
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Secara keseluruhan diperkirakan pertumbuhan perekonomian Indonesia akan 

mencapai sekitar 4,5 - 5 persen pada tahun 2004 (Bank Indonesia, 2004). 

Pencapaian ini cukup memberikan dampak positif terhadap sentimen pasar yang 

semakin membaik, setelah agenda politik nasional yakni Pemilu Tahap II 

Pemilihan Presiden secara langsung berjalan dengan arnan. Pertumbuhan ekonomi 

tersebut memang masih dimotori oleh pengeluaran konsumsi, khususnya 

konsumsi swasta, yang didukung oleh peningkatan pendapatan dan semakin 

mudahnya akses pembiyaan baik dari perbankan maupun lembaga pembiayaan 

lainnya. 

Perkembangan makro ekonomi selama tahun 2004 telah mendorong 

peningkatan kegiatan investasi dan diperkirakan akan berlanjut tahun 2005. 

Dengan peningkatan kegiatan investasi dan pertumbuhan konsumsi yang cukup 

tinggi maka pertumbuhan ekonomi tahun 2005 diperkirakan akan mencapai 5 - 6 

persen (Bank Indonesia, 2004). Namun demikian kondisi perekonomian ke depan 

masih dihadapkan pada masih berlanjutnya ketidakseimbangan pola ekspansi 

ekonomi, diindikasikan dengan terbatasnya pertumbuhan ekspor, sementara 

investasi belum tumbuh pesat sehingga pola ekspansi ke depan masih bertumpu 

pada pertumbuhan konsumsi. 

Dengan membaiknya kehidupan perekonomian dewasa ini membawa 

dampak positif bagi kegiatan perbankan. Berdasarkan pengalaman, bank yang 

berfokus pada bisnis rite1 dapat lebih bertahan dibanding dengan bank yang lebih 

berfokus pada bisnis korporasi. Berdasarkan pengalaman tersebut saat ini ada 



kecenderungan di mana industri perbankan mulai mernfokuskan pada bisnis ritel. 

Hal ini dilakukan karena bisnis ritel diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

perbankan dengan portofolio yang lebih besar didukung dengan pengembangan 

produk dan layanannya. 

Sejalan dengan meningkatnya akseptasi masyarakat kepada perbankan 

mendorong terjadinya pergeseran segmen dari segmen produktif ke segmen 

konsumtif dimana segmen konsumer khususnya nasabah perorangan akan 

semakin dominan. Hal ini disebabkan karena kondisi dunia usaha yang masih 

relatif belum kondusif sehingga bank cenderung mengarah kepada bisnis kredit 

konsumtif. 

Persaingan antar bank di sektor pembiayaan konsumer terlihat makin ketat 

Dalam kondisi demikian, bank hams mencari celah pasar yang dapat digarap 

untuk kelangsungan ekspansinya. Sekecil apapun celah itu, asal nlemberikan 

keuntungan yang sepadan, bank akan berusaha masuk. Tabel 1 memperlihatkan 

kecenderungan peningkatan yang pesat pada bisnis kredit konsumsi yang dibiayai 

perbankan. 

Tabel 1. Posisi Kredit Bank Umum di Indonesia Tahun 2000-2004 
(dalam Miliar Rupiah) 

Sumber : Bank Indonesia, 2005 

Dari data di atas terlihat bahwa kredit konsumsi pada tahun 2004 meningkat 

sebesar Rp. 37,86 triliun dari Rp.68,93 triliun pada tahun 2003 menjadi Rp.106,80 



triliun pada tahun 2004 atau mengalami pertumbuhan sebesar 54,92 persen. Dari 

ketiga jenis kredit tersebut, porsi kredit konsumsi sebesar 34,27 persen dari total 

kredit. 

Pembiayaan perbankan saat ini tidak hanya difokuskan ke segmen nasabah 

institusional dan perusahaan yang selama ini menikmati fasilitas kredit produktif, 

tetapi juga ke nasabah perorangan yang akan menikmati fasilitas kredit konsunltif. 

Alokasi kredit konsumtif tersebut disebar ke berbagai sub sektor misalnya kredit 

pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor, kredit multiguna. 

Pada pasar pembiayaan rumah (KPR), perbankan dewasa ini sedang 

berlomba menawarkan berbagai kemudahan antara lain dengan bunga cukup 

rendah berkisar 12-13 persen, bahkan ada bank yang memberikan tingkat suku 

bunga promosi 9 persen fixed selama satu tahun, ada juga yang memberikan 

down payment @P) yang ringan, dan juga dengan iming-iming berbagai hadiah 

menarik lainnya. Hal ini dapat dimengerti sebab sektor properti khususnya 

perumahan merupakan peluang pembiyaan yang cukup menjanjikan. 

