
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir 

2009). Penghimpunan dana dilakukan melalui produk funding seperti tabungan 

dan giro. Penyaluran dana dilakukan melalui produk lending untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi (kredit konsumtif) dan kebutuhan usaha (kredit produktif). 

Pemberian jasa-jasa bank lainnya meliputi jasa transaksional seperti transfer uang, 

penukaran mata uang asing, dan lain-lain. Diantara tiga kegiatan tersebut, 

kemampuan bank untuk menyalurkan dana (kredit) kepada masyarakat merupakan 

kegiatan operasi terpenting karena sebagian besar pendapatan operasional bank 

diperoleh dari aktivitas tersebut (Tohir 2012). Laba produk kredit berasal dari 

selisih antara suku bunga produk pinjaman dengan suku bunga produk simpanan.  

Membaiknya kondisi perekonomian pada pertengahan tahun 1999 

berdampak positif pada sebagian besar sektor ekonomi di Indonesia termasuk 

perbankan. Meningkatnya prospek bisnis dan potensi pasar perbankan disambut 

antusias oleh pelaku usaha. Salah satu caranya yaitu dengan memperluas pasar 

melalui pembukaan kantor cabang untuk menjaring jumlah pelanggan yang lebih 

besar. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan. Tabel 1 

menunjukkan perkembangan jumlah bank dan kantor cabang bank tahun 2008-

2012. 

 

Tabel 1 Jumlah bank dan kantor cabang bank tahun 2008-2012 

Tahun 

Jumlah 

bank umum 

(unit) 

Jumlah kantor 

cabang bank 

umum (unit) 

Jumlah BPR 

(unit) 

Jumlah kantor 

cabang BPR 

(unit) 

2008 124 10.868 1.772 3.367 

2009 121 12.837 1.733 3.644 

2010 122 13.837 1.706 3.910 

2011 120 14.797 1.669 4.172 

2012 120 16.625 1.653 4.425 
Sumber: Bank Indonesia (2013) 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2008-2012 jumlah bank 

umum dan BPR menurun. Ekspansi pasar terlihat dari pertumbuhan jumlah kantor 

cabang bank umum sebesar 6,94%-18,12% dan kantor cabang BPR sebesar 

6,06%-8,23%. Selain itu, pertumbuhan industri perbankan juga terlihat dari 4 

(empat) indikator kinerja yaitu aset, penyaluran kredit, dana pihak ketiga, dan 

LDR (Loan to Deposit Ratio). Perbankan selalu berusaha meningkatkan 4 (empat) 

indikator tersebut untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Tabel 2 

menunjukkan kinerja perbankan periode tahun 2008-2012. 

 

 

  



 

2 

Tabel 2 Indikator utama perbankan tahun 2008-2012 (dalam Miliar Rp) 

Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 

Aset (Rp) 2.343.090 2.571.660 3.054.595 3.708.631 4.329.984 

Penyaluran kredit (Rp) 2.213.052 2.530.371 2.949.105 3.583.980 4.318.583 
Dana pihak ketiga 

(Rp) 2.016.690 2.211.301 2.600.596 3.139.310 3.597.807 
Loan to deposit ratio 

(%) 109,74 114,43 113,40 114,16 120,03 
Sumber: Bank Indonesia (2013) 

 

Tabel 2 memperlihatkan bahwa nilai aset perbankan nasional mengalami 

pertumbuhan sebesar 9,76%-21,41% atau rata-rata per tahun sebesar 16,67%. 

Penyaluran kredit sebesar 14,34%-21,53% atau rata-rata per tahun sebesar 18,23%, 

dana pihak ketiga sebesar 9,65%-20,72% atau rata-rata per tahun sebesar 15,64%, 

dan LDR rata-rata per tahun sebesar 2,30%. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

merupakan perbandingan antara nilai penyaluran kredit dengan nilai dana pihak 

ketiga. Persentase LDR semakin meningkat mengindikasikan bahwa peningkatan 

penyaluran kredit lebih tinggi dibandingkan peningkatan dana pihak ketiga. 

Pertumbuhan 4 (empat) indikator tersebut menunjukkan bahwa perbankan selalu 

berusaha meningkatkan kinerja keuangan baik dari segi modal, operasional, 

maupun perkreditan. Peningkatan kinerja dapat dilakukan antara lain melalui 

peningkatan jumlah cabang dan peningkatan kualitas layanan terhadap pelanggan. 

