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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Semakin meningkatnya pendapatan keluarga, membuat perbankan 

merancang bentuk layanan untuk mengelola nasabah yang  memiliki dana 

berlebih (wealthy client). Produk wealth management (pengelolaan kekayaan) 

menjadi pilihan bank-bank untuk ditawarkan kepada wealthy client. Akan tetapi 

banyaknya bank yang mengeluarkan produk wealth management tidak seimbang 

dengan jumlah nasabah  bersaldo besar yang hanya 2% (di Indonesia). Kondisi 

krisis ekonomi global saat ini tidak membuat bank-bank yang mengeluarkan 

produk wealth management  berhenti bersaing bahkan terus berusaha untuk 

menjaring nasabah bersaldo besar (affluent).  

Data hasil survey Merril Lynch dan Capgemini tahun 2008, pada tahun 

2007 di Indonesia terdapat 23.000 orang kaya (high net wort individual/HNWI 

dengan kategori memiliki kekayaan sebesar US$ 1 juta atau Rp 9,2 miliar). Hal 

ini meningkat 16,8% dibandingkan dengan tahun 2006 (1% dari jumlah populasi 

di Indonesia kurang lebih 240 juta orang). Sebanyak 80% keluarga super kaya 

tersebut berdomisili di Jakarta dan sekitarnya.   

Fenomena ini mendorong kebutuhan terhadap layanan premium yang 

dituntut turut meningkat. Layanan jasa wealth management semakin dibutuhkan. 

Nasabah bersaldo besar ini walaupun jumlahnya tidak sebanyak nasabah mass 

akan tetapi memberikan konstribusi yang besar bagi bank. Dengan 

mengeluarkan produk wealth management, nasabah bersaldo besar ini 

diharapkan akan berdampak positif terhadap peningkatan dana pihak ketiga bagi 

bank. 

Wealth management menganut prinsip ‘tiga M’, yaitu merencanakan 

(plan), mengembangkan (grow), dan melindungi (secure). Fokus wealth 
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management adalah bagaimana caranya membantu nasabah untuk 

mengembangkan aset dan kemudian terus menerus memperbesar size-nya, atau 

lebih mengarah ke financial planning. Maka tepatlah produk ini ditawarkan 

kepada para nasabah bersaldo besar. Bank-bank yang Memiliki Produk Wealth 

Management dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Bank-bank yang Mempunyai Layanan Wealth Management 

No. Nama Bank Nama Layanan Saldo Minimum 
Rp dalam jutaan 

Kartu Identitas 

1 BCA BCA Prioritas 200 Kartu BCA 
Prioritas 

2 PermataBank Permata Bank Kencana 500 Visa Electron 
PermataBank 
Kencana 

3 BNI BNI Private Banking & 
BNI Prima 

1.000 dan 500 
(untukJabotabek) 
350 (untuk luar 

Jabotabek) 

BNI Gold Card 

4 LippoBank VIP Banking 200 VIP Card 
5 Bank Danamon PrimaGold Banking 1.000 PrimaGold Card 
 6 Bank Mandiri Mandiri Prioritas 500 Kartu Mandiri 

Prioritas 
7 BII Platinum Access 1.000 Combocard 

Platinum 
8 Bank Niaga Private Banking 2.500 (Private 

Banking) 
500 (Preffered 

Circle) 

Kartu Arjuna 

9 Citibank Citigold Wealth 
Management 

500 Kartu Citigold 

10 HSBC HSBC Premier 500 Kartu Premier 
11 Standard Chartered 

Bank 
Priority Banking 500 (Priority 

Banking) 
100 (Personal 

Banking) 

Priority Banking 
Card (Priority 
Banking) 
ATM 
International 
Card (Personal 
Banking) 

12 ABN Amro Bank Van Gogh Preffered 
Banking 

500 Kartu Van Gogh 
Preffered 
Banking (VGPB 
Card) 

13 Bank Bukopin Priority Banking 500 Kartu Priority 
Sumber: Majalah Infobank Edisi Desember 2008. 

Keuntungan dan fasilitas yang didapat oleh nasabah prioritas dari setiap 

bank hampir sama, antara lain layanan executive lounge   di bandara,   potongan  

harga untuk general check up di rumah sakit terkenal dalam dan luar negeri, dan  

lainnya yang berhubungan dengan life style para nasabah prioritas. Hal ini 

dilakukan dengan maksud memberikan layanan lebih kepada nasabah prioritas. 
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Karakteristik konsumen menjadi acuan untuk memilah segmen pasar 

yang sesuai dengan produk wealth management. Menurut Sumarwan (2003), 

bahwa suatu budaya akan terdiri atas beberapa kelompok kecil lainnya, yang 

dicirikan oleh adanya perbedaan perilaku antar kelompok kecil tersebut. 

