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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

 Sejak liberalisasi perbankan tahun 1988, persyaratan pembukaan bank 

dipermudah, bahkan setoran modal untuk mendirikan bank relatif dalam jumlah 

yang kecil. Kebijakan lain yang ditetapkan adalah penentuan suku bunga 

simpanan maupun pinjaman yang pada awalnya ditetapkan pemerintah, tidak lagi 

ditentukan, tetapi diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Pada dasarnya 

pemerintah menginginkan banyak dana masuk agar pendanaan sektor riil dapat 

lebih besar, salah satunya melalui mekanisme perbankan, maka dikeluarkanlah 

berbagai peraturan yang mendukung, sehingga berakibat pada penambahan 

jumlah bank umum dan BPR. Jumlah bank yang banyak menyebabkan tingkat 

persainganpun semakin ketat, sehingga untuk bisa bertahan bank-bank harus 

melakukan strategi pemasaran yang lebih agresif dari sebelumnya untuk mampu 

menarik minat masyarakat menjadi nasabah.  

Pada awal tahun 1990, bank-bank melakukan pengembangan berbagai 

produk sesuai dengan target segmentasi pasarnya masing-masing, misal tabungan 

dikembangkan dengan tabungan pendidikan, tabungan hari tua dan lain 

sebagainya. Bank juga melakukan promosi dengan berbagai metode antara lain, 

iklan, program hadiah, program potongan harga di outlet-outlet tertentu bila 

menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Harga juga menjadi bagian penting 

dalam strategi pemasaran, bank-bank bersaing dalam memberikan suku bunga 

kredit maupun bunga simpanan. Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya 

operasional yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menarik maupun 

mempertahabkan nasabah. 

 Di dalam perjalanan waktu hingga krisis ekonomi 1997, mulai muncul 

berbagai masalah yang dihadapi perbankan nasional, beberapa bank mulai tidak 

mampu mempertahankan usahanya karena masalah kredit macet, keterbatasan 

dalam menghimpun dana, sehingga perolehan dananya sangat mahal, imbasnya 

banyak bank yang dilikuidasi atau diambil alih oleh bank lain. Hal ini 
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menyebabkan jumlah bank berkurang sangat signifikan akibat dilikuidasi, maupun 

merger hingga mencapai  jumlah bank sebanyak 134. 

 Setelah krisis ekonomi dilalui, Bank Indonesia sebagai regulator 

melakukan berbagai kebijakan dalam meningkatkan prinsip kehati-hatian bank, 

Good Corporate Governance, pengetatkan dalam kebijakan kredit, maupun 

produk simpanan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sempat 

melakukan penarikan dana besar-besaran di masa krisis. 

 Kebijakan Bank Indonesia mengubah perilaku bank-bank, yang awalnya 

hanya berfokus pada produk, mulai berorientasi pada pelanggan/nasabah. Hal ini 

tercermin pada peningkatan pelayanan kepada nasabah dengan berbagai 

penawaran jasa di luar produk utama yaitu dengan investasi teknologi, ATM, 

bekerja sama dengan berbagai instansi pelayanan publik pemerintah maupun 

swasta seperti pembayaran listrik, air, dan lain sebagainya. Pelayanan kepada 

nasabah yang dilakukan pada umumnya masih dalam perspektif manajemen, yaitu 

memandang nasabah dengan jasa yang diberikan bank diterima secara utuh. 

Dalam hal ini bank-bank tidak menjadikan profil nasabah sebagai pengambilan 

keputusan untuk menerapkan strategi bauran pemasaran maupun pelayanan, tetapi 

bersifat generik, atau dianggap kebutuhan nasabah adalah sama. Hal itu 

menyebabkan kurang efektifnya biaya maupun investasi yang dilakukan, oleh 

karena itu diperlukan strategi baru dalam menerapkan strategi pemasaran berbasis 

profil nasabah. 

 Profil Nasabah sangat diperlukan agar bank mampu mengetahui 

karakteristik dan kebutuhan nasabah saat ini mau masa mendatang. Salah satu 

strategi pemasaran dengan pendekatan nasabah adalah Customer Relationship 

Management (CRM). Lindgreen dan Antioco (2005) mengungkapkan bahwa 

pendekatan CRM dalam pemasaran telah mendapat perhatian besar pada beberapa 

tahun terakhir. CRM berupaya untuk menciptakan hubungan dan interaksi yang 

lebih dekat antara bisnis dengan pelanggan terpentingnya. Tujuannya adalah 

untuk memperoleh loyalitas nasabah. 

 Pendekatan CRM dalam pemasaran juga terjadi dalam industri perbankan. 