PT Bank Central Asia, Tbk (PT BCA, Tbk) merupakan salah satu bank 

swasta terbesar di Indonesia yang secara berkelanjutan melakukan ekspansi pasar 

melalui penambahan jumlah kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia 

untuk menjaring jumlah pelanggan lebih besar. Pada tahun 2008-2012 PT BCA, 

Tbk mengalami pertumbuhan jumlah kantor cabang sebesar 1,29%-7,32%. PT 

BCA, Tbk memiliki 12 (dua belas) Kantor Wilayah yang masing-masing 

membawahi beberapa unit Kantor Cabang Utama (KCU) dan masing-masing 

KCU membawahi beberapa unit Kantor Cabang Pembantu (KCP). Saat ini 

terdapat 127 KCU dan 807 KCP di seluruh Indonesia, serta 77 kantor kas (PT 

BCA, Tbk 2013). Selain itu PT BCA, Tbk merupakan salah satu bank dengan 

pertumbuhan penyaluran kredit tertinggi serta peningkatan kinerja setiap tahun 

yang dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3 Indikator utama PT BCA, Tbk tahun 2008-2012 (dalam Miliar Rp) 

Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 

Aset (Rp) 245.570 282.392 324.419 381.908 422.994 

Penyaluran kredit (Rp) 112.784 123.901 153.923 202.255 256.778 

Dana pihak ketiga (Rp) 209.529 245.140 277.531 323.428 370.274 

Laba (Rp) 5.776 6.807 8.479 10.820 11.721 

Non performing loan (%) 0,6 0,7 0,6 0,5 0,4 

Loan to deposit ratio (%) 53,83 50,54 55,46 62,53 69,35 
Sumber: PT BCA, Tbk (2013) 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa penyaluran kredit pada PT BCA, Tbk 

mengalami pertumbuhan sebesar 9,86%-31,40% pada lima tahun terakhir (2008-

2012) dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 23,11%. Penyaluran kredit 
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terbesar yaitu pada tahun 2012 dengan jumlah sebesar Rp256.778 Miliar dan 

pertumbuhan kredit terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 31,40%. 

Pertumbuhan penyaluran kredit di PT BCA, Tbk lebih besar dari pada 

pertumbuhan penyaluran kredit industri perbankan secara keseluruhan yaitu hanya 

sebesar 14,34%-21,53% dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 18,23% 

(Tabel 2). Pertumbuhan juga terlihat dari peningkatan LDR PT BCA, Tbk setiap 

tahun. Peningkatan penyaluran kredit kepada masyarakat dapat membantu 

program pemerintah meningkatkan pembangunan sektor riil di Indonesia. Jika 

dibandingkan dengan beberapa bank besar lain maka PT BCA, Tbk termasuk 

dalam kategori bank dengan kinerja penyaluran kredit yang tinggi. Gambar 1 

memperlihatkan pertumbuhan kredit beberapa bank besar di Indonesia periode 

Juni 2011-Juni 2012.   

 

 
Sumber: PT BCA, Tbk (2013) 

Gambar 1 Pertumbuhan kredit 10 bank besar di Indonesia Juni 2011-Juni 2012 

Gambar 1 memperlihatkan bahwa pada periode Semester II tahun 2011 

sampai dengan semester I tahun 2012 Mandiri dan BRI memperoleh porsi kredit 

terbesar senilai +/- Rp300.000 Miliar dengan pertumbuhan kredit masing-masing 

sebesar 26,58% dan 14,73%. Namun pertumbuhan kredit terbesar diperoleh PT 

BCA, Tbk yaitu sebesar 41,43% dengan jumlah kredit sebesar +/- Rp225.000 

Miliar. Sedangkan pertumbuhan penyaluran kredit oleh bank rata-rata per tahun 

sebesar 18,23% (Tabel 2). Pada tahun 2011 PT BCA, Tbk melepas kredit sebesar 

Rp202.255 Miliar (9,07%) dari total pelepasan kredit perbankan di seluruh 

Indonesia dan meningkat menjadi Rp256.778 Miliar (9,40%) pada tahun 2012. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa porsi kredit PT BCA, Tbk di industri perbankan 

meningkat. Tentunya penyaluran kredit dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun 

berikutnya mengingat nilai LDR pada tahun 2012 masih rendah yaitu 69,35% dan 

nilai NPL (Non Performing Loan) tergolong rendah yaitu 0,4% (Tabel 3). 