Perbedaan kelompok tersebut berdasarkan kepada  perbedaan karakteristik 

sosial, ekonomi dan demografi. Beberapa karakteristik demografi yang sangat 

penting untuk memahami konsumen adalah usia, jenis kelamin, pekerjaan, 

pendidikan, agama, suku bangsa, pendapatan, jenis keluarga, status pernikahan, 

lokasi geografi, dan kelas sosial.  

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu kunci yang dapat menjadi 

parameter sukses tidaknya perusahaan dalam memasarkan produk. Menurut 

Sumarwan (2003),   salah   satu proses  pembelian   suatu produk   adalah tahap 

 prapembelian   dimana   pada tahap   ini   konsumen   akan   mencari   informasi 

mengenai produk dari berbagai sumber seperti koran, majalah, televisi   atau dari 

pendapat   teman   ataupun     kerabat. Menurut   Zeithaml et al. (1990),   bahwa 

informasi dari   mulut ke   mulut,   kebutuhan pribadi,   pengalaman masa lalu dan 

komunikasi eksternal mempunyai  pengaruh terhadap   layanan yang diharapkan 

oleh konsumen. Faktor   yang  menentukan  puas  tidaknya  konsumen  terhadap 

pembelian   yang   mereka   lakukan   terletak   pada   hubungan  antara harapan 

konsumen (customer expectation)   dengan   performance  dari produk tersebut.  

Konsumen akan merasa kecewa (tidak puas)   apabila   produk   atau  jasa yang  

dibeli tidak sesuai dengan harapan, sebaliknya jika sesuai    harapan   konsumen 

akan merasa puas, dan jika   melebihi   harapan  konsumen   akan   sangat puas.  

Produk wealth management yang baik minimal harus dapat  memenuhi 

ekspektasi nasabah dan akan lebih baik lagi jika dapat melebihi ekspektasi 

nasabah. Alasan ini menjadi sangat penting karena pengetahuan dan tuntutan 

dari nasabah makin meningkat.  
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Loyalitas merek (brand loyalty) diartikan sebagai sikap positif konsumen 

terhadap suatu merek, konsumen memiliki keinginan kuat untuk membeli ulang 

merek yang sama (repetitive) pada saat sekarang maupun masa depan. 

Keinginan yang kuat tersebut dibuktikan dengan selalu membeli merek yang 

sama. Loyalitas merek sangat terkait dengan kepuasan konsumen. Tingkat 

kepuasan konsumen akan mempengaruhi derajat loyalitas merek tersebut 

(Sumarwan, 2003). Loyalitas nasabah menjadi penting diteliti untuk mengetahui 

seberapa besar loyalitas nasabah terhadap bank-nya, dan apakah nasabah loyal 

karena brand (BCA) atau product (BCA Prioritas). Sehubungan dengan 

banyaknya bank yang mengeluarkan produk wealth management, semakin 

mudah bagi nasabah bersaldo besar untuk berpindah-pindah bank. Loyalitas 

nasabah menjadi acuan bagi produk dan layanan yang sudah diberikan bagi 

bank kepada nasabah, apakah produk dan layanan yang diberikan sudah 

memuaskan atau belum. Loyalitas nasabah menjadi parameter dari tingkat 

kepuasan nasabah. Tjiptono et al, (2007) dalam konteks merek, loyalitas 

mencerminkan komitmen psikologis terhadap merek tertentu. Pada tahun 2000, 

McKinsey melakukan survey tentang personal financial service, bahwa nasabah 

bank di Indonesia semakin canggih. Alasannya, mereka sangat loyal dengan 

banknya dan sangat puas dengan pelayanan banknya, tetapi mereka tetap mau 

berpindah ke bank lain jika bank lain memberikan pelayanan  yang  sesuai  

dengan  keinginannya. Hal  lain    yang   ditemukan   saat survey tersebut adalah  

bahwa ternyata makin kaya seseorang maka  makin  potensial   menjadi nasabah  

yang tidak loyal, kesetiaannya diragukan karena mudah tergoda dengan layanan 

bank lain yang dirasa memberikan kelebihan.  

BCA  dipilih   sebagai  objek  penelitian,  karena   merupakan   bank 

pertama di Indonesia yang mengeluarkan produk wealth management (tahun 

1997) dengan nama BCA Prioritas. Selain itu karena BCA mempunyai database 
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yang besar, sehingga jumlah nasabah bersaldo besarpun banyak. Dengan 

konsep layanan yang diberikan adalah ‘one stop service’,   yaitu   nasabah  dapat  

dilayani untuk seluruh kebutuhan transaksi perbankan-nya di dalam satu tempat. 