Dewasa ini sektor perumahan merupakan salah satu alternatif investasi 

disamping tingkat kebutuhan rumah yang sangat tinggi. Saat ini pembangunan 

perumahan sedang dilakukan dimana-mana dan ada kecenderungan konsumsi 

yang meningkat dari pembelian property atau perumahan. Berbagai strategi 

dilakukan pengembang (developer) untuk menarik minat konsumen seperti diskon 

dan hadiah langsung. Banyak bank dalam menyalurkan produk KPR bekerja 

sama dengan pengembang karena dianggap risiko KPR menurun dibandingkan 

dengan sebelum krisis. 



Tabel 2. Perkembangan Kredit Properti Bank Umum di Indonesia Tahun 2001- 
2004 (dalam Miliar Rupiah) 

Sumber : Bank Indonesia, 2005 

Dari laporan Bank Indonesia, total kredit properti mencapai Rp.67,28 triliun 

pada tahun 2004 yang terdiri dari kredit konstruksi Rp.15,86 triliun, kredit real 

estate Rp. 9,32 triliun dan KPR &KPA mencapai Rp.42,09 triliun. KPR terlihat 

masih mendominasi (63 persen) penyaluran kredit properti secara keseluruhan 

disusul kredit konstruksi (24 persen) dan kredit real astate (14 persen). Dilihat dari 

KPR yang disalurkan, kenaikannya terus meningkat. Pada tahun 2002 posisi KPR 

sebesar Rp.21,77 triliun meningkat sebesar 9 persen dan pada tahun 2003 naik 38 

persen menjadi Rp. 30,ll triliun, dan tahun 2004 meningkat 39 persen menjadi 

sebesar Rp.42,09 triliun. Tabel 2 memperlihatkan perkembangan kredit properti 

Bank Umum di Indonesia. 

Dilihat dari pesatnya sektor properti diperkirakan ekspansi perbankan akan 

meningkat terutama di jasa KPR, mengingat penjualan rumah, apartemen, dan 

ruko banyak menggunakan kredit bank. Riset PSPI 2005 memprediksi kapitalisasi 

proyek perumahan (nasional) pada tahun 2005 akan tumbuh sekitar 20 persen dari 

Rp. 12,5 triliun menjadi sebesar Rp. 15 triliun, proyek apartemen Jabotabek 

sebesar Rp.12 triliun yakni meningkat 50 persen dari Rp. 8 triliun pada tahun 

2004, sementara proyek rukolrukan (nasional) diprediksi akan meningkat menjadi 

Rp.8 triliun. Adapun jenis-jenis rumah yang bisa digarap adalah antara lain 



perumahan kelas menengah ke bawah dengan harga di bawah Rp. 200 juta, 

kemudian rumah sederhana dengan harga Rp. 75 juta - Rp. 100 juta serta rumah 

sehat sederhana dengan harga Rp. 45 juta- Rp. 74 juta. Untuk jenis apartemen 

sangat beragam bergerak dari harga ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah per 

unit. Untuk apartemen juga bervariasi harganya, mulai dari Rp. 200 juta per unit 

sampai dengan harga miliaran rupiah per unit. 

Melihat besamya peluang paSar KPR tersebut, tidak salah apabila Bank- 

bank mulai bergerak untuk meraih peluang pembiayaan di sektor perumahan 

tersebut. Seperti yang digambarkan pada Tabel 3, nampak bahwa share kredit 

KPR Bank X dibandingkan nilai KPR seluruh Bank pada tahun 2003 mengalami 

peningkatan mencapai 2,74 persen dibanding tahun 2002 yaitu 2,11 persen. 

Sedangkan pada tahun 2004 share KPR Bank X baru mencapai 3,28 persen. 

Tabel 3. Market's Share KPR Bank X Dibanding KPR & KPS Seluruh Bank di 
Indonesia Tahun 2000-2004 

Sumber : Bank Indonesia dan Bank X 

Untuk menyikapi persaingan antar bank dalam penyaluran kredit KPR 

yang semakin ketat ini Bank hams harus berlomba meningkatkan market sharenya 

dan meraih peluang pasar yang tersedia. Selain itu Bank juga hams membuat 

strategi yang bagus dan inovatif, sebab dengan persaingan bisnis KPR yang 

semakin keras. Tanpa inovasi dan strategi yang baik, bank akan kehilangan 



momentum pertumbuhan sektor properti, apalagi bank-bank yang tergolong baru 

masuk pasar KPR. Fenomena seperti ini juga terjadi di Bank X. Kredit konsumtif 

yang terus digalakkan ekspansinya adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