Liu (2007) menyebutkan bahwa sebuah studi pada industri perbankan di Amerika 

melaporkan bahwa bank yang mengembangkan strategi customer-oriented 



3 
 

memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Hasil studi lain juga menyebutkan  

bahwa bank yang memiliki CRM yang baik memiliki daya saing  tinggi dalam 

pasarnya. Loyalitas nasabah dapat dilakukan melalui CRM. Perusahaan perlu 

melakukan identifikasi terhadap nasabahnya terutama nasabah yang memberikan 

kontribusi pendapatan yang tinggi pada perusahaan.  

Konsep CRM menjadi hal yang biasa bila diterapkan pada perusahaan yang 

hanya menginginkan pelanggan atau nasabah besarnya saja yang menjadi fokus 

atau sasaran. Akan tetapi pada penelitian ini objek nya justru perusahaan yang 

fokus pada pasar yang mikro. Alasan karena: Pertama, penerapan konsep CRM 

yang biasa dilakukan pada hukum pareto yaitu meningkatkan pelayanan yang 

lebih atau membedakan pelayanan bagi 20 persen nasabah yang memberikan 

kontribusi laba 80 persen bagi bank, kedua, bila menerapkan hukum pareto, 

biayanya sangat mahal karena posisi tawar dari nasabah besar lebih tinggi, ketiga, 

Sebagian bank besar maupun menengah masuk pada pangsa pasar Usaha Kecil 

dan Mikro sehingga orientasi ke masa depan justru pada UKM, keempat, 

walaupun dianggap kecil mikro, namun dalam jumlah yang besar tentu akan 

mampu meningkatkan pendapatan bank secara signifikan 

Beberapa alasan di atas menyebabkan penulis tertarik menjadikan Bank 

BRI, Tbk sebagai objek penelitian. Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan 

salah satu bank besar yang termasuk dalam kategori bank yang menguasai pasar 

masyarakat pedesaan, dan usaha kecil dan mikro. Hal tersebut tercermin pada 

besarnya outstanding kredit sebesar 80 persen pada sektor usaha kecil dan mikro, 

yang dapat dilihat pada Gambar 1.  

 



4 
 

 
Sumber: Laporan Keuangan BRI Triwulan III 2011 

Gambar 1. Perkembangan Kredit BRI per Segmen 

Produk tabungan BRI mengalami perkembangan yang sama dengan kredit, 

karena sebagian besar didominasi oleh tabungan di sektor mikro, kecil melalui 

tabungan Pedesaan atau disebut SIMPEDES. Mencermati perkembangan tiga 

tahun terakhir, para pesaing BRI mulai agresif untuk memasuki pangsa pasar yang 

sama. Hal ini tercermin dari riset yang dilakukan oleh Roy Morgan (2010) yang 

membuktikan bahwa sektor mikro kecil BRI tidak jauh berbeda dengan bank-bank 

lain yang masuk pada sektor tersebut. Bila tidak diantisipasi dengan baik, maka 

cepat atau lambat pangsa pasar BRI dapat terus diambil alih oleh pesaing, bukan 

hanya satu dua bank, tetapi hampir sebagian besar bank mengubah target market 

dari korporasi ke usaha kecil dan mikro. 

Di dalam kondisi lingkungan yang semakin turbulence, dan tingginya 

pesaing, maka BRI perlu melakukan evaluasi terhadap strategi pemasaran yang 

telah dilakukan serta membuat strategi baru yang sesuai dengan kebutuhan 

nasabah, terutama nasabah tabungan mikro. Di masa kini kebutuhan nasabah 

bukan lagi pada pendekatan produk (product centric), tetapi telah berubah 

paradigma menjadi pendekatan nasabah (customer centric). 
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Bertentangan dengan hukum Pareto, fokus pangsa pasar BRI adalah nasabah 

untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan melihat 

kondisi tersebut, yang terjadi pada BRI justru non-pareto dalam kinerjanya, 

karena pendapatan yang diperoleh sebagian besar justru dari nasabah yang relatif 

kecil-kecil namun memberikan kontribusi yang besar. Hal ini dibuktikan dengan 

pertumbuhan kredit UMKM BRI yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan 

kredit perbankan secara umum (BRI, 2007).  

 Selain kredit, tabungan BRI juga didominasi oleh tabungan mikro melalui 

Simpanan Pedesaan atau SIMPEDES yang telah puluhan tahun teruji 

menunjukkan tingkat pertumbuhan yang stabil, berbiaya bunga rendah dan dengan 

tingkat sensitivitas terhadap pergerakan suku bungan pasar yang sangat minimal. 

