ditawarkan, serta tingkat suku bunga. 

Masyarakat maju pada umumnya cenderung menuntut kemudahan 

dalam berbagai ha1 untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Mereka 

memilih hal-hal yang paling praktis, tetapi tetap memperhatikan faktor 

biaya, keamanan dan pelayanan. Dalam bidang perbankan juga berlaku 

keinginan semacam itu. Dalam melakukan aktivitasnya, nasabah 

cenderung mengingmkan hal-hal yang praktis, murah, dan aman 

(Permadi, 1996). 

B. KERANGKA KONSEPTUAL 

Secara sistematis kerangka konseptual penelitian disajikan dalam 

Gambar 2. Data PT Bank X dianalisa dengan analisa deskriptif yang akan 

mengambarkan keadaan baik misi, tujuan, kebijakan, produk, strategi 

maupun perusahaan Bank X itu sendiri. Setelah itu, akan diketahui kelebihan 

maupun kekurangan dari produk, strategi pemasaran maupun kondisi 

perusahaan. 

Dengan semakin ketatnya persaingan antar bank dan sangat 

b e r p e n g h y a  konsumen dalam keberhasilan perusahaan, maka untuk lebih 

http://www.mb.ipb.ac.id



mengefektifkan strategi pemasaran yang dibuat, akan lebih baik bila strategi 

dibuat berdasarkan perilaku maupun persepsi konsumen yang dituju. Hal ini 

didapatkan dengan cara mengapalisa industri perbankan dengan analisa lima 

kekuatan Porter yang &an menghasilkan keadaan industri perbankan yang 

kemudian disesuaikan dengan perilaku konsumen. Data perilaku konsumen 

didapatkan dari kuesioner konsumen yang berasal dari konsumen PT Bank X 

maupun Bank pesaing, yang disebarkan yang menyangkut karakteristik 

Gambar 2. Kerangka Konseptual 
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konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen, serta persepsi 

konsumen. 

Data karakteristik konsumen dianalisa dengan analisa deskriptkf yang 

akan menggambarkan konsumen yang menjadi responden yang mewakili 

konsumen yang dituju. Selain itu data mengenai faktor yang berpengamh 

pada konsumen sangat penting diidentifikasikan karena akan mempengaruhi 

proses keputusan mapun persepsi konsumen terhadap produk, hal ini juga 

dianalisa dengan analisa deskriptif. Persepsi konsumen di analisa dengan 

analisa multi atribut agar diketahui kelebihan dan kekurangan tabungan Bank 

X dengan produk tabungan pesaing, sedangkan untuk atribut Bank digunakan 

analisis Citra. Dari semua analisa ini, akan dirumuskan rekomendasi strategi. 
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111. METODOLOGI 

A. LOKASI DAN WAKTU GELADIKARYA 

Geladikarya dilakukan di PT Bank X pada salah satu cabangnya di 

Jakarta Pusat. Geladikarya dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu Bulan 

Januari sampai dengan Bulan Maret 1997. Penyebaran kuesioner dilakukan di 

cabang PT Bank X yang bersangkutan dan juga konsumen yang berada di 

Jakarta. 

B. METODE GELADIKARYA 

Metode geladikarya adalah studi kasus dan riset pasar. Studi kasus 

merupakan penelitian (penyelidikan dan pemeriksaan) yang terinci tentang 

cabang PT Bank X selama Januari sampai Maret 1997, sedangkan riset pasar 

dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner pada konsumen. 

C. SAMPEL DAN TEKNIK SAMPLING 

Populasi responden adalah konsumen PT Bank X dan bank pesaing 

lainnya yang berusia 15-55 tahun di Jakarta dengan tingkat pendidikan 

minimal SDIsederajat yang menjadi konsumen tabungan "P" pada Bank X 

dan bank pesaing. Sedangkan pengambilan contoh dilakukan dengan metode 

non probabilitas contoh kemudahan seperti meminta pendapat konsumen 

Bank X dan juga orang-orang di toko, jalan, rumah dan lainnya yang menjadi 

konsumen bank pesaing. 
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Pada penelitian ini terdapat kelemahan yaitu untuk pengambilan sampel 

konsumen tidak ditentukan suatu kantor cabang kantor bank pesaing dan 

daerahnya, sehingga dapat terjadi bias penilaian oleh konsumen, terutama 

untuk penilaian atribut yang terkait dengan lokasi seperti lokasi, keramahan, 

kenyamanan kantor, serta pelayanan. Walaupun demikian, pada penelitian 

ini yang ingin dilihat adalah opini konsumen potensial yang berada di Jakarta. 

D. JENIS DATA YANG DIPERLUKAN 

Data primer dikumpulkan dengan cara riset konsumen akhir yaitu 

dengan menyebarkan kuesioner jenis structured non disguised dimana daftar 

pertanyaan telah tertulis serta tersusun rapi dan objektif atau tujuannya jelas 

bagi pihak responden. Sedangkan data sekunder didapat dari PT Bank X dan 

studi pustakditeratur. 

Adapun jenis data untuk geladikaqa ini terdiri dari data kuantitatif dan 

kualitatif. Data kuantitatif jumlah konsumen, total dana yang terkumpul, 

pertumbuhan jumlah konsumen, dan lainnya. Sedangkan data kualitatif 

seperti karakteristik konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen 

dalam pengambilan keputusan, persepsi konsumen, strategi pemasaran yang 

telah dilakukan oleh PT Bank X, dan lainnya. 

E. METODE PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data dilakukan dengan empat metode yaitu wawancara, 

kuesioner, observasi langsung, serta studi pustaka. Wawancara dilakukan 

terhadap pihak manajemen PT Bank X, kuesioner dilakukan terhadap 

konsumen PT Bank X dan bank pesaing seperti pada Lampiran 1, observasi 
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langsung dilakukan selama berada di cabang PT Bank X, sedangkan studi 

pustaka dilakukan dengan membaca literatur yang berhubungan dengan kasus 

yang diteliti. 

F. METODE ANALISIS 

Kuesioner sebelum disebarkan kepada responden yang sesungguhnya 

dilakukan pengujian terlebih dahulu (pre test). Menurut Singarimbun dan 

Effendi (1995), pre test dapat menyempumakan kuesioner karena akan 

diketahui beberapa hal seperti apakah pertanyaan tertentu perlu dihilangkan 

atau ditambahkan, apakah responden dapat mengerti dengan baik arti 

pertanyaan tersebut, apakah urutan pertanyaan perlu dirubah dan lainnya. 

Pre test dilakukan dengan menyebarkan sejumlah kuesioner kepada 

sejumlah responden. Biasanya responden yang dipilih adalah responden 

yang mudah dihubungi kembali atau juga pada responden lain, hal ini karena 

pengajuan kuesioner dilakukan dua kali.Analisis dilakukan dengan analisis 

industri, analisis deskriptif, analisis Citra serta analisa multi atribut. 

1. Analisis Industri 

Analisis industri dilakukan untuk mengetahui persaingan dalam 

industri perbankan. Analisis ini menggunakan kerangka Porter (Tunggal, 

1994) yang menyatakan sifat dan tingkat kompetisi dalam suatu industri 

bergantung pada 5 kekuatan yaitu: (1) ancaman pendatang baru, (2) daya 

tawar menawar pemilik dana, (3) daya tawar menawar peminjam kredit, 

(4) ancaman produk pengganti, (5) persaingan antar bank. 
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2. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik 

konsumen, faktor-faktor yang berpengamh terhadap proses keputusan 

serta mendeskripsikan data-data yang berasal dari PT Bank X. Pada 

geladikarya ini faktor-faktor yang dilihat adalah pengqruh lingkungan 

dan perbedaan individu yaitu: 

a. Pengaruh lingkungan 

Meliputi informasi mengenai status perkawinan, pekerjaan dan 

media komunikasi yang digunakan konsumen dalam mencari informasi 

mengenai tabungan. 

b. Perbedaan individu 

Meliputi informasi mengenai karakteristik demografi seperti 

umur, tingkat pendidikan, serta tingkat pengeluaran; motivasi. 

Analisa deskriptif juga dilakukan untuk mendeskripsikan hal-hal 

yang berkaitan dengan bauran pemasaran yaitu: 

a. Produk 

Meliputi informasi mengenai atribut produk, manfaat produk 

yang dicari oleh konsumen dan jenis yang disukai konsumen. 

b. Harga 

Meliputi informasi mengenai tingkat bunga yang diberlakukan di 

Bank X dan pesaing. 
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c. Promosi 

Meliputi informasi mengenai persepsi konsumen terhadap 

tabungan "P" dan tabungan bank pesaing, media komunikasi yang 

paling mempengaruhi konsumen, jenis serta besarnya hadiah yang 

. diberikan. 

d. Distribusi 

Meliputi informasi mengenai tempat dan cara konsumen yang 

disukai konsumen. 

3. Analisis Citra 

Analisis Citra digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

pengetahuan konsumen terhadap atribut bank. Atribut bank yang dijadikan 

bahan analisa adalah lokasi, keamanan, keramahan, jam kerjahuka, 

kredibilitas bank, popularitas, kenyamanan kantor, pelayanan. Untuk 

menganalisanya, tiap atribut diberi skala ordinal yaitu 1 untuk sangat baik, 

2 untuk baik dan 3 untuk kurang baik. 

4. Analisa Multi atribut 

Analisis multi atribut digunakan untuk menganalisa persepsi 

konsumen terhadap atribut tabungan dari Bank X maupun bank pesaing. 

Atribut tabungan yang diuji dengan menggunakan model multi atribut, 

yang dijadikan bahan analisa adalah fasilitas ATM, hadiah dan bonus, 

tingkat bunga, kemudahan mengambil dan menyetor, fasilitas on line, 

kegunaan tabungan (jasainan kredit, pembayaran rekening dan lainnya). 
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Untuk melakukan pengujian dengan model multi atribut, konsumen 

diminta memberikan sikap terhadap tabungan tentang evaluasi serta 

kekuatan kepercayaan dari atribut yang semuanya diberi skala penilaian -3 

sampai +3. 

Model multi atribut Fishbein adalah sebagai berikut : 

Dimana : 

Ao = Sikap terhadap tabungan 

bi = Kekuatan kepercayaan bahwa tabungan memiliki atribut i 

ei = Evaluasi mengenai atribut i 

n = Jumlah atribut 

Nilai yang lebih besar menunjukkan tingkat sikap konsumen lebih 

tinggi daripada nilai yang lebih kecil pada model Fishbein. Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat pada contoh berikut ini: 

Berdasarkan contoh ini, bank D merupakan bank yang paling disukai 

oleh konsumen. 
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N. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

1. Sejarah singkat PT. Bank X 

Berdirinya PT. Bank X tidak terlepas dari berdirinya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dimana perusahaan Bank Indonesia yang 

didirikan dengan akta no 14 tanggal 9 Oktober 1945 sebagai realisasi dari 

keputusan Sidang Dewan Menteri Indonesia tanggal 19 September 1945, 

yang kemudian dilebur menjadi Bank X, menetapkan Bank X sebagai 

Bank Umum yang usahanya diarahkan untuk membantu pembangunan 

ekonomi nasional, sedangkan peran Bank sirkulasi ditangmi oleh De 

Javasche Bank (sekarang bernama Bank Indonesia). 

Dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden no 17 tahun 1965 

tentang integrasi Bank-Bank milik pemerintah, terhitung tanggal 17 

Agustus 1965 Bank X dilebur menjadi salah satu unit dari Bank Negara 

Indonesia. Dalam tahun 1967 dikeluarkan Undang-Undang No. 14 

tentang Pokok-pokok Perbankan yang menetapkan fungsi bank-bank 

pemerintah kembali kepada fungsi semula sebelum adanya integrasi. 

Dengan Undang-Undang No.17 tahun 1968, Bank X kembali 

berfungsi sebagai bank umum milik negara, dengan usaha dan tugas pokok 

yang diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan 

ekonomi nasional dengan mengutamakan sektor industri. Sesuai dengan 
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Undang-undang no.7 Tahun 1992 tentang perbankan, bentuk hukum Bank 

X dirubah menjadi perusahaan perseroan dengan nama PT. Bank X 

(persero) yang kantor pusatnya berkedudukan di Jakarta. Pada akhir tahun 

1996, PT Bank X telah menjual sahamnya baik di dalam maupun luar 

negeri. 