Tabel 4. Perkembangan Kredit Konsumtif Bank X Tahun 2002-2004 (dalam 
Jutaan Rupiah) 

Sumber : Bank X (2005, Maret), diolah 

Kinerja produk KPR Bank X tahun 2003 sebesar Rp.826,01 miliar dimana 

share produk KPR terhadap total kredit konsumtif sebesar 19,89 persen, 

sedangkan tahun 2004 posisi KPR meningkat sebesar 58,42 persen yaitu Rp.1,3 

triliun. Namun prosentase pertumbuhannya masih di bawah pertumbuhan kredit 

konsumtif secara keseluruhan (84,70 %), dan share produk KPR tahun 2004 

terhadap total kredit konsumtif juga masih cukup rendah yaitu 17,06 persen. Pada 

periode Maret 2005, share produk KPR Bank X terhadap total kredit konsumtif 

sebesar 17,92 persen. Tabel 4 menggarnbarkan kinerja produk KPR dibandingkan 

dengan total kredit konsumtif. 

Rendahnya pertumbuhan dan share produk KPR tersebut di atas 

mengindikasikan rendahnya kuantitas aplikasi permohonan KPR yang 

disampaikan oleh petugas pemasaran di cabang-cabang ke unit pemrosesan kredit 

(SKK). Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2004, rata-rata aplikasi yang 

masuk adalah 14 aplikasi per hari. Sementara asisten kredit yang ada dan yang 



akan memproses kredit konsumtif termasuk KPR berjumlah 17 orang, berarti 1 

orang asisten kredit memproses KPR rata-rata hanya 1 aplikasi per hari. Pada 

periode Januari-Maret 2005 kuantitas aplikasi permohonan KPR yang masuk ke 

unit SKK semakin menurun yaitu rata-rata 10 aplikasi per hari. Dilihat dari jumlah 

aplikasi yang disetujui pada periode 2004, rata-rata aplikasi yang disetujui S 

aplikasi per hari, sementara priode periode Januari - Maret 2005 rata-rata aplikasi 

yang disetujui 7 aplikasi per hari. Tabel 5 memperlihatkan data mengenai jumlah 

aplikasi permohonan KPR yang masuk ke unit SKK. 

Tabel 5. Jumlah Aplikasi KPR dan Aplikasi yang Disetujui Bank X yang Masuk 
ke Unit SKK Periode 2004 dan Periode Januari-Maret 2005 

Sumber : Bank X (2005, Maret), diolah 

Bank X dalam memanfaatkan momentum peluang pasar KPR tersebut hams 

dapat menyiapkan strategi yang dapat mengembangkan pertumbuhan kreditnya 

sehingga tidak kalah bersaing dengan bank-bank lain yang setiap saat 

melancarkan promosi yang menggiurkan untuk meraih konsumen. Apabila Bank 

X tidak dapat meraih peluang pasar yang cukup besar dan tidak dapat 



memanfaatkan peluang yang ada, akan menjadi ancaman dan kalah dalam 

persaingan. Sebagai salah satu Bank yang besar, Bank X ingin terus ineningkatkan 

market sharenya di bidang KPR. Hal ini sejalan dengan kebijakan kredit Bank X 

dimana akan memperbesar porsi kredit konsumtif. 

Pada kondisi persaingan dimana semakin banyak bank yang masuk dalam 

bisnis konsumer, maka konsumen mempunyai banyak pilihan untuk menentukan 

Bank mana yang akan dipilih untuk membiayai KPR-nya sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginannya. Pada kondisi ini, Bank X harus dapat memahami 

kebutuhan dan keinginan konsumen dan mampu memenuhinya dengan cara yang 

lebih efisien dan efektif dibanding pesaing. Selain itu di Bank X saat ini belum 

ada segmentasi yang jelas dalam penentuan target marketnya. Untuk itulah 

diperlukan strategi pemasaran yang dapat mengembangkan pertumbuhan kredit 

sehingga tidak kalah bersaing dengan bank-bank lain. Atas dasar latar belakang 

tersebut di atas maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisa strategi 

pemasaran produk KPR Bank X yang diperoleh dari pengkajian cluster segmen 

nasabah KPR dan perilaku nasabah KPR dalam menentukan prioritas atribut 

produk KPR. 

1.2. Permasalahan 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Melihat latar belakang permasalahan di atas dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan yang dapat dituangkan untuk penelitian ini. Masih 

besarnya peluang pasar yang dapat diraih oleh Bank X dalam menyalurkan kredit 

ICPR, dimana pada periode 2004 baru mencapai 3,10 persen dari pasar yang ada. 

