
BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Kondisi Perbankan Nasional

Kebijakan paket deregulasi 27 Oktober 1988, yang lebih dikenal

dengan sebutan PAKTO 88, merupakan upaya pemerintah untuk

meningkatkan pengerahan dana masyarakat untuk mendukung biaya

pembangunan, efisiensi lembaga keuangan dan perbankan, dan

merasionalisir alokasi sumber ekonomi. Upaya meningkatkan pengerahan

dana masyarakat tersebut tercermin dari butir-bulir kebijakan-kebijakan

sebagai berikut :

a. Memberi kemudahan lembaga perbankan untuk membuka kantor

cabang di seluruh wilayah Indonesia. Pembukaan kantor cabang

pembantu di bawah kantor cabang cukup memberilahukan kepada

Bank Indonesia.

b. Ijin pendirian bank swasla baru dibuka kembali dengan modal selor

minimal Rp.1 0 milyar.

c. Penerbilan sertifikal deposilo oleh bank lidak lagi memerlukan ijin.

d. Semua bank dapal menyelenggarakan program labungan (diluar

Tabanas dan Taska).

Jumlah bank sebelum PAKTO 88, yaitu pada awal tahun 1988

sebanyak 66 bank atau menurun bila dibandingkan tahun 1971 sebanyak

128 bank. Menurunnya jumlah bank dalam kurun waktu tersebut (1971 

1988) karena banyak bank yang mengalami kesulitan keuangan dan

kemudian melakukan merger dengan bank yang lebih besar (tercatat ada
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126 bank yang melakukan merger dalam kurun waktu tersebut), lihat

Lampiran 1A.

Dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh kebijakan

PAKTO 88 tersebut di atas, industri perbankan nasional meningkat

dengan pesat, yaitu tercermin dari meningkatnya jumlah bank di Indonesia

dan pemberian peran yang lebih besar kepada bank swasta nasional.

Jumlah bank yang beroperasi di Indonesia meningkat, yaitu pada akhir

tahun 1988 menjadi 111 bank, dan berkembang lagi menjadi 240 bank

pada tahun 1995, lihat Lampiran 1C.

Selama 8 tahun perjalanan PAKTO 88, tercatat ada 129 bank-bank

baru, yang terdiri dari 99 bank umum swasta nasional dan 30 bank asing!

campuran. Dalam kurun waktu tersebut banyak kelompok-kelompok

perusahaan besar (konglomerat) yang masuk ke dalam industri perbankan

seperti Kelompok Bakrie (Nusa Bank), Subentra Group (Subentra Bank),

Modern Group (Modern Bank). Beberapa lainnya memilih membeli bank

bank yang telah beroperasi seperti Astra Group membeli Bank Agung

Asia, Marannu Bank dan Bank Perkembangan Asia (yang digabung!

merger menjadi Bank Universal).

Peningkatan jumlah bank diikuti pula dengan meningkatnya jumlah

kantor bank, yaitu pada akhir tahun 1988 sebanyak 1.728 kantor bank

meningkat menjadi 5.288 kantor bank pada tahun 1995 atau meningkat

206% dari masa sebelum PAKTO 88. Selain itu dilihat dari pertumbuhan

finansial perbankan di Indonesia maka laju pertumbuhan bank-bank

swasta pasca PAKTO 88 lebih cepat dibandingkan dengan bank-bank

pemerintah, lihat Lampiran 1D.
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2. Pasca PAKTO 88

a. Asset Perbankan Nasional

Diberlakukannya kebijakan PAKTO 88 telah menimbulkan booming

dan demam investasi disektor perbankan. Dari data Perkembangan

Asset Perbankan pada Lampiran 1F, terjadi laju pertumbuhan asset

bank-bank umum di Indonesia. Tahun 1989 asset perbankan meningkat

43% atau menjadi Rp.91 triliun, dan pada tahun 1990 meningkat 46%

atau menjadi Rp.133 triliun. Akibat investasi yang over reactive

tersebut, pada tahun 1991 dunia perbankan Indonesia mulai mengalami

kesulitan karena adanya serentetan peristiwa seperti inflasi, Gebrakan

Sumarlin, Kebijakan Uang Ketat (tigh money policy) dan ancaman kredit

macet, sehingga memaksa bank-bank untuk melakukan pembenahan

diri.

Tahun 1992-1993 bank-bank nasional mulai berkonsentrasi untuk

meningkatkan asset dengan menciptakan berbagai produk unggulan

untuk menarik dana masyarakat. Total asset bank nasional tahun 1990

sebesar Rp.133 triliun meningkat menjadi Rp.215 triliun pada tahun

1993, dan terus meningkat menjadi Rp.388 triliun pada tahun 1996.