2. Misi PT. Bank X 

Misi PT. Bank X adalah : Melakukan usaha perbankan yang sehat 

untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta stabilisasi 

nasional dibidang ekonomi kearah peningkatan kesejahteraan rakyat 

banyak dengan mengusahakan pencapaian laba yang optimal. 

3. Tujuan PT. BankX 

Tujuan PT. Bank X untuk tahun 1996 - 2000 sebagai usaha nyata 

untuk mencapai misi perusahaan adalah sebagai berikut : 

a. Mempertahankan status sebagai Bank Sehat dan menjadi salah satu 

Bank terkemuka di manca negara, khususnya di kawasan Asia 

Tenggara. 

b. Mempertahankan hubungan baik dengan usaha skala besar sehingga 

secara keseluruhan dapat memperoleh posisi yang menguntungkan 

dalam mengembangkan usaha. 

c. Memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan 

kegiatan di bisnis retail. 

http://www.mb.ipb.ac.id



d. Memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan hubungan 

dagang internasional untuk mengembangkan bisnis Perbankan 

Intemasional. 

e. Meningkatkan aktivitas usaha diluar sektor perkreditan untuk 

memperoleh komposisi pendapatan yang lebih baik. 

f. Memperluas bisnis melalui perusahan-perusahaan yang dimiliki dan 

merintis pembentukan Xlncorporated. 

g. Menjadi salah satu lembaga yang berperan aktif dalam pembangunan. 

4. PT Bank X Cabang Gambir 

Pada awal pembentukkannya, PT Bank X cabang Gambir ini 

merupakan cabang pembantu dari cabang Kramat, berdasarkan Surat 

Edaran No. 20/45/KBDIR tahun 1965. Dalam perkembangannya, cabang 

Gambir saat ini sudah merupakan kantor cabang PT Bank X yang besar. 

Pada tahun 1996, cabang Gambir ini memperoleh Penghargaan Abdi 

Satyabakti dari Kantor Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara 

sebagai bank yang memberikan pelayanan terbaik yang diserahkan 

langsung oleh Presiden Soeharto. 

PT Bank X cabang Gambir ini dipimpin oleh seorang pemimpin 

cabang yang dibantu langsung oleh 3 pemimpin bidang serta seorang 

penyelia pemasaran bisnis, selain itu pada cabang ini juga terdapat kontrol 

intern yang dipimpin oleh seorang penyelia kontrol intern. Adapun 

struktur organisasi cabang Gambir terdapat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Struktur Organisasi PT Bank X Cabang Gambir 
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Produk-produk yang dikeluarkan untuk menghunpun dana dari 
. . 

konsumen retail oleh cabang Gambir ini, sebagaimana PT Bank X pada 

umumnya adalah Giro, Deposito, serta Tabungan yang salah satunya 

adalah Tabungan "P". Adapun perkembangan penghunpunan dana dari 

konsumen retail ini dari tahun 1992-1996 dapat dilihat dari Tabel 2. 

Tabel 2. Perkembangan Penghunpunan dana PT Bank X Cabang (dalam 

Dari data di atas terlihat bahwa total dana yang terhimpun dari 

Giro 
Deposito 
Tabungan 
TotalDana 

tabungan dari tahun ke tahun tens meningkat. Sedangkan secara khusus, 

tabungan "P" pada cabang ini juga mengalami peningkatan dari tahun 

1995-1996 sebesar 37 persen yaitu dari 48.312 juta (tahun 1995) menjadi 

66.252 juta (tahun 1996), tetapi dari segi jumlah nasabah mengalami 

penurunan yaitu dari 8170 nasabah (tahun 1995) menjadi 7493 nasabah 

(tahun 1996) atau turun 8 persen. 

5. Strategi Pemasaran Tabungan "P" 

"Sumber PT Bank X cabang Gambir 

13,352 

35,098 

21,961 

70,411 

Dengan memandang dana sebagai bagian terpenting dalam aktivitas 

bisnis perbankan, maka setelah deregulasi perbankan melalui Paket 

Kebijaksanaan 1 Juni 1983 dilaksanakan, pihak perbankan dihadapkan 

19,376 

45,444 

29,821 

94,641 

25,096 

50,109 

37,998 

113,203 

37,285 

189,841 

49,720 

276,846 

64,271 

174,183 

69,202 

307,656 
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pada persoalan mencari dana pengganti setelah dana murah dihentikan 

Bank Indonesia. Berdasarkan keputusan bahwa bank bebas menetapkan 

suku bunganya maka pihak perbankan mulai melakukan upaya pendekatan 

masyarakat dengan menjanjikan bunga tabungan yang lebih tinggi. 

Disamping ketatnya persaingan dan pentingnya dana, maka 

manajemen bank X menciptakan Tabungan "P". Secara umum tabungan 

"P" merupakan titipan dana nasabah dengan tujuan untuk disimpan dalam 

waktu yang tidak ditentukq dengan fiekuensi pengambilan tidak dibatasi 

dan atas titipan dana tersebut bank memberikan bunga yang dihitung 

berdasarkan saldo harian dan dibayarkan setiap akhir bulan. 

Strategi pemasaran yang dilaksanakan oleh PT Bank X dalam 

memasarkan produk tabungan "P" adalah strategi generic products for 

generic customers, dimana produk yang dipasarkan tidak difokuskan untuk 

pasar atau segmen tertentu, serta produk yang dipasarkan sama untuk 

semua cabang. Tabungan "P" yang dipasarkan untuk konsumen seluruh 

lapisan khususnya perorangan (pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, 

pegawai maupun para wiraswasta atas nama pribadi) didistribusikan 

keseluruh cabang PT Bank X. 

Berdasarkan pernyataan misi PT Bank X melakukan usaha 

perbankan yang sehat untuk menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan 

ekonomi serta stabilitas nasional dibidang ekonomi ke arah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak dengan mengusahakan pencapaian laba yang 
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optimal, maka strategi pemasaran tabungan "P" generic products for 

generic customers sudah mencerminkan adanya suatu pemerataan 

kesejahteraan tanpa adanya pembedaan atau segmentasi pasar. Walaupun 

mengemban tugas sebagai penunjang pembangunan untuk menciptakan 

pemerataan dan kesejahteraan, PT Bank X tetap menjalankan bisnisnya 

dengan tujuan sebagaimana bisnis lainnya yaitu menciptakan laba yang 

optimal. 

Bila ditinjau dari segi penghimpunan dana yang terus naik dari 

tahun ketahun, dapat dikatakan bahwa kinerja PT Bank X ini sudah baik, 

walaupun demikian, PT Bank X perlu terus mewaspadai segala 

kegiatan-kegiatan pemasaran dari pesaing jangan sampai konsumennya 

pindah pada bank lain yang pada akhirnya akan menyebabkan pindahnya 

dana yang disimpan. Untuk itu, PT Bank X perlu menjaga konsumennya 

yang sekarang bahkan meningkatkan jumlahnya sehingga diharapkan dana 

yang terhimpun akan bertambah. 

Tabungan merupakan produk bank yang paling gencar dipasarkan 

oleh tiap bank, dari yang menawarkan bunga yang menarik, hadiah yang 

besar, bahkan sampai asuransi jiwa. Untuk itu, tabungan "P" yang 

dipasarkan oleh PT Bank X perlu dibuat suatu keunggulannya sesuai 

dengan keinginan serta persepsi konsumen agar lebih efektif dalam 

mempertahankan konsumen yang telah ada bahkan akan menarik 

konsumen lainnya. Keunggulan produk ini bukan saja dalam arti bentuk 

fisik tetapi juga nonfisik seperti memberikan pelayanan yang baik. 
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Seperti yang telah dilakukan oleh PT Bank X cabang Gambir yang selalu 

menyediakan kertas saran untuk mengetahui keinginan konsumennya 

sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan 

pelayanannya. 

Adapun ciri-ciri dari tabungan "P" adalah perhitungan bunga 

harian; dapat diambil setiap saat, serta tidak ada pembatasan maksimum 

pengambilan; dapat dijadikan jaminan kredit; untuk penabung perorangan; 

penarikan dan penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang on line. 

Dalam hal price (harga) atau tingkat bunga yang diberikan oleh PT 

Bank X adalah sebesar 14 persen. Cabang Gambir tidak mempunyai 

kewenangan dalam menentukan tingkat bunga Tabungan "P", karena 

merupakan kewenangan kantor pusat. 

Dalam rangka mendekati konsumen agar memudahkan memberikan 

pelayanan, PT Bank X membuka kantor cabang di kota-kota hampir 

seluruh wilayah Indonesia (508 kantor cabang) dan 6 kantor cabang di luar 

negeri. Dalam kegiatan operasionalnya, tiap cabang PT bank X diberikan 

kebebasan untuk menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai instansi 

baik instansi pemerintah maupun instansi lainnya. 

Dengan adanya kerja sama ini, keuntungan yang didapat oleh PT 

Bank X selain mendapatkan konsumen, adalah terdapatnya dana yang 

mengendap pada rekening konsumen. Sedangkan bagi konsumen selain 

memudahkan dalam pengambilan gaji bulanan, juga mendapatkan 

kemudahan dalam mengambil fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak 
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bank. Dari hal ini terlihat adanya keadaan yang saling menguntungkan. 

Walaupun demikian, PT Bank X tidak boleh melupakan konsumen yang 

bukan suatu bagian dari institusi yang menjalin hubungannya, ha1 ini 

karena semua konsumen harus dipandang sebagai suatu kekuatan yang 

sama. 

Dengan berkembang pesatnya teknologi komputer dan komunikasi, 

PT Bank X terus berusaha meningkatkan pelayanannya dengan 

menggunakan sistem on line yang memungkmkan konsumen suatu cabang 

PT Bank X melakukan transaksi di cabang lain. Walaupun demikian, 

dalam perjalanannya, sistem on line ini sering menghadapi masalah 

dengan terjadinya offline karena terjadinya over load di pusat data, hal ini 

sudah diantisipasi oleh PT Bank X dengan akan digunakannya sistem on 

line baru, yaitu data konsumen tidak disatukan di pusat data tetapi berada 

di tiap cabang sehingga over load dapat dihindarkan. 

Pada saat ini sudah diaplikasikan teknologi ATM di setiap 

cabang-cabang lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan dan perkantoran. 

PT Bank X walaupun dapat dikatakan terlambat dalam pengoperasiaannya 

dibandingkan beberapa bank pesaing, juga telah melakukan perluasan 

jaringan ATM seperti yang telah diungkapkan oleh Dirut PT Bank X dalam 

Info Bank (1997), pada akhir tahun 1996 ATM PT Bank X berjumlah 265 

unit dan jumlah ini akan terus dikembangkan menjadi 500 unit pada akhir 

tahun 1997. Walaupun demikian menurut pihak manajemen PT Bank X 

cabang Gambir untuk menempatkan satu unit ATM disuatu tempat tidaklah 
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mudah, apalagi bila tempat tersebut merupakan suatu bagian dari grup 

perusahaan yang juga memiliki bank. Pengadaan ATM pada saat ini sudah 

merupakan hal yang penting bagi suatu bank untuk dapat bersaing dengan 

bank lainnya. Hal ini karena konsumen sangat mengharapkan terjadinya 

kemudahan bertransaksi pada tiap saat. 

Kegiatan promosi dilakukan selain untuk memperkenalkan produk 

juga untuk terus mengingatkan konsumen terhadap Tabungan "P". Adapun 

kegiatan promosi yang dilakukan dengan menyebarkan brosur-brosur, 

pemasangan spanduk serta papan reklame, serta iklan di media. 