Persaingan yang begitu lcetat antar bank dalam merebut pasar ini harus disikapi 



dengan mulai melihat bagaimana strategi yang harus dipersiapkan dalam 

kenghadapi persaingan dengan bank-bank lain sehingga peluang pasar yang ada 

dapat direbut, paling tidak dapat ditingkatkan. 

Masih rendahnya kinerja produk KPR Bank X dimana share produk KPR 

terhadap total kredit konsumtif b m  mencapai 17,06 persen dan pertumbuhan 

KPR tahun 2004 baru mencapai 58,42 persen, masih di bawah pertumbuhan total 

kredit konsumtif secara keseluruhan (84,70 persen). Rendahnya pertumbuhan 

KPR tersebut mengindikasikan rendahnya kuantitas aplikasi KPR yang diterima 

unit SKK, dengan rata-rata aplikasi KPR yang diterima sebanyak 14 aplikasi per 

hari. 

Mengingat produk KPR ini memang sudah banyak dimiliki oleh Bank- 

bank besar misalnya Bank Mandiri dan Bank BCA, sehingga patut dicermati apa 

yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih dan menentukan suatu 

bank. Atribut apa yang paling penting dalam mempengaruhi konsumen untuk 

mengambil produk KPR Bank tersebut dan yang mendorong mereka untuk 

memilih layanan produk dan menggunakan produk bank tersebut, karena ha1 ini 

untuk mengetahui apakah produk yang ada dapat memenuhi harapan konsumen. 

Selain itu penentuan pasar dalam rangka penawaran produk adalah penting 

untuk ditetapkan karena pasar terdiri dari konsumen yang berbeda-beda dalam ha1 

keinginan, kemampuan keuangan, lokasi, sikap dan praktek dalam memutuskan 

penggunaan suatu produk. Dari perbedaan tersebut dapat dilakukan segmentasi 

pasar sebagai dasar dalam perurnusan strategi pemasaran. Pemikiran tersebut 

berkaitan dengan kegiatan penelitian ini yaitu mengenai segmentasi nasabah. 



Strategi pemasaran yang dilakukan Bank X saat ini hanya melihat berapa 

target yang hams dicapai dari masing-masing target market dengan melihat dari 

segi institusi yaitu instansi pemeritah, swasta, BUMN dan individu. Penelitian ini 

dilakukan dengan melihat segmentasi nasabah KPR berdasarkan ciri-ciri 

demografi dan psikografinya. Segmentasi nasabah KPR sangat penting untuk 

memberikan rekomendasi strategi pemasaran yang efektif. Selain itu perlu juga 

untuk mengetahui atribut-atribut yang paling penting dalarn mempengaruhi 

konsumen untuk mengambil suatu produk KPR. 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Guna mempertajam fokus penelitian maka perlu disusun perumusan 

masalah yang mengacu pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana segmentasi nasabah KPR Bank X ? 

2. Apa saja atribut produk KPR yang dianggap paling penting nagi nasabah KPR 

BankX? 

3. Bagaimanakah strategi pemasaran yang dapat direkomendasikan dari hasil 

penelitian ini? 

I . .  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Menganalisis segmentasi nasabah KPR Bank X. 

2. Menganalisis prioritas atribut produk KPR bagi nasabah KF'R Bank X. 

3. Memberikan rekonlendasi strategi pemasaran KPR yang dapat dilakukan 

Bank X. 



1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah : 

1. Dapat memberikan masukan kepada manajemen Bank X untuk 

mengevaluasi strategi dan kebijakan pemasaran yang telah dilaksanakan 

selama ini. 

2. Memberikan masukan perumusan strategi pemasaran yang tepat dalam 

meningkatkan pemasaran produk KPR sehingga dapat berhasil menghadapi 

persaingan yang begitu ketat di masa yang akan datang. 

3. Bagi penulis untuk menambah wawasan dalam menerapkan pengetahuan 

dan teori di lapangan. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini hanya dibatasi pada produk Kredit Pemilikan rumah (KPR) 

Bank X dan nasabah KPR Bank X. Materi yang dibahas adalah analisis strategi 

pemasaran produk KPR Bank X, studi kasus di kantor cabang Bank X wilayah 

.DKI Jakarta dengan melakukan survei di 17 lokasi kantor cabang. Penelitian ini 

menggunakan alat analisis Cluster, Thurstone, dan IPA matriks. Penelitian ini 

&an menghasilkan output berupa segmentasi nasabah KPR Bank X dan 

karakteristik perilaku nasabah terhadap atribut produk KPR. Hasil penelitian ini 

akan menjadi bahan rekomendasi bagi perusahaan untuk memformulasikan 

strategi fungsional (fuctional strategy) produk KPR Bank X dalam menghadapi 

persaingan dengan bank-bank lain. 