Peningkatan asset perbankan nasional dari perjalanan 8 tahun

PAKTO 88 diikuti dengan peningkatan share asset bank swasta

nasional. Dominasi asset perbankan yang semula dipegang oleh bank

bank pemerintah dengan share 63% pada tahun 1988 menurun menjadi

36% pada tahun 1996. Share asset bank-bank swasta nasional yang

semula hanya 24% pada tahun 1988 meningkat menjadi 52% pada
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tahun 1996, demikian pula asset bank swasta asing/campuran yang

semula 5% pada tahun 1988 meningkat menjadi 9% pada tahun 1996.

b. Penghimpunan Dana Masyarakat

Selama periode 1988-1989 dana masyarakat yang berhasil

dihimpun oleh perbankan nasional meningkat 44%. Dari data pada

Lampiran 1F mengenai Perkembangan Asset, Penghimpunan Dana,

Penyaluran Kredit Perbankan Nasional (1988-1996), dana yang

dihimpun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1990 mencapai

Rp.83 triliun atau meningkat sebesar 54% dan tahun 1996 menjadi

Rp.282 triliun atau meningkat 31 % dari tahun sebelumnya. Pihak

perbankan ternyata belum siap dengan ledakan dana tersebut, terlalu

agresif dalam memberikan kredit yang bersifat konsumerisme sehingga

tingkat inflasi di dalam negeri mulai tidak terkendali. Banyak bank yang

mengalami kesulitan keuangan karena penyalahgunaan operasional

seperti kasus Bank Majapahit, Bank Duta atau Bank Summa. Untuk

mengantisipasi kondisi tersebut pihak Pemerintah mengambil langkah

dengan kebijakan uang ketat (TMP). Dengan diberlakukannya

kebijakan tersebut bank-bank nasional mulai mengalami kesulitan

Iikuiditas.

Setelah masa-masa sulit tahun 1991 yang ditandai dengan

menurunnya laju pertumbuhan dana masyarakat yang dihimpun, pihak

perbankan mulai membenahi diri kembali untuk meningkatkan

kepercayaan masyarakat. Pada tahun 1993 kepercayaan masyarakat

terhadap bank meningkat kembali yang ditandai dengan meningkatnya
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laju pertumbuhan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank-bank

nasional, yaitu naik 24% pada tahun 1993 (Iihat Lampiran 1F).

Bank-bank pemerintah yang semula menjadi market leader dalam

pengumpulan dana masyarakat dengan share 60% dari total dana

masyarakat yang dihimpun oleh lembaga perbankan pada tahun 1988,

dominasinya semakin menurun sejak tahun pertama PAKTO 88. Share

bank pemerintah pada tahun 1989 menurun menjadi 55%, dan terus

menurun pada tahun-tahun selanjutnya, tercatat share pada tahun 1996

tinggal 32%. Dilain pihak share bank-bank swasta nasional semakin

meningkat, yang semula sharenya hanya 30% pada tahun 1988

meningkat menjadi 59% pada tahun 1996.

c. Kredit yang Disalurkan

Pada 2 tahun pertama sejak dikeluarkannya PAKTO 88,

penyaluran kredit oleh bank-bank nasional mengalami pertumbuhan

yang pesat, yaitu meningkat sekitar Rp.20 triliun pada tahun 1989 atau

naik 48% dari masa sebelum PAKTO 88, dan terus mengalami

peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1990

meningkat sebesar 54% dan tahun 1996 meningkat sebesar 25%.

Penyaluran kredit oleh bank-bank swasta nasional lebih agresif dengan

laju pertumbuhan 79% pada tahun 1989 dan 70% pada tahun 1990.

Demikian pula pada bank swasta asing/campuran meningkat secara

luar biasa, yaitu meningkat sebesar 137% dan 98% pada periode yang

sama. Sedangkan laju pertumbuhan penyaluran kredit oleh bank-bank

pemerintah lebih rendah bila dibandingkan dengan bank swasta, yaitu
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pada tahun 1989 meningkat sebesar 38%, tahun 1990 meningkat

sebesar 41 % dan tahun 1995 meningkat sebesar 17%.

Berdasarkan perkembangan kontribusi penyaluran kredit oleh

masing-masing kelompok bank, nampak bahwa dominasi bank-bank

pemerintah semakin terancam oleh bank-bank swasta nasional.