B. ANALISIS INDUSTRI 

Lingkungan industri perlu dianalisa dalam rangka menentukan 

struktur industri tertentu, agar dapat menganalisis persaingan yang akan 

terjadi antara perusahaan dengan pesaing-pesaingnya, sehingga dapat 

menentukan strategi bersaing yang dapat digunakan untuk memenangkan 

persaingan yang terjadi. Kerangka analisis struktural yang digunakan 

adalah dengan model yang diperkenalkan Porter. Adapun peta persaingan 

tersebut terlihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Peta Persaingan Industsi 

1. Persaingan antar bank 

Bank yang beroperasi di Indonesia saat ini tercatat sebanyak 239 

buah Bank dimana PT Bank X berdasarkan total asset merupakan 

pernimpin pasar dari semua bank yang ada baik bank pemerintah maupun 

bank swasta. Adapun data total asset dari beberapa bank tercantum pada 

Tabel 3.  
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Tabel 3. Asset Beberapa Bank (Rp. Milyar>" 

a Sumber: Majalah Swa (1996) 

Dari data pada tabel di atas, terlihat bahwa untuk bank-bank besar 

dengan total asset yang besar serta dengan jumlah bank yang banyak 

dengan serupanya produk yang ditawarkan oleh tiap-tiap bank, maka 

terjadi persaingan yang ketat di industri perbankan. Bila dilihat dari posisi 

dana, maka PT Bank X lebih kecil dibandingkan dari Bank Central Asia, 

hal ini juga dari keenam bank terbesar tersebut, hanya Bank Central Asia 

yang merupakan bank swasta, untuk itu PT Bank X perlu mewaspadai 

perkembangan Bank Central Asia maupun bank lainnya. Hal ini dapat 

dilihat dari data terbaru (Info Bank, 1997), BCA merupakan bank dengan 

total aset terbesar, disusul BRI dan PT Bank X. Selain itu, dari segi 

wilayah keberadaan PT Bank X Cabang Gambir, dapat menunjukkan 

persaingan yang ketat. Hal ini terlihat dari banyaknya bank yang berada di 

sekitarnya (Gambar 5). 
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Gambar 5. Lokasi bank di sekitar PT Bank X 

PT Bank X yang merupakan bank umurn pemerintah mempunyai 

keunggulan dibandingkan dengan bank umum swasta yaitu adanya rasa 

aman dan percaya dalam diri konsumen kepada bank pemerintah. 

Walaupun demikian, PT Bank X saat ini tidak dapat hanya mengandalkan 
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dari keamanan investasi saja tetapi juga harus dapat memberikan kepuasan 

pada konsumen, mengingat bank-bank swasta sudah menyerang dengan 

gencar. 

Ketatnya persaingan antar bank, membuat banyak bank yang tidak 

dapat bertahan. Bank Indonesia awal tahun 1997 telah mengeluarkan 

aturan baru tentang likuidasi bank. Implementasi PP No. 68 tahun 1996 

ini tentu tidak kecil bagi perkembangan perbankan nasional. Pertama 

bank-bank dipaksa untuk cepat berbenah diri apabila tidak ingin 

dilikuidasi. Kedua, penyelesaian bank-bank bermasalah jadi lebih jelas. 

Ketiga, nasabah penabung makin selektif memilih bank. Keempat, 

pemilik dan profesional bank makin berhati-hati karena harta pribadi yang 

tertimbun selama bertahun-tahun bisa terseret karena palu likuidasi (Info 

Bank, 1997). 

2. Ancaman pendatang baru 

Sejak dikeluarkannya Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 yang 

menghapus rintangan masuk, jumlah pendirian bank baru meningkat 

pesat, hal ini menunjukkan industri perbankan masih sangat menarik bagi 

pendatang baru. Walaupun dernikian, bisnis perbankan merupakan bisnis 

yang sangat mengandalkan kepercayaan konsumen sehingga ha1 ini dapat 

merupakan halangan masuk bagi pendatang baru. 

Konsumen dalam menyimpan uangnya pada suatu bank sangat 

memperhatikan citra dari bank tersebut, jadi akan sulit bagi bank baru 

untuk mendapatkan nasabah, karena untuk membangun suatu rasa percaya 
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konsumen terhadap suatu bank baru bukan merupakan ha1 yng mudah dan 

membutuhkan waktu. Dalam hal ini menurut pihak manajemen PT Bank 

X, pendatang baru bukan merupakan ancaman karena PT Bank X sudah 

mempunyai citra tersendiri di benak konsumen. Sedangkan yang perlu 

diperhatikan adalah berdirinya cabang-cabang baru dari bank papan atas 

yang juga sudah mempunyai citra dibenak konsumen. 

3. Kekuatan pemilik dana 

Kekuatan pemilik dana terutama yang besar, dengan bertambah 

banyaknya jumlah bank maupun lembaga keuangan non bank lainnya 

seperti pasar saham, menyebabkan adanya alternatif penyimpanan dana. 

Hal ini menyebabkan makin kuatnya posisi tawar mereka terhadap tingkat 

bunga dana yang menyebabkan berkurangnya tingkat profitabilitas 

perusahaan. Untuk pemilik dana yang kecil namun jumlahnya banyak, 

posisi tawarnya tidak sebesar pemilik dana yang besar, tetapi dengan 

banyaknya alternatif penyimpanan dana lainnya selain bank maupun 

besarnya jumlah bank, maka posisi tawar mereka juga cukup h a t .  

Walaupun demikian, bagi PT Bank X, konsumen tabungan baik 

pemilik dana besar maupun kecil mempunyai kekuatan yang sama. Hal 

ini tampak dengan diterapkannya tingkat bunga yang sama untuk semua 

konsumen, tidak ada pembedaan berdasarkan jumlah dana yang disimpan. 

Menurut PT Bank X, dana yang tersimpan dalam tabungan merupakan 

dana yang sifatnya jangka pendek yang sewaktu-waktu dapat diambil, 

sehingga semua konsumennya diperlakukan sama dalam hal tingkat 

bunga. 

http://www.mb.ipb.ac.id



4. Kekuatan peminjam 

Dengan makin banyaknya lembaga-lembaga keuangan bukan bank 

yang dapat menjadi sumber pendanaan seperti pasar modal, pegadaian dan 

banyaknya bank yang terdapat di Indonesia membuat banyaknya alternatif 

sumber pendanaan. Untuk konsumen peminjam yang besar seperti 

perusahaan yang memiliki banyak pilihan sumber pengadaan dana seperti 

dari pasar modal dan lembaga keuangan lainnya, serta dari sumber lainnya 

seperti dari sumber luar negeri walaupun tidak mudah dan hanya pihak 

tertentu saja, membuat posisi peminjam konsumen besar relatif h a t  seperti 

terhadap tingkat bunga maupun alternatif pembiayaan. Walaupun 

demikian, menurut PT Bank X untuk konsumen peminjam besar yang 

mempunyai alternatif pembiayaan yang banyak, akan lebih berbangga 

apabila mendapatkan sumber pembiayaan dari bank terutama bank 

pemerintah, karena merasa sudah dapat memenuhi persyaratan dan 

memiliki kredibilitas yang baik di mata bank. Sedangkan untuk konsumen 

peminjam yang kecil, walaupun banyaknya alternatif sumber pembiayaan 

seperti dari Pegadaian serta sumber lainnya seperti orang-orang terdekat, 

tidak berpengaruh pada kekuatannya. 

5. Ancaman produk pengganti 

Produk pengganti dari produk perbankan seperti kartu kredit dari 

pasar swalayan, produk pasar modal seperti saham dan obligasi, serta dari 

lembaga finansial lainnya seperti leasing serta kartu kredit. Dengan 

berkembangnya pasar modal, beroperasinya lembaga fiansial dan 
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banyaknya pasar swalayan menawarkan kartu kredit seperti Matahari, 

Golden Trully dan Hero, menurut pihak manajemen PT Bank X, untuk 

produk tabungan tidak memberikan ancaman yang besar, karena perbedaan 

sifat dari produk tabungan dengan produk pengganti tersebut. 

Bila dibandingkan dengan saham dan obligasi, tabungan mempunyai 

kelebihan yaitu dana yang dishpan dapat dicairkan lebih cepat dan juga 

pada saham dan obligasi terdapat unsur spekulatif. Selain itu dengan 

berkembangnya pasar modal tidak mempengaruhi jumlah dana yang 

tersimpan dalam tabungan, sehingga menurut manajemen PT Bank X 

konsumen tabungan dan konsumen pasar modal merupakan konsumen 

yang berlainan. 

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh Info Bank (1997), pasar modal 

yang menjadi altematif atau produk saingan dari bank, bukan merupakan 

ancaman bagi bank. Kehadiran suatu produk yang sama-sama dibutuhkan 

untuk pengerahan dana tidak mungkin saling mematikan. Pemerintah 

mencanangkan bahwa pasar modal itu untuk meningkatkan akumulasi dana 

bagi pembangunan. Selanjutnya dana yang masuk melalui pasar modal 

belum tentu berasal dari bank, bisa saja berasal dari orang yang tadinya 

suka membeli emas, tanah atau rumah, tetapi setelah ada pasar modal, 

memindahkan dananya. 

Dari kelima kekuatan persaingan di atas, menunjukkan kondisi industri 

perbankan merupakan industri dengan tingkat persaingan yang tinggi. Untuk 

itu, PT Bank X sebagai bank pemerintah terbesar di Indonesia perlu terus 

mengamati kelima kekuatan yang telah diuraikan. 
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C. ANALISA DEMOGRAFI KONSUMEN 

Jumlah responden pada penelitian ini adalah 200 orang dengan cara 

pengambilan sampel non probabilitas berdasarkan kemudahan. Adapun 

pada pengisian kuesioner dilakukan dengan tanya jawab ataupun dengan 

mendampingi responden bila yang melakukan pengisian adalah responden, 

hal ini untuk menjamin terisinya semua pertanyaan yang diajukan serta 

menjamin kuesioner terkumpul. Pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan bantuan sofiware Lotus serta EPI6. 

1. Usia responden 

Adapun data usia responden dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Usia Responden 

Dari data usia, dapat dilihat jumlah responden terbanyak berada 

pada kelompok umur 24 sampai 30 tahun yaitu sebesar 42.5 persen. 

Jumlah responden pada kelompok umur lainnya yaitu kelompok umur 

diatas 37 tahun sebesar 24.5 persen, kelompok umur 15 sampai 23 
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tahun sebesar 18.5 persen dan kelompok umur 31 sampai 37 tahun 

sebesar 14.5 persen. 

Kelompok umur yang dapat menjadi perhatian adalah kelompok 

umur dibawah 23 tahun yang berjumlah 18.5 persen dari jumlah 

responden, menunjukkan terdapatnya kesadaran menabung dari generasi 

muda, sementara sebagian besar orang beranggapan bahwa kelompok 

umur ini menyenangi gaya hidup yang konsumtif. Kelompok umur ini 

juga sudah merupakan kelompok umur yang dituju oleh beberapa bank 

dalam memasarkan produknya seperti tabungan untuk pelajar. 

2. Pendidikan responden 

Responden dengan pendidikan tertinggi lulusan perguruan tinggi 

ke atas merupakan responden dengan persentase terbesar yaitu 45.5 

persen, pendidikan tertinggi diploma/pernah/sedang kuliah sebanyak 

23.5 persen, pendidikan tertinggi SLTAIsederajat sebanyak 21.5 persen, 

dan responden dengan pendidikan tertinggi SLTPIsederajat sebesar 9.5 

persen. Dari 9.5 persen responden dengan pendidikan tertinggi 

SLTPIsederajat, sebanyak 84.2 persen merupakan pelajar SLTA. 