Dengan jumlah penabung lebih dari 30 juta orang, dari sisi risiko tabungan ini 

memang terdiversifikasi dengan sangat baik dan menjanjikan peluang tumbuh 

yang berkelanjutan dan stabil (BRI, 2007). Selain itu karakteristik dari nasabah 

kecil-kecil lebih loyal dibandingkan nasabah besar yang memiliki bargaining 

position lebih tinggi. Melihat bank-bank lain yang mulai memasuki sektor usaha 

kecil dan mikro, BRI perlu melakukan CRM kepada nasabahnya yang sebagian 

besar berasal dari sektor UMKM, karena jika tidak maka pangsa pasar BRI dapat 

diambil oleh bank-bank lain tersebut. Selain itu, bunga kredit UMKM di BRI 

memiliki tingkat bunga paling tinggi dibanding kredit lainnya di BRI, sehingga 

nasabah UMKM perlu diberikan pelayanan yang baik juga. Misalnya dengan 

memberikan fasilitas atau promosi tertentu kepada SIMPEDES sehingga nasabah 

UMKM akan mempertahankan dana simpanannya. Dengan demikian, BRI dapat 

memperoleh keuntungan dari perolehan dana murah tersebut. 

Gambar 2. Perkembangan Tabungan 
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, disebutkan bahwa untuk 

menerapkan CRM, perusahaan perlu melakukan identifikasi terhadap pelanggan 

untuk mengetahui kontribusi pendapatan yang diberikan oleh pelanggan kepada 

perusahaan. Berdasarkan identifikasi tersebut, perusahaan dapat memperoleh 

segmentasi pelanggan sehingga perusahaan dapat menentukan target pelanggan 

dengan tepat.  

Segmentasi berdasarkan recency, frequency dan monetary (RFM) 

merupakan salah satu teknik segmentasi yang telah digunakan selama lebih dari 

50 tahun oleh pemasar langsung untuk mengelompokkan pelanggan, menghemat 

mailing cost dan meningkatkan keuntungan (Kohavi dan Parekh, 2004 ). RFM 

dapat membantu perusahaan mengetahui segmentasi pelanggan saat ini 

berdasarkan data transaksi masa lalu. Jika RFM menggambarkan segmen 

pelanggan untuk saat ini, maka untuk mengetahui prospek dan kontribusi 

pelanggan terhadap pendapatan perusahaan di masa depan perusahaan dapat 

mengunakan Customer Lifetime Value (CLV). CLV merupakan kontribusi 

finansial total (pendapatan dikurang biaya) dari seorang pelanggan di sepanjang 

siklus hidupnya dengan perusahaan dan oleh karenanya merefleksikan 

profitabilitas ke depan dari pelanggan (Kumar, 2008). Hingga saat ini, di BRI 

masih belum terdapat informasi mengenai segmentasi dan nasabah yang memiliki 

prospek dan kontribusi tinggi di masa mendatang. Pendekatan CRM merupakan 

pendekatan yang berorientasi pada pelanggan, oleh karena itu BRI perlu 

menentukan segmentasi nasabah dan menentukan nasabah yang memiliki prospek 

dan kontribusi tinggi terhadap pendapatan bank di masa mendatang untuk 

memperoleh customer-specific strategies dalam melakukan CRM.   

Selain melakukan segmentasi nasabah berdasarkan RFM dan menghitung 

CLV nasabah, BRI juga perlu mengetahui profil sosial nasabah pada segmen 

tersebut dan bagaimana profil transaksi nasabah. Hal tersebut diperlukan untuk 

merumuskan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.  

Dengan mengkombinasikan informasi yang diperoleh dari RFM dan CLV 

nasabah serta hasil analisis profil sosial dan profil transaksi, BRI dapat 

mengalokasikan sumber daya dan strategi yang berbeda terhadap masing-masing 
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nasabah (customer-specific strategies) sehingga dapat memaksimalkan 

keuntungan dan meningkatkan loyalitas nasabah. Berdasarkan uraian perumusan 

masalah, di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah segmentasi nasabah Simpedes BRI dilihat dari variabel RFM? 

2. Bagaimanakah nilai nasabah Simpedes BRI di masa mendatang dengan 

menggunakan metode CLV? 

3. Bagaimana profil sosial responden di setiap segmen? 

4. Bagaimanakah perbedaan pola transaksi nasabah antar segmen? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu kepada latar belakang dan perumusan masalah, maka 

dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Memetakan segmentasi nasabah Simpedes BRI berdasarkan Recency, 

Frequency dan Monetary.  

2. Menentukan nasabah Simpedes BRI yang memiliki prospek dan kontribusi 

tinggi terhadap pendapatan BRI dengan menggunakan pendekatan Customer 

Lifetime Value. 

3. Menganalisa profil sosial nasabah di setiap segmen. 

4. Menganalisa perbedaan pola transaksi nasabah antar segmen. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

Bagi Bank BRI, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan pedoman 

untuk: 

1. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah sehingga memudahkan 

perusahaan untuk merencanakan pendapatan di masa mendatang. 

2. Meproyeksikan perhitungan pendapatan dari setiap nasabah secara akurat. 

3. Mempermudah pengambilan keputusan dan menetapkan target nasabah dalam 

mengimplementasikan strategi pemasaran dengan alokasi sumber daya yang 

efisien. 