Kontribusi penyaluran kredit bank-bank pemerintah yang semula

mencapai 67% pada tahun 1988 semakin menurun dari tahun ke tahun

dan sampai akhir tahun 1996 hanya tinggal 37%. Sebaliknya kontribusi

bank-bank swasta nasional dan bank swasta asing/campuran terus

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari 25% pada tahun

1988 meningkat menjadi 51 % pada tahun 1996, lihat Lampiran 1F.

3. Kondisi Bank X

Dampak dari PAKTO 88 mengakibatkan pangsa pasar baik dalam

hal penghimpunan dana masyarakat maupun penyaluran kredit oleh bank

bank pemerintah menurun, dan kondisi tersebut tidak terlepas pula Bank

X yang juga mengalami penurunan (Iihat Lampiran 1E). Untuk

mengantisipasi kondisi tersebut sejak tahun 1973 Bank X telah mengambil

langkah pembenahan diri berupa :

a. Pencanangan suatu program penyempurnaan manajemen yang

disebut Performance Improvement Program (PIP) yang mengajak

seluruh pegawai Bank X untuk melibatkan diri secara langsung dalam

mencapai tujuan perusahaan. PIP juga menyangkut penyempurnaan

bidang-bidang perencanaan strategis, organisasi teknologi dan sistem

pengelolaan informasi, perencanaan dan pengelolaan sumber daya
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manusia, pengembangan proses-proses kunci, dan pengembangan

kultur (budaya kerja).

b. Pengembangan rumusan budaya kerja (cultur) untuk mengembangkan

pemikiran mengenai manajemen dari setiap pegawai.

c. Memperbaharui sikap dan citranya, menggali keunggulan-keunggulan

yang dimiliki Bank X untuk keperluan efisiensi dalam pelayanan,

mampu menyajikan jasa perbankan dengan tingkat pelayanan yang

jauh lebih baik, dan mengubah diri menjadi bank yang modern yang

berorientasi kepada pasar.

d. Modernisasi teknologi untuk memenuhi tuntutan pasar yang meng

hendaki efisiensi dan kecepatan dalam pelayanan.

e. Pengembangan sumber daya manusia.

f. Pengembangan bisnis, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai

business entity commercial banking yang berorientasi pada perolehan

keuntungan yang maksimal.

g. Melakukan privatisasi dengan cara go public untuk efisiensi, tetap

mempertahankan posisi pemerintah sebagai pemilik utama, disamping

untuk menggairahkan aktivitas pasar modal.

Langkah-Iangkah Bank X tersebut memang telah membawa Bank

X menjadi bank yang sehat dan memiliki asset terbesar. Namun

perjalanan Bank X dari tahun ke tahun dengan laju pertumbuhan yang

melambat atau kalah bersaing dengan bank-bank swasta nasional yang

berkembang lebih cepat baik dalam penghimpunan dana, penyaluran

kredit maupun perkembangan asset.
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Lihat Lampiran 1E dalam aktivitas penghimpunan dana

masyarakat, kontribusi Bank X tahun 1994 sebesar 9,0% menurun

menjadi 8,8% pada tahun 1995, demikian pula aktivitas penyaluran kredit

menurun dari 8,3% menjadi 7,6% pada tahun 1996. Dilain pihak kontribusi

bank-bank swasta nasional meningkat lebih cepat, sebagai contoh BCA

dalam penghimpunan dana dan penyaluran kredit masing-masing sebesar

9,3% dan 6,3% tahun 1994 meningkat menjadi 10,3% dan 7,0% pada

tahun 1995. Penyaluran kredit bank swasta nasional melonjak lagi pada

tahun 1996 menjadi 7,8% dari total kredit yang diberikan perbankan

nasional.

Dalam hal asset, posisi tahun 1996 besarnya asset Bank X adalah

Rp.34,9 triliun yang berarti telah terlampaui oleh BCA dengan asset

Rp.36,1 triliun. Bahkan menurut Info Bank No.209 Mei 1997 Vol.XX

menyebutkan bahwa asset Bank X telah terlampaui pula oleh BRI. Lihat

Lampiran 1E, terjadi penurunan pangsa pasar Bank X baik dalam hal

penghimpunan dana maupun penyaluran kredit. Dikaitkan dengan hasil

penelitian PT. Nielsen SRI (Survey Researh Indonesia), mengenai

Perkembangan Persepsi Minat Terhadap Bank Utama, nampak terjadi

pergeseran minat konsumen dari bank pemerintah ke bank swasta. Hal

tersebut tidak terlepas dari persepsi dan minat masyarakat terhadap Bank

X yang mengalami penurunun yaitu pada tahun 1990 sebesar 22%

menurun menjadi 8% pada tahun 1995. Sedangkan BCA dan Lippo

mengalami peningkatan pesat, yaitu masing-masing dari 6% dan 7% pada

tahun 1990 menjadi 25% dan 10% pada tahun 1995 (Iihat Tabel 7). Oleh

karena itu peneliti berminat untuk meneliti sejauh mana perilaku
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konsumen dalam memilih bank, sehingga akan diperoleh jawaban

bagaimana citra dan positioning Bank X dan bank pesaingnya.