Adapun data pendidikan tertinggi responden dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Pendidikan Responden 

3. Pekerjaan responden 

....................... hB$&8@;g;3mm 
;~~@p$$$$3p~~$;<3F~a$&&@:$~@~& 
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Jumlah responden terbanyak mempunyai pekerjaan karyawan 

swasta yaitu sebesar 36.5 persen. Sebanyak 30.5 persen responden 

mempunyai pekerjaan pegawai negeri, 22.0 persen responden 

merupakan pelajarlmahasiswa, 6.0 persen responden merupakan ibu 

rumah tangga, 3.5 persen responden mempunyai pekerjaan wiraswasta, 

dan 1.5 persen responden mempunyai pekerjaan lain-lain yang 

diantaranya terdapat pensiunan dan juga yang sedang mencari 

pekerjaan. Responden yang mempunyai pekerjaan wiraswasta, Ibu 

rumah tangga, serta lainnya dikelompokkan menjadi satu untuk 

mempemudah pengolahan lebih lanjut sehingga jumlah kelompok ini 

sebesar 11 persen. Adapun data pekerjaan responden dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

SLTPJsederajat 
SLTAIsederajat 
Diploma/pernab/sedah kuliah 
Lulusan Perguruan Tinggi keatas 
Jumlah 

19 

43 

47 

9 1 

200 

9.5 

21.5 

23.5 

45.5 

100 - 
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Tabel 6 .  Pekerjaan Responden 

4. Status Perkawinan 

Dari hasil penyebaran kuesioner, sebanyak 47 persen responden 

telah menikah sedangkan sebanyak 53 persen responden belum 

menikah. Adapun data status perkawinan responden dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Tabel 7.Status Perkawinan Responden 

KAWIN 94 

BELUM KAWIN 106 

JUMLAH 200 

~ @ g ~ ~ ~ & @ g ~  
$Bxzg &;H c;;;w i3 

?~.*.:,..*:<;:i;:$;~;p**: t+x&&&$~;$~$$$3*a$$$& 
47.0 

53.0 

100 
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5 .  Pengeluaran responden 

Data pengeluaran rata-rata perbulan dari keluarga responden bagi 

yang sudah menikah atau dari responden sendiri bagi yang belum 

menikah, didapat dengan meminta responden mengisi pengeluaran 

rata-rata perbulan, tetapi untuk mempemudah pengolahan data lebih 

lanjut, maka dilakukan pengelompokan pengeluaran. Dari hasil 

kuesioner didapatkan kelompok pengeluaran rata-rata perbulan dibawah 

atau sama dengan Rp. 200.000 merupakan kelompok terbesar dengan 

jumlah 28 persen, terdapat dua kelompok pengeluaran yang mempunyai 

jumlah responden yang sama yaitu 21 persen untuk responden 

mempunyai pengeluaran sebesar Rp.200.001-400.000 dan diatas 

Rp.800.000, 19 persen responden dengan jumlah pengeluaran 

Rp.400.001-600.000, dan 11 persen dengan pengeluaran 

Rp.600.001-800.000. Adapun data pengeluaran responden dapat dilihat 

pada Tabel 8. 

Tabel 8. Pengeluaran Responden 
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D. ANALISA PERSEPSI KONSUMEN 

1. Alasan pemilihan bank 

Faktor yang paling banyak mempengaruhi responden dalam 

memilih bank adalah citra dari bank yaitu sebesar 42 persen responden, 

lalu yang kedua terbesar adalah lokasi dari bank yang dekat dengan 

responden yaitu sebesar 32.5 persen. Sebanyak masing-masing 10 

persen responden menyatakan faktor yang mempengaruhinya dalam 

memilih bank adalah faktor keluarga dan iklan di media, sedangkan 3.5 

persen menyatakan faktor yang mempengaruhinya adalah atasan atau 

teman sejawat, dan yang terkecil adalah faktor lainnya yaitu 2 persen 

yang diantaranya fasilitas, keamanan, pelayanan, serta kemudahan. Dari 

data ini terlihat bahwa bisnis perbankan sangat dipengaruhi oleh citra 

bank tersebut dimata konsumen serta keberadaan dari bank tersebut di 

lingkungan konsumen. Hal ini tidak terlepas dari sifat bisnis perbankan 

itu sendiri, dimana bisnis ini sangat dipengaruhi oleh kepercayaan 

konsumen. Citra bank ini sangat berkaitan dengan reputasi suatu bank, 

baik dari segi keamanan yang baik, ataupun dari kinerja bank itu sendiri. 

Suatu bank yang populer belum tentu mempunyai citra yang baik 

dibenak konsumen. Adapun data faktor yang mempengaruhi responden 

dalam memilih bank dapat dilihat pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Alasan memilih Bank 

2. Sumber informasi 

Pada data ini responden diperboleh menjawab lebih dari satu 

pilihan, sehingga untuk keperluan pengolahan setiap jawaban yang lebih 

dari satu dianggap lebih dari satu responden. Dari hasil kuesioner, 

ternyata responden paling banyak menggunakan media untuk 

mengetahui informasi mengenai tabungan adalah dari TV sebesar 34 

persen, swat kabar sebesar 32.3 persen, majalah 15.9 persen, radio 9.6 

persen, pameran 1.9 persen dan lainnya 6.3 persen yang diantaranya 

billboard, brosur, teman, customer service, serta keluarga. 

Untuk keperluan pengolahan lebih lanjut, jurnlah jawaban 

responden yang mendapatkan informasi melalui pameran, radio d m  

lainnya digabungkan sehingga menjadi 17.8 persen, selain itu untuk 

jawaban responden majalah dan swat kabar digabungkan menjadi 48.2 

persen. Dari data ini dapat digunakan untuk menginformasikan produk 
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tabungan bank untuk semua segmen konsumen dapat dilakukan dengan 

memperbesar kegiatan iklan di TV dan swat kabar. Adapun data 

mengenai sumber informasi dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Sumber Informasi mengenai Tabungan (n=200) 

3. Alasan Pemilihan Tabungan 

Pada kuesioner tentang faktor yang mempengaruhi dalam 

memilih tabungan terdapat responden yang menjawab lebih dari satu 

pilihan, sehingga untuk pengolahan, jawaban yang lebih dari satu 

dianggap lebih dari satu responden. Sebesar 42 persen responden 

menyatakan faktor yang mempengaruhinya dalam memilih tabungan 

adalah kemudahan menyetorlmenarik, 33.5 persen fasilitas teknologi 

(ATM, on line), 11.8 persen karena promosihadiah yang menarik, 7.3 

persen karena bunga yang tinggi, serta 5.3 persen menyatakan faktor 

lainnya seperti fasilitas, citra bank, keamanan, serta ketentuan kantor. 
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Dari data ini dapat dinyatakan bahwa bisnis perbankan hams 

memberikan kemudahan menyetor ataupun m e n d  produk tabungannya 

dan juga sangat diperlukan fasilitas teknologi yang mendukung. Adapun 

data mengenai faktor yang mempengaruhi responden dalam memilih 

tabungan terdapat pada Tabel 11. 

Tabel 1l.Alasan Pemilihan Tabungan (n=200) 

4. Rekening Tabungan 

Pada pertanyaan mengenai bank tempat rekening tabungan 

responden, terdapat responden yang mempunyai tabungan dibeberapa 

bank, hal ini menunjukkan h a n g  loyalnya konsumen suatu bank 

terhadap banknya. Konsumen mempunyai beberapa rekening pada bank 

yang berbeda (sifat h a n g  loyal ini) dapat disebabkan oleh banyak 

faktor, diantaranya perbedaan tujuan dalam menabung dibeberapa bank, 

seperti menabung di bank pemerintah misalnya karena faktor amannya, 

menabung di bank swasta misalnya karena lokasi yang dekat ataupun 

tujuan lainnya. Responden yang memiliki tabungan di Bank BCA saja 
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sebesar 25.5 persen, PT Bank X sebesar 23 persen, Bank LIPPO sebesar 

12 persen, Bank BRI sebesar 9 persen dan sebesar 9.5 persen di bank 

lain. Data mengenai bank tempat rekening tabungm responden dapat 

dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Bank Tempat Rekening Tabungan Responden 

Untuk keperluan pengolahan lebih lanjut, konsurnen yang 

mempunyai rekening di PT X serta di bank lain seperti BRI, BCA, 

LIPPO maupun bank lainnya, di gabungkan menjadi satu yaitu PT Bank 

PT X 

BRI 

BCA 

LIPPO 

Lainnya 

PT X & BRI 

PT X & BCA 

PT X & Lainnya 

BRI & Lainnya 

BCA & LIPPO 

BCA & Lainnya 

LPPO & Lainnya 

PT X, BRI & BCA 

PT X, BCA & LIPPO 

PT X, BCA & Lainnya 

PT X, LIPPO & Lainnya 

BCA, LPPO & Lainnya 

PT X, BCA, LIPPO, 
Lainnya 

46 

18 

51 

24 

19 

2 

7 

7 

1 

4 

9 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

23 

9 

25.5 

12 

9.5 

1 

3.5 

3.5 

0.5 

2 

4.5 

1.5 

0.5 

0.5 

1.5 

0.5 

0.5 

1 
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X dan lainnya (12 persen). Konsumen yang mempunyai rekening di 

beberapa bank lain tanpa mempunyai rekening di PT X di gabungkan 

menjadi jawaban lainnya (28.5 persen). 

5. Analisa hubungan dua kriteria 

Analisa hubungan antara dua kriteria ini dilakukan dengan 

menunjukkan kecenderungan berdasarkan persentase jumlah jawaban 

persekutuan antara dua kriteria. Analisa hubungan ini digunakan untuk , 

melihat hubungan usia, pendidikan, pengeluaran, pekerjaan, sumber 

informasi, serta faktor pemilihan bank terhadap bank yang dipilih. 

a. Analisa hubungan usia dengan pemilihan bank 

Tabel 13. Hubungan usia dengan pemilihan bank 
- 
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Dari Tabel 13, terdapat hal yang menarik yaitu terjadinya 

kecenderungan bahwa untuk PT Bank X lebih cenderung dipilih oleh 

konsumen dengan usia 31 tahun keatas, sebanyak 31 persen 

responden dengan golongan usia 3 1 sampai 37 tahun dan 48.9 persen 

dari golongan usia di atas 37 tahun. Sedangan untuk usia di bawah 

30 tahun, konsumen lebih cenderung memilih BCA, hal ini 

ditunjukkan dengan sebanyak 25.9 persen dari responden golongan 

usia 24 sampai 30 tahun dan 54.1 persen dari golongan usia di bawah 

23 tahun. Dengan demikian dapat dikatakan untuk konsumen yang 

berusia sampai 30 tahun, cenderung lebih memilih bank BCA, 

sedangkan untuk konsumen yang berusia diatas 31 tahun dapat 

dikatakan lebih cenderung memilih PT Bank X. Hal ini tidak terlepas 
I 

dari faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih produk I 

I 

tabungan, untuk usia sampai 30 tahun, lebih mengutamakan fasilitas 

teknologi (ATM, on line) yang telah pada saat ini yang paling banyak 

menyediakan adalah Bank BCA, hal ini dapat dilihat pada Tabel 14. 

Untuk itu, apabila PT Bank X menginginkan produknya juga 

lebih diterima oleh konsumen yang berusia di bawah 30 tahun, PT 

Bank X harus memperhatikan faktor teknologi yang dalam hal ini 

seperti fasilitas on line dan ATM. Fasilitas on line yang saat ini 

sedang dalam tahap pengembangan di PT Bank X dengan penerapan 

sistem boss on line, merupakan aktivitas perbaikan sistem on line 

sering off line karena terjadinya over load di pusat data. Selain itu, 
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fasilitas ATM yang disediakan oleh PT Bank X saat ini terus 

ditambah untuk dapat memuaskan konsumen. Sebenamya, untuk 

pengadaan fasilitas ATM, PT Bank X dapat melakukan kerjasama 

dengan bank lainnya untuk pengadaan ATM bersama, ha1 ini dapat 

mengefisienkan pengadaan ATM. Sedangkan untuk mempertahankan 

konsumen yang cenderung memilih PT Bank X yaitu konsumen yang 

berusia di atas 30 tahun, dapat dilakukan dengan terus memberikan 

kemudahan pada konsumen baik untuk mengambil ataupun menyetor. 

Tabel 14. Usia dan Faktor pemilihan tabungan (n =200) 

PT Bank X juga perlu meningkatkan konsumennya dengan 

memperhatikan konsumen usia muda, karena konsumen ini 

http://www.mb.ipb.ac.id



merupakan konsumen masa depan. Apabila usia muda ini tidak 

diperhatikan maka dimasa yang akan datang, PT Bank X dapat 

kehilangan konsumen. Walaupun pada saat ini sebenamya dana yang 

terhimpun terus bertambah, tetapi dengan tingkat persaingan yang 

ketat, PT Bank X perlu menarik konsumen usia muda untuk dapat 

lebih meningkatkan dana yang terhimpun. Untuk itu, PT Bank X 

perlu meningkatkan fasilitas teknologi seperti yang sedang dilakukan 

dan yang diharapkan usia muda, dan memperluas hubungan dengan 

instansi yang mempunyai anggota usia muda seperti organisasi 

kepemudaan, sekolah-sekolah, universitas negeri maupun swasta. 