4. Meningkatkan kinerja keuangan dengan biaya yang lebih rendah. 

5. Meningkatkan keunggulan kompetitif dari BRI. 
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Sedangkan bagi kalangan profesional dan mahasiswa program pascasarjana 

dapat mengetahui bahwa ilmu pemasaran terus berkembang dari waktu ke waktu 

sehingga konsep CRM sangat tepat untuk menciptakan stategi pemasaran yang 

lebih memahami karakteristik konsumen, sehingga sumber daya yang ada lebih 

mampu dioptimalkan untuk perolehan pendapatan. Sedangkan bagi peneliti adalah 

sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan pengetahuan dalam penelitian di 

bidang strategi pemasaran yang merupakan konsentrasi peneliti, dan mampu 

berkontribusi dalam mengembangkan bank BRI ke depan. 

 

1.5  Kebaruan (Novelty) 

Selama ini strategi pemasaran yang banyak dilakukan perusahaan-

perusahaan di Indonesia lebih fokus pada bauran pemasaran yaitu price, 

promotion, product, place dan pelayanan kepada para pelanggan. Namun sifat 

bauran pemasaran maupun pelayanan yang ada belum mengarah pada analisis 

kebutuhan dari pelanggannya, tetapi lebih bersifat generik dan didasarkan pada 

pengetahuan pihak manajemen. Padahal kebutuhan dan karakteristik nasabah 

berbeda-beda dan dapat dibuat beberapa kategori. 

 Untuk mengubah hal tersebut diperlukan juga pendekatan Customer 

Relationship Management (CRM) untuk membantu perusahan mengumpulkan 

dan menganalisa informasi sejarah pelanggan, apa yang menjadi kesenangannya, 

apa yang menjadi keluhannya, bahkan dapat memprediksi apa yang akan dibeli di 

masa mendatang. CRM selain dapat mengembangkan produk baru juga mampu 

menjaga pelanggan yang ada, meningkatkan loyalitas nasabah dan menarik 

pelanggan baru melalui cross-selling, up-selling. Oleh karena itu, dibutuhkan 

pengkategorian dari database yang dimiliki bank BRI melalui CLV dan RFM. 

Studi mengenai CRM di berbagai literatur masih banyak yang menggunakan 

self report dari konsumen. Salah satu kebaruan dari penelitian ini adalah 

menggunakan database konsumen dari dalam perusahaan. Oleh karena itu data 

yang diperoleh dapat lebih akurat. Kebaruan lain dalam penelitian ini adalah 

mengkategorikan nasabah dari yang loyal sampai yang tidak loyal berdasarkan 

RFM dan CLV sehingga dapat diketahui keinginan nasabah agar perusahaan dapat 

memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan keinginannya. Dan sebagai alat 
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evaluasinya, maka dari pengkategorian nasabah tersebut dapat diketahui perilaku 

dari setiap kategori nasabah atas pelayanan yang telah dilakukan manajemen. 

Pengkategorian nasabah berdasarkan CLV dan RFM ini merupakan hal baru dan 

belum pernah dilakukan oleh BRI. 

Selain itu, penelitian ini lebih cenderung menerapkan konsep CRM pada 

nasabah-nasabah kecil (UMKM) yang terbukti walau jumlahnya besar namun 

memberi kontribusi besar juga terhadap laba perusahaan. Penelitian ini mengacu 

pada Prahalad (2004) yang mengatakan bahwa peluang dunia baru akan terbuka 

bila kita berhenti menganggap bahwa masyarakat sebagai korban atau beban, 

tetapi justru harus menganggap bahwa mereka sebagai wirausahawan yang 

tangguh dan kreatif serta sebagai konsumen yang peduli nilai. Hal ini 

berkebalikan dengan penggunaan CRM pada umumnya yang dilakukan untuk 

nasabah-nasabah besar yang jumlahnya sedikit namun memberikan kontribusi 

besar pada perusahaan yaitu 20 banding 80. 

Melalui data sekunder dengan CRM dapat diperoleh profil pelanggan 

sekaligus berapa kontribusi laba yang diperoleh dari mereka dan dapat 

mengetahui nasabah yang loyal dan tidak loyal. Nasabah yang loyal adalah 

nasabah yang banyak menggunakan jasa yang ditawarkan dan disediakan oleh 

perusahaan. 

Hasil penelitian ini dapat menjadi umpan balik bagi manajemen bank BRI 

untuk mempertahankan kinerjanya, karena untuk melakukan strategi pemasaran 

kedepan tidak hanya mengikuti pesaing. Dengan demikian BRI akan mampu 

membuat langkah strategik pemasaran yang lebih baik, dan sesuai dengan 

kebutuhan konsumen khususnya konsumen UMKM. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