PT BCA, Tbk merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia dengan 

prestasi yang membanggakan. Pada tahun 2012 dan 2013 PT BCA, Tbk mendapat 

penghargaan Indonesian Customer Satisfaction Award (ICSA) sebagai apresiasi 
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terhadap perusahaan di Indonesia yang berprestasi dalam hal kepuasan pelanggan. 

Pada tahun 2013 mendapat penghargaan dari majalah Forbes Asia Magazine 

sebagai The Best of Asia-Pacific Biggest Listed Company dan dari majalah 

Infobank sebagai bank berpredikat “sangat bagus” dan kinerja keuangan “sangat 

bagus”, serta berbagai prestasi lain yang semakin menguatkan dominasinya di 

industri perbankan Indonesia bahkan Asia. 

PT BCA, Tbk menawarkan jenis produk yang lengkap meliputi produk 

simpanan, pinjaman, dan jasa-jasa lainnya. Produk simpanan meliputi tabungan, 

deposito, giro. Produk pinjaman meliputi kredit produktif (kredit modal kerja, 

kredit investasi) dan kredit konsumtif (kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan 

kendaraan). Jasa-jasa lainnya meliputi transfer uang, penukaran mata uang asing, 

safe deposit box, dan lain-lain. Produk yang dimiliki perusahaan lengkap dan 

beragam sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan keuangan pelanggan. 

Pelanggan dapat melakukan semua transaksi keuangan di satu bank yaitu PT BCA, 

Tbk. 

Seringkali pelanggan tidak menyadari kebutuhan (need) yang sebenarnya 

sehingga mereka menganggap suatu produk tidak penting. Oleh karena itu perlu 

adanya edukasi yang baik dari perusahaan mengenai peran suatu produk untuk 

mempermudah transaksi keuangan pelanggan. Jika seorang pelanggan telah 

menerima satu produk dan telah merasakan manfaatnya maka akan lebih mudah 

bagi pelanggan untuk menerima produk lainnya. Seringkali keputusan pembelian 

lebih dipengaruhi keinginan aktualisasi diri atau pengaruh faktor lain, bahkan bisa 

terjadi pembelian suatu produk disebabkan oleh peran dari tenaga pemasar 

perusahaan. Tingkat kemampuan ekonomi seorang pelanggan sangat 

mempengaruhi gaya atau karakter kehidupannya, termasuk salah satunya dalam 

melakukan keputusan pembelian. Kelengkapan jenis produk yang ditawarkan 

perusahaan diharapkan mampu meningkatkan penjualan produk lain melalui cross 

selling yang dilakukan tenaga pemasar (account officer). 

Salah satu KCU terbesar di Indonesia yaitu PT BCA, Tbk KCU City Tower 

di Kantor Wilayah VIII. KCU tersebut berlokasi di Jl. M. H. Thamrin No. 81 

Jakarta Pusat yang merupakan kawasan pusat kota (central business district) 

dengan derajat aksesibilitas tinggi dan merupakan pusat kegiatan bisnis di Jakarta 

yang sebagian besar didominasi oleh perkantoran. PT BCA, Tbk KCU City Tower 

membawahi 5 (lima) unit KCP. Tabel 4 menunjukkan KCP yang berada dibawah 

KCU City Tower.  

 

Tabel 4 Kantor Cabang Pembantu (KCP) PT BCA, Tbk KCU City Tower 

Nama KCP Lokasi 

Wisma Indocement Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 

Menteng Jl. HOS Cokroaminoto No. 83, Jakarta Pusat 

Sabang Jl. H. Agus Salim No. 57 B, Jakarta Pusat 

Wahid Hasyim Jl. K. H. Wahid Hasyim No.82, Jakarta Pusat 

Kebon Sirih Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta Pusat 
Sumber: PT BCA, Tbk (2013) 

 