Pendekatan yang telah dilakukan seperti pada universitas negeri 

dimana kartu mahasiswa juga merupakan kartu ATM PT Bank X, 

sudah merupakan tindakan yang sangat tepat. Tetapi, hal ini juga 

perlu di tingkatkan dengan menjalin hubungan dengan universitas 

swasta, karena bila dibandingkan dengan universitas negeri, jumlah 

universitas swasta lebih banyak yang berarti jumlah mahasiswanya 

juga lebih banyak. 

b. Analisa hubungan pendidikan responden dengan pemilihan bank 

Tabel 15. Pendidikan dan aemilihan bank 
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Dari Tabel 15, dapat dilihat bahwa untuk responden yang 

berpendidikan SLTPIsederajat lebih memilih BCA (63.1 persen dari 

responden yang mempunyai pendidikan SLTPIsederajat), sedangkan 

untuk responden yang berpendidikan SLTAIsederajat lebih memilih 

PT Bank X (25.6 persen). Untuk responden yang berpendidikan 

Diploma/sedang/ pernah kuliah lebih memilih BCA sebagai bank 

tempat menyimpan uangnya, sedangkan untuk responden yang 

lulusan perguruan tinggi lebih memilih PT Bank X. 

Data seperti di atas menunjukkan bahwa produk tabungan 

yang ditawarkan oleh pihak bank memang diterima oleh seluruh 

kalangan konsumen dari pendidikan yang berbeda. Walaupun 

dernikian, memang dapat saja terjadi perbedaan konsentrasi 

konsumen dengan tingkat pendidikan tertentu pada suatu bank. Hal 

ini tidak terlepas dari faktor lainnya seperti tujuan dari konsumen, 

lokasi bank, fasilitas yang ditawarkan oleh bank dan lainnya. 

c. Analisa hubungan pengeluaran responden dengan pemilihan bank 

Tabell6. Pengeluaran responden dan pemilihan bank 
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Pada Tabel 16, terlihat bahwa untuk responden yang 

mempunyai pengeluaran rata-rata perbulan di bawah Rp. 400.000 

lebih cenderung memilih BCA. Sedangkan untuk konsumen yang 

mempunyai pengeluaran di atas Rp. 400.000 cenderung lebih memilih 

PT Bank X. Tentunya ha1 ini tidak terlepas dari usia responden 

(Tabel 17) dimana untuk responden yang berpengeluaran di bawah 

Rp.400.000 berusia di bawah 30 tahun yang juga pada umumnya 

merupakan pelajarlmahasiswa yang lebih cenderung memilih BCA 

(Tabel 18). 

Aktivitas pemasaran yang dapat dilakukan untuk menarik 

konsumen yang berpenghasilan dibawah Rp. 400.000 ini ada 

hubungannya dengan menarik konsumen yang berusia di bawah 30 

tahun. Untuk konsumen yang berusia dibawah 30 tahun ini 

sebagaimana tercantum pada Tabel 14, lebih mementingkan fasilitas 

teknologi, sehingga untuk lebih menariknya, PT Bank X telah lebih 

meningkatkan fasilitas teknologinya. Sedangkan untuk 

mempertahankan konsumen yang berpengeluaran di atas Rp 400.000 

yang merupakan konsumen yang juga dapat dikatakan memiliki dana 

lebih besar dapat dilakukan dengan cara memenuhi keinginannya 

yaitu kemudahan mengambil serta menyetor. 
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Tabel 17. Pengeluaran dan usia responden 

d. Analisa hubungan pekerjaan dan pemilihan bank 

Tabel 18. Pekerjaan dan pemilihan bank 

>800.000 

Yo 

Total 

Yo 

Dari Tabel 18 dapat dilihat bahwa terjadi kecendemngan 

pegawai negeri memilih PT Bank X. Hal ini tidak terlepas dari 

strategi yang dilakukan oleh PT Bank X yang menjalin hubungan 

dengan instansi pemerintah maupun instansi lainnya, sehingga 

0 

0 

37 

100 

Total 

7 

8.3 

85 

100 

46 

9 

3 1 

29 

100 

24 

26 

53.1 

49 

100 

18 

42 

200 

51  24 37 200 
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karyawan instansi tersebut mempunyai rekening di PT Bank X. 

Sedangkan untuk konsumen karyawan swasta dan pelajar cenderung 

memilih Bank BCA dan Bank LIPPO. Dari pembicaraan dengan 

responden yang merupakan karyawan swasta, mereka memilih bank 

swasta karena pada tabungan bank pemerintah terdapat potongan biaya 

administrasi. Untuk itu, kegiatan yang dapat dilakukan untuk 

mempertahankan konsumen pegawai negeri adalah dengan terus 

menjalin kerjasama yang saling menguntungkan seperti yang telah 

dilakukan dengan memberikan kemudahan kredit. Selain itu untuk 

meningkatkan jumlah konsumen dengan harapan untuk meningkatkan 

dana yang tersimpan, PT Bank X perlu lebih mendekatkan diri pada 

karyawan swasta. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin hubungan 

dengan instansi swasta. 

e. Hubungan alasan pemilihan bank dengan bank yang dipilih 

Dari Tabel 19 terlihat bahwa untuk konsumen yang mempunyai 

alasan pemilihan bank adalah lokasi yang dekat cenderung lebih 

memilih PT Bank X, hal ini menunjukkan bahwa terdapat kedekatan 

Bank ini dengan konsumen. Selain itu, PT Bank X juga lebih dipilih 

oleh konsumen yang dipengamhi oleh citra dari bank. Dari hal ini 

terdapat kelebihan PT Bank X dibandingkan bank lainnya yaitu untuk 

konsumen yang sangat mementingkan citra suatu bank lebih memilih 

PT Bank X yang berarti citra dari bank ini sangat baik. Dari hasil ini, 
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untuk dapat mempertahankan konsumennya, PT Bank X dapat terus 

menanarnkan citra yang baik di konsumennya dan juga menjaga 

kedekatan dengan konsumen. 

Tabel 19. Alasan pemilihan bank dengan pemilihan bank 

Bank BCA cenderung dipilih oleh konsumen yang dipengaruhi 

iklan di media. Hal ini terjadi karena besamya volume iklan tabungan 

BCA di media. Selain itu, BCA juga cenderung lebih dipilih oleh 

konsumen yang dipengaruhi oleh keluarga. Hal ini dapat disebabkan 

oleh konsumen BCA yang usia muda yang masih berada dalam 

lingkungan keluarga. 

BRI yang merupakan bank pemerintah, konsumen memilihnya 

dengan alasan citra dari bank tersebut. Hal ini tidak terlepas dari citra 

yang aman baik dari segi investasi maupun keamanan dari kriminal. 

Sedangkan untuk LIPPO lebih dipilih oleh konsumen yang 

dipengaruhi oleh atasadternan sejawat dan juga oleh konsumen yang 

dipengaruhi oleh iklan di media. 
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f. Analisa Hubungan sumber informasi dengan bank dipilih 

Tabel 20. Sumber informasi dan bank yang dipilih 

Pada penghitungan data sumber informasi, terdapat jawaban 

yang lebih dari satu sehingga jumlah jawaban lebih dari 200. Dari 

Tabel 20 terlihat bahwa konsumen BCA merupakan konsumen yang 

paling banyak mendapatkan informasi untuk semua sumber informasi. 

Hal ini dapat memberikan keyakinan yang besar pada konsumen untuk 

menabung di BCA, karena informasi tentang bank ini selain tentang 

BCA juga bank-bank lainnya. 

Untuk konsumen PT Bank X merupakan konsumen yang 

mempunyai informasi tentang bank yang juga besar, tetapi bila 

ditambahkan dengan konsumen PT Bank X dan lainnya, maka 

konsumen PT Bank X ini merupakan konsumen yang paling besar 

memperoleh informasi tentang bank. Hal ini juga menunjukkan 

adanya suatu keyakinan dalam diri konsumen untuk menabung di PT 

Bank X, karena tentunya konsumen ini juga mendapatkan informasi 

tentang bank lainnya, tetapi ia tetap menabung di PT Bank X, tetapi 

informasi ini tidak membuat konsumen PT Bank X loyal hanya pada 
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satu bank saja, karena juga terdapat konsumen yang mempunyai 

rekening di bank lain selain PT Bank X. 

6. Analisis citra terhadap atribut bank 

Analisis citra dapat digunakan untuk mengetahui citra yang 

dipegang oleh konsumen terhadap suatu bank. Dalam hal ini bank 

diekspresikan sebagai atribut-atribut seperti lokasi, keamanan investasi, 

keamanan dari kriminal, keramahan, jam kerja/buka, kredibilitas bank, 

popularitas, kenyamanan kantor, serta pelayanan. Pada analisis citra, 

responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap atribut di atas 

dengan memberikan skor 1 untuk sangat baik, 2 untuk baik dan 3 untuk 

kurang baik pada keempat bank yang dibandingkan. 

Pada penelitian ini terdapat kelemahan, yaitu untuk konsumen bank 

lain dan sebagian konsumen PT Bank tidak ditentukan kantor cabangnya, 

sehingga dapat terjadi kebiasan penilaian. Dalam hal ini, terdapat 25 

responden yang merupakan konsumen PT Bank X Cabang Gambir, 16 

diantaranya merupakan konsumen yang mempunyai hanya satu rekening 

di PT Bank X. Sehingga untuk penilaian oleh konsumen yang hanya 

mempunyai rekening di PT Bank X (46 responden), 16 responden 

dihitung dua kali, yaitu digabungkan menjadi 46 responden dan hanya 16 

responden. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat penilaian 

untuk konsumen suatu cabang dengan konsumen keseluruhan dari PT 

Bank X. 
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a. Hasil analisis citra dari konsumen PT bank X 

~ a b e l 2 1 .  Hasil analisis citra dari konsumen PT Bank X (n=46) 

Penilaian citra bank oleh konsumen PT Bank X ini dapat 

digunakan menjadi dasar untuk mempertahankan konsumennya agar 

dana yang tersimpan tidak berpindah ke bank lainnya. Analisis citra ini 

sangat penting karena dapat diketahui persepsi serta keinginan 

konsumen PT Bank X terhadap banknya. Dengan mengetahui persepsi 

konsumen ini, dapat dilakukan peningkatan terhadap atribut bank yang 

disesuaikan dengan keinginan konsumen. 

Dari Tabel 21, terlihat bahwa konsumen PT Bank X memberikan 

nilai yang mendukung bagi PT Bank X untuk sebagian besar atribut. 

Untuk atribut lokasi, konsumen PT Bank X menilai lokasi banknya 
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sudah baik yaitu dengan memberikan penilaian yang paling baik 

diantara semua bank. 

Atribut keamanan baik keamanan investasi maupun keamanan 

dari kriminal, konsumen PT Bank X menilai banknya paling aman. 

Untuk keamanan investasi, sudah tidak diragukan, sebagai bank 

pemerintah, PT Bank X didukung oleh kekayaan negara sehingga 

menurut konsumen relatif aman. Untuk keamanan dari kriminal seperti 

kejadian perampokan di lingkungan bank, PT Bank X dinilai aman oleh 

konsumennya. 

Atribut keramahan dari petugas bank, konsumen PT Bank X 

menilai baik dibandingkan dengan BCA, BRI dan LIPPO. Untuk itu PT 

Bank X perlu mempertahankan citra ini dengan tetap memberikan 

pelayanan yang ramah. 

Walaupun demikian terdapat atribut yang dianggap konsumen ini 

PT Bank perlu membuat perbaikan. Atribut tersebut bagi konsumen 

kalah baiknya dibandingkan dengan BCA dan LIPPO. Atribut yang 

perlu mengalami perbaikan adalah jam kerja atau buka, kenyamanan 

kantor dan pelayanan yang cepat. Untuk atribut jam kerja atau buka 

seperti diketahui, PT Bank X tidak melayani konsumen pada waktu 

istirahat sedangkan untuk bank lainnya tetap buka oleh sebab itu 

konsumen menganggap jam kerja PT Bank X kurang baik. Untuk dapat 

mempertahankan konsumennya yang menganggap jam kerja PT Bank X 
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kurang baik, dapat dilakukan dengan melakukan waktu istirahat pegawai 

seperti Teller secara bergantian. 

Untuk atribut kredibilitas bank, PT Bank X dinilai paling baik 

oleh pelanggannya mengingat PT Bank X merupakan bank pemerintah 

yang sehat. Untuk atribut popularitas, PT Bank X juga dinilai paling 

baik oleh konsumennya, karena bank ini sudah cukup dikenal oleh 

konsumennya. Untuk lebih jelasnya, analisa citra oleh konsumen PT 

Bank X dapat dilihat pada Gambar 6. 