Pelayanan yang diberikan menjadi lebih ‘personal’ dan terdapat hubungan 

‘intimacy’ antara nasabah dan staf BCA Prioritas. Syarat untuk mendapatkan 

layanan BCA Prioritas adalah nasabah harus memiliki saldo minimal rata-rata 

dalam 3 bulan sebesar 200 juta. Setelah menjadi nasabah BCA Prioritas, jika 

saldo rata-rata dalam satu bulan kurang dari 200 juta BCA mengeluarkan 

kebijakan pengenaan biaya layanan sebesar 250 ribu. Akan tetapi nasabah 

masih dapat menikmati fasilitas dan layanan BCA Prioritas.  

PT Bank Central Asia,Tbk Kantor Cabang Utama Bogor merupakan Bank 

Swasta nasional di Bogor yang pertama kali memberikan layanan produk wealth 

management (tahun 1997). Selain itu BCA Cabang Bogor merupakan cabang 

yang termasuk dalam kategori pertumbuhan database   yang signifikan  

dibandingkan   dengan   kantor cabang BCA lain didalam kelasnya.  

Penelitian terhadap produk BCA Prioritas  ini  penting,   karena  semakin 

meningkatnya kebutuhan dan tuntutan nasabah terhadap layanan premium. Di 

tahun 2009, secara nasional jumlah nasabah Prioritas BCA tercatat sebanyak 

90.458 atau 1% dari total nasabah BCA secara nasional yaitu sebanyak 

6.562.225. Dari 90.458 (1%) nasabah Prioritas tersebut memberikan kontribusi 

dana sebesar 40% bagi BCA. Dibandingkan dengan konstribusi nasabah mass 

sebesar 26%, nasabah potensial sebesar 15%, dan nasabah organisasi sebesar 

19%, maka sebagian besar dana pihak ketiga yang terkumpul di BCA secara 

nasional adalah dari nasabah prioritas BCA. Selain itu jumlah bank pesaing yang 

semakin banyak dengan produk relatif sama akan membuka peluang nasabah 

untuk berpindah-pindah bank yang menawarkan produk yang lebih baik.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yang dihadapi BCA Prioritas,  yaitu: 

1.  Bagaimana  mengidentifikasi    karakteristik    nasabah  prioritas BCA   yang 

     bersaldo di bawah dua ratus juta rupiah dan di atas dua ratus juta rupiah ? 

2.  Bagaimana kontribusi atribut-atribut jasa layanan terhadap kepuasan nasabah    

     prioritas BCA ?     

3. Bagaimana mengetahui tingkat kepuasan dan loyalitas dari nasabah prioritas  

    BCA ? 

     

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:   

1. Mengidentifikasi karakteristik nasabah prioritas BCA. 

2. Mengetahui kontribusi atribut-atribut jasa layanan terhadap kepuasan 

nasabah prioritas BCA. 

3. Menganalisis tingkat kepuasan dan loyalitas nasabah prioritas BCA. 

4. Menyusun rekomendasi kebijakan  pemasaran. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Bagi perusahaan, penelitian ini bermanfaat untuk membantu BCA 

Cabang Bogor dalam penyediaan informasi dalam penyusunan kebijakan-

kebijakan yang perlu diambil sehubungan pemasaran layanan BCA Prioritas dan 

program-program yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kepuasan dan 

mempertahankan loyalitas nasabah prioritas BCA. Dengan mengetahui tingkat 

kepuasan dan loyalitas nasabah terhadap produk dan layanan yang ditawarkan 

oleh BCA Prioritas, diharapkan dapat membantu BCA cabang Bogor dalam 
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mengambil langkah dan menerapkan kebijakan yang diperlukan untuk 

memenangkan persaingan. 

Bagi peneliti, merupakan kesempatan untuk meng-aplikasikan ilmu yang 

didapat selama perkuliahan dan memberikan suatu hasil analisis untuk 

direkomendasikan sebagai alternatif pemasaran produk BCA Prioritas. 

Sehubungan dengan pekerjaan peneliti di BCA Prioritas Bogor, penelitian ini 

dapat menambah ketajaman analisis peneliti dalam melihat perubahan yang 

terjadi baik pada produk BCA Prioritas maupun pada perubahan karakteristik 

nasabah prioritas BCA. 

 

1.5. Ruang Lingkup 

Penelitian ini dibatasi hanya di Kantor Cabang Utama Bank BCA 

Cabang Bogor beserta Kantor Cabang Pembantu di bawahnya. Responden 

adalah nasabah prioritas BCA. Penelitian ini membahas hubungan antara 

variabel demografi, atribut-atribut jasa pelayanan dengan tingkat kepuasan dan 

loyalitas nasabah prioritas BCA. 
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