Tabel 4 memperlihatkan bahwa seluruh KCP terletak di daerah Jakarta Pusat 

yang merupakan pusat kegiatan ekonomi di ibukota Jakarta. KCP tersebut 

diharapkan dapat membantu KCU memasarkan produk funding, produk lending, 
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dan jasa perbankan yang lebih besar sehingga akan meningkatkan kinerja 

perusahaan. PT BCA, Tbk KCU City Tower merupakan salah satu kantor cabang 

dengan penyaluran kredit tertinggi di daerah pusat kota. Penyaluran Kredit Modal 

Kerja (KMK) pada PT BCA, Tbk KCU City Tower periode Desember 2013 

mencapai 37,27% dari total penyaluran kredit produktif. Persentase tersebut 

merupakan jumlah terbesar dibandingkan penyaluran jenis kredit produktif 

lainnya (kredit impor, kredit ekspor, kredit investasi, instalment loan, dan time 

loan). PT BCA, Tbk KCU City Tower menginginkan debitur menggunakan 

banyak produk lainnya selain produk kredit. Debitur perorangan merupakan target 

pasar yang sangat potensial, pendekatan secara personal dan pemberian layanan 

yang berkualitas dapat meningkatkan kepuasan debitur. Perkembangan jumlah 

produk selama periode Desember 2012-Desember 2013 terlihat pada Gambar 2. 

 

 
Sumber: PT BCA, Tbk (2013) 

Gambar 2 Jumlah produk debitur perorangan Kredit Modal Kerja (KMK) 

Gambar 2 memperlihatkan bahwa selama Desember 2012-Desember 2013 

jumlah produk debitur perorangan Kredit Modal Kerja (KMK) meningkat sebesar 

23%. Keadaan tersebut tidak sesuai dengan target yang ditetapkan perusahaan 

yaitu sebesar 35%. Perusahaan berusaha untuk meningkatkan penjualan produk 

lainnya supaya pelanggan merasa terikat dengan perusahaan dan dapat melakukan 

semua transaksi perbankan menggunakan produk perusahaan tanpa perlu 

menggunakan produk perusahaan lain. Penjualan produk lain yang masih belum 

optimal dapat disebabkan karena kepuasan yang kurang tinggi dari pelanggan. 

Pelayanan yang baik dari perusahaan dapat meningkatkan hubungan dan 

meningkatkan kepuasan pelanggan. Hubungan baik antara perusahaan dan 

pelanggan dapat terus dibina dan kepuasan pelanggan dapat terus ditingkatkan 

sehingga lebih mudah bagi perusahaan untuk memperkenalkan produk dan 

manfaatnya kepada pelanggan dan pada akhirnya dapat meningkatkan penjualan 

jenis produk lainnya.  

Perusahaan perlu membagi debitur kredit ke dalam segmen yang berbeda 

yaitu segmen kredit rendah dan segmen kredit tinggi sehingga dapat di ketahui 

kepuasan masing-masing segmen. Perusahaan juga harus berusaha meningkatkan 

pelayanan untuk meningkatkan hubungan dengan debitur. Oleh karena itu perlu 

adanya konsep pemasaran hubungan (relationship marketing). Pemasaran 
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hubungan berfokus pada konsumen dengan manfaat utama meningkatkan ingatan 

dan loyalitas konsumen serta mengurangi biaya pemasaran untuk menciptakan 

laba yang lebih tinggi (Stavros dan Westberg 2009). Pemasaran hubungan 

bertujuan untuk membina hubungan dengan konsumen dalam jangka panjang 

sehingga tercipta ikatan emosi antara pihak perusahaan dengan konsumen (Tohir 

2012). Hubungan yang berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan loyalitas 

sehingga pelanggan berkomitmen membeli produk lain dari perusahaan dan dapat 

berperan serta merekomendasikan produk perusahaan kepada relasinya. 

 

 

Perumusan Masalah 

Pada PT BCA, Tbk KCU City Tower jenis produk kredit menyumbang 

pendapatan terbesar bagi perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan terus 

berusaha meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat dengan tetap 

menerapkan prinsip kehati-hatian. Persaingan yang cukup tinggi dalam bisnis 

perbankan membuat perusahaan terus meningkatkan pelayanan dan hubungan 

kepada pelanggan melalui pelayanan prima untuk meningkatkan penjualan. 

Namun hasil penjualan produk lain (cross selling) kepada debitur perorangan 

belum optimal. Kondisi ini diduga berhubungan dengan faktor kualitas layanan 

dari perusahaan sehingga mempengaruhi kepuasan debitur. Perusahaan harus 

meningkatkan penjualan produk lainnya supaya pelanggan merasa terikat dan 

dapat melakukan semua transaksi perbankan menggunakan produk perusahaan. 