Penilaian dari 16 konsumen PT Bank X Cabang Gambir dapat 

dilihat pada Tabel 22. Pada tabel ini, terlihat bahwa atribut yang dinilai 

menghasilkan penilaian yang serupa. Oleh konsumen ini atribut yang 

dianggap kurang adalah atribut jam kerjahuka, kenyamanan kantor dan 

pelayanan. Untuk lebih jelasnya penilaian ini terdapat pada Gambar 7. 

Tabel 22. Analisis citra oleh konsumen PT Bank X Cabang Gambir 
(n = 16) 
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Lokasi lebih strategis 

Keamanan investasi 
sangat baik 

Keamanan dari kriminal 
sangat baik 

Petugas sangat ramah 

Jam kerja lebih baik 

Kredibilitas sangat baik 

Bank sangat populer 

Kantor sangat nyaman 

Pelayanan sangat cepat 

I Keamanandarikriminal 

I Petugas kurang ramah 

; Kredibilitas h a n g  baik 

I Kantor h a n g  nyaman 

I Pelayanan kurang cepat 

Gambar 6. Analisis citra dari konsumen PTX 
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Lokasi lebih strategis 

Keamanan investasi 
sangat baik 

Keamanan dari kriminal 
sangat baik 

Petugas sangat ramah 

Jam kerja lebih baik 

Kredibilitas sangat baik 

Bank sangat populer 

Kantor sangat nyaman 

Pelayanan sangat cepat 

Lokasi h a n g  strategis 

Keamanan investasi 
kurang baik 

Keamanan dari kriminal 
kurang baik 

Petugas kurang ramah 

Jam kerja kurang baik 

Kredibilitas h a n g  baik 

Bank kurang populer 

Kantor kurang nyaman 

Pelayanan kurang cepat 

Gambar 7. Analisis citra dari konsumen PTX Cabang Gambir 
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b. Hasil Analisis Citra dari Konsumen Bank BCA 

Tabel 23. Hasil analisis citra dari konsumen BCA (n=5 1) 

Walaupun sebenamya kinerja PT Bank X sudah baik, tetapi untuk 

dapat mempertahankan bahkan meningkatkan jumlah konsumennya agar 

dana yang tersimpan tidak berpindah ke bank lain, maka perlu dilihat 

persepsi konsumen bank lain tentang PT Bank X. Dalam hal ini, atribut 

PT Bank X yang dinilai konsumen bank lain lebih baik, dapat dijadikan 

kekuatan untuk dapat menarik konsumen bank lain tersebut. 

Penilaian oleh konsumen BCA dapat digunakan oleh PT Bank X 

untuk melihat peluang maupun kendala untuk menarik konsumen BCA. 

Dari Tabel 23, dapat dilihat bahwa PT Bank X dinilai oleh konsumen 

BCA lebih baik dari segi keamanan baik keamanan investasi maupun 

keamanan dari kriminal, serta dari segi kredibilitas bank. Ketiga atribut 
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ini dapat dijadikan peluang PT Bank X untuk menarik konsumen BCA. 

Adapun kendalanya adalah dari segi lokasi, keramahan, jam kerjahuka, 

popularitas, kenyamanan kantor dan pelayanan. 

Atribut keamanan baik keamanan investasi maupun keamanan dari 

kriminal, PT Bank X dinilai lebih aman dibandingkan dengan BCA. Hal 

ini dapat dijadikan dasar untuk dapat m e n d  konsumen BCA ke PT 

Bank X, apalagi di Bank BCA sering terjadi perampokan yang dapat 

menyebabkan perasaan tidak aman dalam diri konsumennya. Untuk itu 

PT Bank X hams dapat menanamkan rasa betapa pentingnya keamanan 

baik investasi maupun keamanan dari kriminal baik bagi dana yang 

disimpan maupun bagi diri konsumen. 

Untuk atribut kredibilitas bank, PT Bank X dinilai lebih baik 

dibandingkan dengan BCA oleh konsumen BCA. Hal ini sangat 

menguntungkan PT Bank X, karena bisnis perbankan sangat berkaitan 

dengan kepercayaan konsumen. Konsumen akan mempercayai bank 

yang mempunyai kredibilitas yang baik, dengan demikian PT Bank X 

dapat menggunakan atribut kredibilitas bank untuk menarik konsumen 

BCA. Untuk lebih jelasnya analisis citra bank oleh konsumen BCA 

dapat dilihat pada Gambar 8. 
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w w 
Lokasi lebih strategis Lokasi kurang strategis 

Keamanan investasi 
Keamanan investasi 
sangat baik 

Keamanan dari kriminal I Keamanan dari kriminal 

sangat baik 

Petugas sangat ramah 

Jam ke rja lebih baik 

Kredibilitas sangat baik 

Bank sangat populer 

Kantor sangat nyaman I Kantor kurang nyaman 

Pelayanan sangat cepat 

Gambar 8. Analisis citra dari konsumen BCA 
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c. Hasil Analisis Citra dari Konsumen BRI 

Tabel 24. Hasil analisis citra dari konsumen BRI (n=18) 

Penilaian dari konsumen BRI ini dapat digunakan oleh PT Bank X 

untuk melihat peluang maupun kendalanya untuk menarik konsumen 

BRI. Dari Tabel 24, terlihat bahwa sesama bank pemerintah, konsumen 

BRI lebih sulit untuk ditarik oleh PT Bank X. Hal ini terlihat dari 

penilaian atribut bank BRI dinilai lebih baik dibandingkan dengan PT 

Bank X, walaupun atribut popularitas sama. Dari hal ini terlihat adanya 

suatu kepuasan tersendiri dari konsumen BRI terhadap banknya. Untuk 

lebih jelasnya analisis citra bank oleh konsumen BRI dapat dilihat pada 

Gambar 9. 
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Lokasi lebih strategis 

Keamanan investasi 
sangat baik 

Keamanan dari kriminal 
sangat baik 

Petugas sangat ramah 

Jam kerja lebih baik 

Kredibilitas sangat baik 

Bank sangat populer 

Kantor sangat nyaman 

Pelayanan sangat cepat 

Lokasi h a n g  strategis 

I Keamanan investasi 
I kurangbaik 

I Keamanan dari kriminal 
I kurangbaik 

I Petngas h a n g  ramah 

j Jam kerja h a n g  baik 

I Kredibilitas h a n g  baik 

I Bank h a n g  populer 

I Kantor h a n g  nyaman 

1 iD, I Pelayanan ku~ang cepat 

Gambar 9. Analisis citra dari konsumen BRI 
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d. Hasil Analisis Citra dari Konsumen LIPPO 

Tabel 25. Hasil analisis citra dari konsumen LIPPO (n=24) 

Kenyamanan kantor 2.17 2.04 2.04 1.67 

Pelayanan yang cepat 2.42 2.42 2.17 1.63 

Penilaian citra oleh konsumen Bank LIPPO, seperti penilaian oleh 

konsumen bank lain, dapat digunakan untuk melihat peluang dan kendala 

bagi PT Bank X dalam menarik konsumen Bank LIPPO. Dari Tabel 25 

terlihat bahwa yang menjadi peluang adalah atxibut keamanan baik 

keamanan investasi maupun keamanan dari kriminal, serta atribut 

kredibilitas bank. Sedangkan kendalanya adalah lokasi, keramahan, 

kenyamanan kantor, pelayanan popularitas serta atxibut jam kerjahuka 

bank. 

Dalam ha1 ini PT Bank X perlu memperkuat peluangnya untuk dapat 

m e n d  konsumen LIPPO. Dari segi keamanan, konsumen LIPPO 

mengakui baik keamanan investasi maupun keamanan dari kriminal PT 

Bank X sangat baik. Hal ini dapat dijadikan suatu dasar untuk menarik 

konsumen LIPPO. PT Bank X dapat menyatakan bahwa banknya 
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merupakan bank yang aman yang akan menjaga baik dana yang disimpan 

oleh konsumen maupun diri konsumen tersebut dalam lingkungan banknya. 

Untuk atribut kredibilitas bank, PT Bank X dinilai lebih baik dari 

Bank LIPPO, untuk itu PT Bank X hams dapat menanamkan pada 

konsumen LIPPO betapa pentingnya kredibilitas suatu bank dalam 

mengelola dana konsumennya. Dengan ha1 ini diharapkan konsumen bank 

LIPPO &an berpindah ke PT Bank X. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Gambar 10. 
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Lokasi lebih strategis 

Keamanan investasi 
sangat baik 

Keamanan dari kriminal 
sangat baik 

Petugas sangat ramah 

Jam kerja lebih baik 

Kredibilitas sangat baik 

Bank sangat populer 

Kantor sangat nyaman 

Pelayanan sangat cepat 

Lokasi kurang strategis 

Keamanan investasi 
kurang baik 

Keamanan dari kriminal 
h a n g  baik 

Petugas kurang ramah 

Jam kerja kurang baik 

Kredibilitas h a n g  baik 

Bank kurang populer 

Kantor kurang nyaman 

Pelayanan h a n g  cepat 

Gambar 10. Analisis citra dari konsumen LIPPO 

http://www.mb.ipb.ac.id



e. Hasil Analisis Citra dari Keseluruhan Konsumen 

Tabel 26. Hasil analisis citra dari keseluruhan konsumen (n=200) 

Pelayanan yang cepat 1 2.15 1 1.98 1 1.97 1 1.94 

Dari hasil penilaian oleh seluruh konsumen seperti yang tercantum 

pada Tabel 26, terlihat bahwa PT Bank X lebih baik dibandingkan dengan 

bank lainnya pada atribut keamanan investasi, keamanan dari kriminal, 

kredibilitas bank serta popularitas dari bank. Kelebihan ini dapat digunakan 

sebagai dasar untuk dapat menarik konsumen bank lainnya. Sedangkan 

atribut yang dinilai kurang baik adalah lokasi, keramahan, jam kerjahuka, 

kenyamanan kantor, serta pelayanan yang cepat. 

Berdasarkan penilaian seluruh responden ini, PT Bank X 

mempunyai peluang untuk dapat menarik konsumen dari bank lainnya 

untuk atribut bank yang dianggap paling baik dibandingkan dengan bank 

lainnya. Atribut-atribut yang diniliai paling baik ini merupakan atribut yang 
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penting seperti keamanan investasi, keamanan dari kriminal, kredibilitas 

bank serta popularitas. 

Untuk atribut yang dinilai kurang baik, PT Bank X perlu 

mewaspadainya. Hal ini dapat menyebabkan walaupun kinerja PT Bank X 

sudah baik tetapi tidak terlihat atau tidak sesuai dengan yang diinginkan 

oleh konsumen. Oleh karena itu, untuk atribut yang dinilai kurang baik 

oleh konsumen walaupun terdapat kemungkinan atribut tersebut sudah baik, 

PT Bank X perlu lebih diteliti lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh 

keberhasilan suatu bank juga ditentukan oleh konsumennya. Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 11. 
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Lokasi lebih strategis Lokasi h a n g  strategis 

Keamanan investasi I Keamanan investasi 
sangat baik 

Keamanan dari kriminal 
sangat baik 

I 

Petugas sangat ramah I Petugas h a n g  ramah 

Jam kerja lebih baik 

Kredibilitas sangat baik I Kredibilitas h a n g  baik 

I 

Bank sangat populer I Bank h a n g  populer 

Kantor sangat nyaman I Kantor h a n g  nyaman 

I Pelayanan kurang cepat 
Pelayanan sangat cepat 

Garnbar 11. Analisis citra dari keseluruhan responden 
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7. Penilaian atribut tabungan 

Tabel 27. Analisa multi atribut Fishbein 

Dari hasil analisa multi atribut Fishbein seperti yang tercantum pada 

Tabel 27, dapat dilihat bahwa atribut fasilitas on line merupakan atribut 

yang paling diinginkan, disusul dengan kemudahan mengambil dan 

menyetor, fasilitas ATM, banyak kegunaan, hadiahlbonus yang besar, lalu 

bunga yang tinggi merupakan atribut yang paling rendah diinginkan. 