Selanjutnya dengan jawaban tersebut dapat diambil langkah-Iangkah

perbaikan dalam rangka meningkatkan citra dan positioning Bank X.

B. PERUMUSAN MASALAH

Industri perbankan Indonesia setelah PAKTO 88 berkembang

dengan pesat yang tercermin dari perkembangan jumlah bank beserta kantor

kantornya, asset bank, dana yang dihimpun dan kredit yang disalurkan ke

masyarakat. Persaingan antar bank menjadi semakin tajam, namun demikian

terlihat bahwa laju pertumbuhan bank-bank pemerintah lebih lambat

dibandingkan dengan bank-bank swasta nasional (Iihat Lampiran 1A s.d. 1F).

Hasil penelitian PT. Nielsen Survey Research Indonesia (SRI)

tahun 1995 (Tabel 7), terjadi pergeseran minat konsumen dari bank

pemerintah ke bank swasta. Demikian pula bila dilihat dari jumlah kantor dan

market share, nampak posisi bank-bank pemerintah baik dalam hal asset,

penghimpunan dana maupun penyaluran kredit terus mengalami penurunan,

sedangkan di lain pihak posisi bank-bank swasta nasional dengan jumlah

kantor dan pangsa pasar yang meningkat pesat melampaui bank pemerintah.

Bank X yang merupakan salah satu bank pemerin"tah juga

mengalami hal yang serupa. Kondisi Bank X dalam hal asset, penghimpunan

dana dan penyaluran kredit mempunyai pertumbuhan yang terus menurun

dari tahun ke tahun, atau dengan kata lain pertumbuhannya tidak secepat

bank swasta seperti contohnya BeA Market share Bank X semakin mengecil

baik dalam asset, penghimpunan dana maupun penyaluran kreditnya. Apabila
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hal ini tidak segera diatasi maka akan berakibat fatal karena kontinyuitas

usaha Bank X tentu saja akan terganggu.

Dalam menunjang strategi pemasaran yang tepat diperlukan

penelitian dan analisis citra bank (bank image) sehingga akan diketahui posisi

Bank X di pasar. Untuk itu perlu dilakukan riset pasar untuk mengetahui

faktor-faktor yang menentukan dan mempengaruhi citra bank di mata

masyarakat atau para nasabah Bank X dan nasabah bank pesaing. Dari hasil

penelitian dan analisis tersebut diharapkan dapat menjawab pertanyaan :

1. Bagaimana citra dan posisi Bank X dan bank pesaingnya dalam benak

konsumen atau berdasarkan persepsi konsumen.

2. Atribut demografi yang mana yang paling dominan dari konsumen dalam

memilih bank.

3. Bagaimana implikasinya bagi strategi pemasaran Bank X dalam

melakukan pendekatan kepada konsumen (dilihat pula dari status

demografinya) berdasarkan citra dan posisi Bank X tersebut.

Jawaban atas pertanyaan diatas tentunya akan sangat menunjang

usaha Bank X dalam mengatasi persaingan dan sekaligus meningkatkan

market share Bank X di pasar.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis citra dan positioning Bank X dan bank pesaingnya berdasar

kan persepsi konsumen.

2 Menganalisis hubungan atribut demografi dengan persepsi konsumen

dalam memilih bank.

3. Memberikan rekomendasi atau alternatif strategi dalam rangka meningkat

kan citra dan posisi Bank X.
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D. MANFAAT PENELITIAN

1. Memberikan rekomendasi atau alternatif strategi kepada manajemen,

terutama tentang strategi mempertahankan bahkan meningkatkan citra

bank dalam menunjang pengembangan usaha/pemasaran dan

peningkatan laba perusahaan.

2. Menambah pengetahuan bagi penulis, dan diharapkan hasil penelitian ini

nantinya bisa membantu kelancaran tugas sehari-hari di Bank X.

E. BATAS RUANG L1NGKUP PENELITIAN

1. Penelitian dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan citra dan

positioning bank, yang meliputi :

a. Persepsi konsumen dalam memilih bank pada umumnya dan memilih

bank sebagai bank utama.

b. Penilaian konsumen tentang bank utamanya dibandingkan dengan

bank lain, dan positioning masing-masing bank.

2. Sampai tahap pemberian alternatif/rekomendasi kepada manajemen.
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