Pelayanan yang baik dari perusahaan dapat meningkatkan hubungan dan 

meningkatkan kepuasan pelanggan. Hubungan baik antara perusahaan dan 

pelanggan dapat terus dibina dan kepuasan pelanggan dapat terus ditingkatkan 

sehingga lebih mudah bagi perusahaan untuk mengenalkan produk dan 

manfaatnya serta dapat meningkatkan penjualan produk lainnya.  

Menurut Thakur (2011) reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan 

tangibility merupakan lima indikator kualitas layanan untuk mengukur kepuasan 

dan loyalitas pelanggan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi positif dan signifikan antara kualitas layanan terhadap kepuasan dan 

loyalitas pelanggan serta antara kepuasan terhadap loyalitas pelanggan. Dalam hal 

ini kepuasan pelanggan merupakan mediator antara kualitas layanan dan loyalitas 

pelanggan. Shanka (2012) meneliti kepuasan dan loyalitas pelanggan dan 

menemukan bahwa semua indikator kualitas layanan (reliability, responsiveness, 

assurance, empathy, dan tangibility) berkorelasi positif terhadap kepuasan 

konsumen dan kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Semakin 

tinggi kepuasan pelanggan maka semakin tinggi loyalitas pelanggan.  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan 

merupakan faktor penting yang harus diperhatikan perusahaan untuk mencapai 

kepuasan pelanggan sehingga menghasilkan loyalitas pelanggan. Penelitian ini 

akan membahas kualitas layanan sebagai penentu kepuasan pelanggan dan 

pengaruhnya terhadap beberapa indikator loyalitas, diantaranya yaitu kesediaan 

pelanggan dilakukan cross selling serta kesediaan pelanggan merekomendasikan 

produk perusahaan kepada relasinya. Menurut Griffin (2002) pelanggan loyal 

adalah pelanggan yang melakukan pembelian ulang pada suatu produk, membeli 

produk lain dari perusahaan yang sama, dan menawarkan produk tersebut kepada 
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pihak lain. Sehingga dalam hal ini kesediaan cross selling dan kesediaan 

merekomendasi merupakan dua hal penting dari indikator loyalitas pelanggan. 

Penelitian ini juga melihat perbedaan kepuasan debitur di dua segmen kredit 

yang berbeda yaitu segmen kredit rendah dan segmen kredit tinggi. Engel et al. 

(2012) mendefinisikan segmentasi pasar sebagai proses mengidentifikasi 

sekelompok orang yang memiliki ciri yang sama. Perusahaan perlu 

mengidentifikasi segmen pasar, memilih segmen pasar, dan mengembangkan 

produknya serta program pemasarannya berdasarkan segmen yang dipilih (Kotler 

dan Amstrong 2010). Jika perusahaan meningkatkan hubungan dengan debitur 

potensial maka akan meningkatkan laba perusahaan. Perbedaan segmen kredit 

akan memudahkan manajemen dalam melayani dan mengetahui loyalitas 

pelanggan antar segmen. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana hubungan antara kepuasan dengan segmen debitur perorangan 

Kredit Modal Kerja (KMK). 

2. Bagaimana pengaruh kepuasan debitur terhadap kesediaan untuk ditawarkan 

produk lain (cross selling) dan kesediaan merekomendasi. 

3. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan cross selling dan 

rekomendasi. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini meliputi: 

1. Menganalisis hubungan antara kepuasan dengan segmen debitur perorangan 

Kredit Modal Kerja (KMK). 

2. Mengidentifikasi pengaruh kepuasan debitur terhadap kesediaan cross 

selling dan merekomendasi. 

3. Merekomendasikan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 

cross selling dan rekomendasi. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi 

pihak manajemen khususnya bagian perkreditan dalam pengelolaan debitur dan 

penyusunan strategi pemasaran yang tepat untuk kredit produktif atau produk lain.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan pada PT BCA, Tbk KCU City Tower khususnya unit 

kerja pemasaran kredit. KCU tersebut dipilih menjadi objek penelitian karena 

merupakan salah satu kantor cabang utama dengan kategori besar di Indonesia dan 

terletak di daerah pusat kota serta pusat kegiatan bisnis di Jakarta. Penelitian 

dilakukan terhadap populasi dari debitur perorangan Kredit Modal Kerja (KMK). 

Debitur tersebut menjadi responden penelitian karena Kredit Modal Kerja (KMK) 

merupakan jenis kredit produktif dengan persentase tertinggi (37,27%). Selain itu 

proses perpanjangan kredit dilakukan setiap tahun sehingga pihak bank memiliki 
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