Dari atribut yang diinginkan tersebut terlihat bahwa atribut yang 

lebih diingmkan berkaitan dengan kemudahan dalam mengambil atau 

menyetor yang tidak terbatas waktu dan tempat. Fasilitas on line yang 

merupakan atribut yang paling diingmkan, mengindikasikan bahwa 

konsumen menginginkan uang yang disimpmya dapat diambil disemua 

cabang dari kantor bank tempatnya menabung. Hal ini diinginkan 

konsumen apabila sedang dalam bepergian dan membutuhkan uang untuk 

suatu keperluan, konsumen dapat mengambil uangnya di kantor bank 
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tempatnya menabung di cabang lain yang terdekat. Dengan sangat 

diinginkannya fasilitas on line oleh konsumen ini menyebabkan pihak bank 

perlu terus memperhatikan fasilitas ini jangan sampai offline. Seperti yang 

sedang dilakukan oleh PT Bank X yang akan menerapkan sistem on line 

baru yaitu boss on line dimana pusat data terdapat disetiap cabang untuk 

menghindari terjadi over load komputer dikantor pusat. 

Atribut yang paling diinginkan kedua adalah kemudahan mengambil 

dan menyetor. Atribut kemudahan mengambil dan menyetor dapat 

diartikan tidak dipersulitnya konsumen dalam mengambil uangnya sendiri, 

seperti uang kas kantor bank kurang, banyaknya persyaratan untuk 

mengambil uang, atau rumitnya prosedur pengambilan maupun penyetoran 

uang. Untuk meningkatkan pelayanan pada konsumen, kemudahan 

mengambil dan menyetor uang ini harus sangat diperhatikan mengingat 

atribut ini sangat diinginkan oleh konsumen. 

Atribut ketiga yang diin&an oleh konsumen adalah fasilitas ATM. 

Hal ini menandakan konsumen sudah sangat memperhatikan kemajuan 

teknologi yang dapat mempermudah konsumen mengambil atau bahkan 

menyetor uangnya kapan saja. Untuk itu, dalam menghadapai persaingan 

dalam bisnis perbankan, ketersediaan ATM ini sudah merupakan hal yang 

sangat penting dan kritis untuk disediakan. 

Atribut banyaknya kegunaan seperti untuk jaminan kredit, bayar 

iuran bulanan baik listrik, telepon, PAM, ternyata juga merupakan atribut 

yang cukup diinginkan yang ditandai dengan nilai positif pada evaluasi 
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untuk atxibut ini. Konsumen menginginkan kemudahan dalam mengurus 

bayaran bulanan rumah tangga mereka dengan melakukan pembayaran 

melalui tabungannya, tanpa hams bersusah payah mengantri di loket 

pembayaran. 

Atxibut yang juga diinginkan pada peringkat kelima adalah hadiah 

dan bonus yang besar. Dalam hal ini hadiah dan bonus yang besar lebih 

kurang diinginkan dibandingkan atribut yang telah disebutkan. Hal ini 

karena menurut konsumen hadiah dan bonus yang besar ini hanya 

merupakan sampingan dari kebutuhan konsumen terhadap suatu tabungan. 

Konsumen dalam menabung kurang mengharapkan hadiah dan bonus yang 

besar karena kemungkman untuk mendapatkannya adalah kecil. 

Atxibut yang paling rendah diinginkan adalah bunga yang tinggi. 

Hal ini karena sebagian konsumen beranggapan bahwa bank yang 

memberikan bunga yang tinggi adalah bank yang tidak sehat yang berusaha 

mencari konsumen. 

Dilihat dari kepercayaan konsumen, Tahapan BCA mempunyai 

keuntungan hampir disemua atxibut kecuali atribut kemudahan mengambil 

dan menyetor dimana konsumen memberikan kepercayaan tertinggi pada 

tabungan "P" PT Bank X. Untuk atribut fasilitas on line, Tahapan BCA 

memiliki nilai kepercayaan yang tertinggi. Konsumen sangat percaya 

bahwa Tahapan BCA memiliki fasilitas on line dalam kegiatan operasional 

banknya. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya fasilitas ATM yang juga 

menunjukkan keberadaan fasilitas online yang disediakan oleh BCA. 
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Kepercayaan konsumen pada Tahapan BCA untuk atribut ini sangat 

menguntungkan karena atribut ini juga merupakan atribut yang paling 

diinginkan oleh konsumen. PT Bank X perlu melakukan kegiatan 

komunikasi lebih banyak dengan konsumen dengan menyatakan bahwa 

tabungan "P" juga didukung fasilitas on line. 

Untuk atribut kemudahan mengambil dan menyetor, tabungan "P" 

PT Bank X mempunyai tingkat kepercayaan konsumen yang tertinggi. Hal 

ini juga sangat menguntungkan bagi tabungan "P" PT Bank X karena atribut 

ini juga sangat diinginkan oleh konsumen. Kemudahan mengambil dan 

menyetor yang dipercaya oleh konsumen ini tidak terlepas prosedur 

pengambilan atau penyetoran serta kredibilitas bank yang baik. 

Untuk atribut fasilitas ATM, Tahapan BCA mempunyai nilai 

kepercayaan yang paling tinggi. Hal ini karena jaringan ATM BCA yang 

sudah tersebar sehingga konsumen sangat percaya bahwa Tahapan BCA 

menyediakan ATM. Hal ini perlu diantisipasi oleh PT Bank X seperti 

dengan meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap tabungan "P" 

untuk atribut ATM yaitu dengan menambah jaringan ATM ditempat-tempat 

strategis seperti pertokoan, kantor dan perumahan. 

Atribut banyaknya kegunaan, Tahapan BCA mempunyai nilai 

kepercayaan yang tertinggi. Hal ini tidak terlepas dari adanya kerjasama 

pihak BCA dengan pihak lain yang dapat m e m a n f a a h  Tahapan BCA 

untuk melakukan pembayaran. Hal ini juga tidak terlepas dari U a n  yang 

dilakukan oleh BCA yang mengungkapkan kegunaan dari tabungannya 
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seperti untuk pembayaran radio panggil, telepon dan lainnya. PT Bank X 

juga harus dapat mengkomunikasikan kegunaan dari tabungannya seperti 

dapat dijadikan jaminan kredit, serta p e m b a y m  rekening seperti telepon 

serta listrik. Dengan hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan 

konsumen terhadap tabungan "P". 

Konsumen memberikan kepercayaan yang paling tinggi bagi 

Tahapan BCA untuk atribut hadiah dan bonus yang besar. Hal ini tidak 

terlepas dari adanya hadiah dan bonus yang besar yang diberikan oleh BCA 

seperti Gebyar 1 milyar Tahapan BCA. PT bank X yang dinilai rendah 

tingkat kepercayaannya oleh konsumen perlu melakukan kegiatan 

pemberitahuan bahwa tabungan yang memberikan hadiah dan bonus yang 

besar belum tentu lebih baik dari tabungan yang tidak menyediakan hadiah 

dan bonus, dengan demikian konsumen akan mengevaluasi hadiah dan 

bonus menjadi atsibut yang atau tidak diinginkan. Apabila hal tersebut 

tidak dapat dilakukan, cara lainnya yang munglun dapat dilakukan adalah 

dengan menyediakan hadiah dan bonus pada tabungan "P". 

Untuk atxibut bunga yang tinggi, konsumen juga memberikan 

kepercayaan yang tinggi pada BCA. Hal ini tidak telepas dari status bank 

swasta yang biasa memberikan bunga yang tinggi. Pada kenyataannya, 

tingkat bunga yang diberikan oleh BCA adalah sama dengan bank lainnya 

seperti tabungan "P". Kepercayaan kedua tertinggi adalah pada Tahapan 

LIPPO. Konsumen menilai kepercayaan yang rendah pada Simaskot BRI 

dan tabungan "P" karena statusnya sebagai bank pemerintah yang biasa 
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memberikan bunga yang lebih rendah dibandingkan bank swasta. Untuk itu 

PT Bank X perlu melakukan pemberitahuan bahwa tabungan yang 

memberikan bunga yang tinggi belum tentu tabungan yang baik sehingga 

konsumen akan memberikan evaluasi yang lebih kecil dari yang telah 

diberikan seperti yang terlihat pada Tabel 26. 

Dari keseluruhan penilaian terhadap atribut tabungan, didapatkan 

tahapan BCA merupakan tabungan yang paling disukai dengan mempunyai 

nilai tertinggi (24.91), tabungan "P" merupakan tabungan kedua yang paling 

disukai oleh konsumen (18.85), tahapan LIPPO merupakan tabungan ketiga 

yang disukai (18.35), sedangkan Simaskot BRI merupakan tabungan 

keempat yang disukai (14.01). 

E. IMPLEMENTASI STRATEGI 

Berdasarkan analisis industri menunjukkan bahwa keadaan serta 

struktur industri perbankan sangat menarik dan diwarnai dengan persaingan 

yang ketat. Dari hasil survey konsumen yang telah dilakukan, walaupun 

sebenarnya pada saat ini penghimpunan dana terus meningkat, PT Bank X 

tetap melakukan kegiatan mempertahankan konsumen serta dana yang 

terhimpun agar tidak pindah ke bank lain. Rekomendasi strategi yang dapat 

diusulkan adalah: 

1. Berdasarkan temuan bahwa untuk konsumen usia di bawah 30 tahun 

cenderung memilih BCA dan di atas 30 tahun cenderung memilih PT Bank 

X, maka rekomendasi strategi yang dapat diberikan adalah PT Bank X perlu 
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mempertahankan konsumennya dengan terus memberikan kepuasan 

konsumennya. Selain itu, PT Bank X juga perlu meningkatkan 

konsumennya dengan memperhatikan konsumen usia muda, karena 

konsumen ini merupakan konsumen masa depan. Apabila usia muda ini 

tidak diperhatikan maka dimasa yang akan datang, PT Bank X dapat 

kehilangan konsumen. Walaupun pada saat ini sebenamya dana yang 

terhimpun terus bertambah, tetapi dengan tingkat persaingan yang ketat, PT 

Bank X perlu menarik konsumen usia muda untuk dapat lebih 

meningkatkan dana yang terhimpun. Untuk itu, PT Bank X perlu 

meningkatkan fasilitas teknologi seperti yang sedang dilakukan dan yang 

diharapkan usia muda, dan memperluas hubungan dengan instansi yang 

mempunyai anggota usia muda seperti organisasi kepemudaan, 

sekolah-sekolah, universitas negeri maupun swasta. Pendekatan yang telah 

dilakukan seperti pada universitas negeri dimana kartu mahasiswa juga 

merupakan kartu ATM PT Bank X, sudah merupakan tindakan yang sangat 

tepat. Tetapi, hal ini juga perlu di tingkatkan dengan menjalin hubungan 

dengan universitas swasta, karena bila dibandingkan dengan universitas 

negeri, jumlah universitas swasta lebih banyak yang berarti jumlah 

mahasiswanya juga lebih banyak. 

2. Untuk temuan bahwa PT Bank X lebih cenderung dipilih oleh konsumen 

yang mempunyai pekerjaan sebagai pegawai negeri, sedangkan untuk bank 

swasta lebih cenderung dipilih oleh pegawai swasta, maka rekomendasi 

yang dapat diusulkan adalah PT Bank X perlu terus menjalin hubungan 
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dengan instasi pemerintah untuk mempertahankan konsumemya serta dana 

yang tersimpan, juga PT bank X perlu lebih meningkatkan hubungan 

dengan instansi swasta. Pegawai kantor swasta juga merupakan konsumen 

yang sangat penting untuk diperhatikan, karena bila dibandingkan dengan 

pegawai negeri, pendapatan dari karyawan swasta rata-rata dapat dikatakan 

lebih tinggi. Selain itu, PT Bank X perlu memperhatikan adanya biaya 

administrasi pada tabungannya, karena berdasarkan pembicaraan peneliti 

dengan responden yang mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta, 

terdapat keluhan tentang biaya administrasi ini. 

3 .  Produk tabungan "P" sangat dipercaya oleh konsumen sebagai tabungan 

yang memberikan kemudahan mengambil dan menyetor, hal ini perlu 

didukung dengan prosedur pengambilan dan penyetoran yang mudah juga 

dengan fasilitas on line yang baik (tidak pernah offline) seperti yang akan 

dilakukan oleh PT Bank X dengan penerapan Boss on line. Selain itu juga 

tabungan "P" perlu didukung dengan teknologi ATM seperti yang sedang 

dilakukan yaitu pada akhir tahun 1997, direncanakan terdapat 500 ATM PT 

Bank X yang tersebax diseluruh Indonesia untuk memberikan pelayanan 

yang lebih dibandingkan dengan bank lain. Fasilitas teknologi seperti ATM 

dan on line perlu sangat diperhatikan karena berdasarkan survey 33.5 

persen responden (persentase kedua terbesax setelah kemudahan mengambil 

dan menyetor) menyatakan faktor yang mempengaruhi dalam memilih 

tabungan karena fasilitas teknologi yang disediakan oleh bank. 
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4. Kegiatan promosi yang mengkomunikasikan bank maupun produk tabungan 

"P" sepeti yang telah dilakukan, perlu terus dilakukan mengingat kegiatan 

komunikasi ini efektif. Hal ini berdasarkan penilaian citra bank dari 

keseluruhan responden menyatakan PT Bank X merupakan bank yang 

paling populer. Kegiatan promosi ini dapat dilakukan baik melalui media 

elektronik, media cetak, brosur, serta billboard, terutama melalui TV dan 

swat kabar mengingat sebagian besar konsumen mengetahui informasi 

tentang tabungan melalui media ini. 

Dengan tingginya tingkat kepercayaan konsumen terhadap atribut tabungan 

hadiahhonus serta bunga yang tinggi terhadap Tahapan BCA dan LIPPO, 

walaupun sebenamya atribut ini kurang diinginkan oleh konsumen 

dibandingkan atribut lainnya, PT Bank X dalam rangka mempertahankan 

konsumennya belum perlu memberikan hal yang sama pada tabungannya 

dan yang perlu dilakukan adalah mengkomunikasikan pada konsumen 

bahwa tabungan yang memberikan hadiah dan bonus yang besar serta 

tingkat bunga yang tinggi belum tentu merupakan tabungan yang baik, 

karena tabungan yang baik adalah tabungan yang didukung oleh bank 

dengan kreadibilitas baik, aman baik dari segi investasi maupun dari 

kriminal. 

5. Untuk strategi distribusi, berdasarkan analisa hubungan alasan pemilihan 

bank dengan bank yang dipilih, dimana konsumen yang menyatakan alasan 

pemilihan banknya berdasarkan lokasi yang dekat cenderung memilih PT 

bank X, maka untuk mempertahankan konsumen agar dana yang terhimpun 
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tidak pindah ke bank lain, PT Bank X perlu terns menjaga kedekatannya 

dengan konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan penambahan 

kantor-kantor cabang. Selain itu cara lain untuk mendekatkan diri pada 

konsumen adalah dengan menyebarkan ATM sehingga konsumen akan 

lebih sering melakukan transaksi. 

Dengan penggunaan ATM selain untuk mendekat pada konsumen, 

diharapkan juga dapat m e n d  konsumen yang berusia di bawah 30 tahun 

mengingat golongan umur ini sangat dipengaruhi oleh fasilitas teknologi 

yang diberikan oleh bank. 

6.  Untuk strategi harga atau dalam hal ini adalah tingkat bunga, PT Bank X 

hanya perlu meneruskan ketentuan dari Bank Indonesia. Hal ini mengingat 

atribut bunga merupakan atribut yang paling rendah diinginkan konsumen 

dibandingkan dengan atribut lainnya. 
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VII. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Dalam memasarkan produk tabungannya, PT Bank X mempunyai 

strategi generic products for generic customers, dimana produk yang 

dipasarkan tidak difokuskan untuk pasar atau segrnen tertentu, serta produk 

yang dipasarkan sama untuk semua cabang. Ciri-ciri tabungan "P" adalah 

perhitungan bunga harian, dapat diambil setiap saat, dapat dijadikan jaminan 

kredit, untuk penabung perorangan, serta penarikan dan penyetoran dapat 

dilakukan di seluruh cabang on line. 

Dunia bisnis perbankan merupakan industri yang menarik dengan 

tingkat persaingan yang ketat. Ancaman dari pendatang baru tidak h a t  

kecuali pendatang baru dari grup perusahaan yang h a t .  Kekuatan lainnya 

seperti peminjam, pemilik dana dan produk pengganti juga relatif tidak h a t ,  

walaupun demikian yang sangat perlu diperhatikan adalah bank-bank yang 

telah beroperasi dan telah mendapat kepercayaan dari masyarakat. 

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan pada responden sebanyak 200 

buah, diketahui persepsi dan keinginan konsumen sehingga dapat digunakan 

sebagai dasar menyusun rekomendasi strategi. Rekomendasi strategi ini untuk 

mempertahankan konsumen bahkan meningkatkan jumlah konsumen sehingga 

dana yang terhimpun tidak berpindah pada bank lain bahkan bertambah. Dari 

kuesioner didapatkan bahwa responden terbanyak berusia 24-30 tahun (42.5 

persen). Pendidikan responden terbanyak adalah lulusan perguruan tinggi ke 
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atas (45.5 persen). Pekerjaan resonden terbanyak adalah karyawan swasta 

(36.5 persen). Untuk status perkawinan, 53 persen responden belum menikah. 

Sedangkan untuk pengeluaran perbulan responden terbanyak adalah di bawah 

Rp. 200.000 (28 persen). 

Dalam memilih bank, responden paling banyak dipengaruhi oleh citra 

dari bank (42 persen). Sumber informasi yang paling banyak digunakan oleh 

responden adalah TV (34 persen). Alasan pemilihan tabungan yang paling 

banyak adalah kemudahan menarik/menyetor (42 persen). 

Analisis Citra merupakan analisis yang dapat digunakan untuk menilai 

persepsi konsumen terhadap atribut tabungan juga atribut bank. Analisis ini 

dapat digunakan untuk menarik konsumen bank lain bila terdapat kesempatan. 

Pada penelitian ini terdapat kelemahan, yaitu penarikan sampel untuk 

konsumen bank pesaing maupun sebagian PT Bank X tidak ditentukan 

berdasarkan suatu cabang ataupun daerah. Hal ini dapat menyebabkan 

biasnya penilaian konsumen terhadap atribut bank yang terkait dengan lokasi 

seperti lokasi, keramahan, kenyamanan kantor, serta pelayanan. 

B. SARAN 

Dari hasil penelitian ini maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. PT Bank X perlu terns meningkatkan hubungan dengan instansi pemerintah 

maupun swasta, selain itu juga dengan organisasi kepemudaan, serta 

lembaga pendidikan yang mempunyai anggota konsumen usia muda. 

2. Fasilitas teknologi perlu ditingkatkan untuk memberikan kemudahan pada 

konsumen. 
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3 .  PT Bank X tidak perlu memberikan hadiahtbonus serta bunga yang tinggi 

mengingat atribut ini h a n g  diinginkan konsumen. 

4. Mengingat pentingnya pelayanan pada suatu industri jasa, maka untuk 

mempertahankan konsumennya, PT Bank X perlu memberikan keunggulan 

pelayanan dibandingkan dengan bank lainnya. 

5. PT Bank X perlu lebih mendekatkan diri dengan konsumennya dengan 

pembuatan cabang baru atau memperbanyak fasilitas ATM. 
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Lampiran 1. Kuesioner Konsumen 

KUESIONER 
No. Kuesioner : 

Kuesioner ini digunakan sebagai bahan penulisan Laporan Geladikarya pada 
Magister Manajemen Agribisnis, Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. 
(Sujadi M N I 9506306.10) 

Responden diharapkan untuk memberikan tanda silang ( X ) dan menuliskan 
jawaban singkat apabila jawaban tidak tersedia pada alternatif yang ada dan atau 
untuk pertanyaan yang memerlukan jawaban singkat. 
- - - - - -. 

1. Usia Anda : .................................... Tahun 

2. Pendidikan tertinggi Anda : 
a. SDIsederajat d. Diploma/pernah/sedang Miah  
b. SLTPIsederajat e. Lulusan Pendidikan tinggi keatas 

...................... c. SLTAlsederajat f. Lainnya 

3. Pekerjaan Anda : 
a. Pelajar/Mahasiswa d. Ibu rumah tangga 
b. Karyawan swasta e. Pegawai Negeri 
c. Wiraswasta f. Lainnya ....................... 

4. Apakah Anda sudah menikah ? 
a. Sudah 
b. Belum 

5 .  Berapakah pengeluaran rata-rata perbulan dari keluarga Anda (untuk yang telah 
berke1uarga)lAnda sendiri @agi yang belum berkeluarga untuk keperluan 
sebulan ? Rp. ....................................... 

6. Faktor yang mempengaruhi Anda dalam memilih Bank? 
a. Keluarga 
b. Atasanlteman sejawat 
c. Citra dari bank 
d. Man di media 
e. Lokasi yang dekat 
f. Lainnya ................ 
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7. Darimana Anda tahu tentang informasi mengenai tabungan (jawaban bisa lebih 
dari satu) 
a. Surat kabar 
b. TV 
c. Radio 
d. majalah 
e. Pameran 
f. Lainnya ................ 

8. Faktor apa yang mempengaruhi Anda memilih tabungan ? 
a. Bunga yang tinggi 
b. Promosilhadiah yang menarik 
c. Fasilitas teknologi (ATM, on line) 
d. Kemudahan menyetorlmenarik 
e. Lainnya .......................................... 

9. Rekening tabungan Anda ada pada Bank? 
a. PT X 
b. BRI 
c. BCA 
d. LIPPO 

10. Berilah komentar pada atribut bank dibawah ini dengan memilih ketiga pilihan: 
(1 = Sangat baik, 2 = baik, 3 = kurang baik) 

Atribut PT X BCA BRI LIPPO 
............................................................................................... 
lokasi 
keamanan investasi 
keamanan dari laiminal 
keramahan 
jam kerjalbuka 
kredibilitas bank 
popularitas 
kenyamanan kantor 
pelayanan yang cepat 
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1 1. Pilihlah angka berikut (-3 sld +3) yang menurut evalnasi Anda sesuai: 

a. Tabungan yang mempunyai fasilitas ATM adalah : 
Sangat buruk -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Sangat baik 

b. Tabungan yang memberikan Hadiah dan bonus yang besar adalah: 
Sangat buruk -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Sangatbaik 

c. Tabungan yang memberikan tingkat bunga yang tinggi: 
Sangat buruk -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Sangatbaik 

d. Tabungan yang mempunyai kemudahan mengambil dan menyetor adalah: 
Sangat buruk -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Sangatbaik 

e. Tabungan yang mempunyai fasilitas on line adalah: 
Sangat buruk -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Sangatbaik 

f. Tabungan yang mempunyai banyak kegunaan (jaminan kredit, pembayaran 
rekening dan lainnya) adalah. 
Sangat buruk -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Sangatbaik 

..................................................................................................... 
Petunjuk no 12: Pilihan bukan di beri tanda silang, tetapi angka pilihan 
ditulis di bawah tiap-tiap jenis bank 
----- - --------------- 

12. Tulislah angka kepercayaan Anda untuk tiap-tiap atribut tabungan di beberapa 
bank 

a. Tabungan pada Bank (a) memiliki fasilitas ATM : 
Sangat tidak mungkin -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Sangat mungkin 

(a) PT X BRI BCA LIPPO 
("P") (Simaskot) (Tahapan) (Tahapan) 
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b. Tabungan pada Bank (a) memberikan hadiah dan bonus yang besar: 
Sangat tidakmunglan -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Sangat mungkm 

(a) PT X BRI BCA LIF'PO 
(I'P") (Simaskot) (Tahapan) (Tahapan) 

c. Tabungan pada Bank (a) memberikan tingkat bunga yang tinggi: 
Sangat tidak munglan -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Sangat mungkin 

(a) PT X BRI BCA LIPPO 
("P") (Simaskot) (Tahapan) (Tahapan) 

d. Tabungan pada Bank (a) memberikan Kemudahan mengambil dan menyetor 
Sangat tidak munglan -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Sangat munglan 

(a) PT X BRI BCA LIF'PO 
("P") (Simaskot) (Tahapan) (Tahapan) 

e. Tabungan pada Bank (a) mempunyai fasilitas on line 
Sangat tidak mungkin -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Sangat mungkm 

(a) PT X BRI BCA LIPPO 
("P") (Simaskot) (Tahapan) (Tahapan) 
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f. Tabungan pada Bank (a) mempunyai kegunaan yang banyak(jaminan kredit, 
pembayaran rekening dan lainnya). 
Sangat tidak mungkin -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Sangat mungkm 

(a) PT X BRI BCA LPPO 
("P") (Simaskot) (Tahapan) (Tahapan) 
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