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Pada dekade tahun 1980-an perkembangan industri perbankan Indonesia 
mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini disebabkan perhatian pemerintah 
yang besar terhadap industri ini, seperti yang dituangkan dalam beberapa 
kebijaksanaan yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan perbankan. Dengan 
digulirkannya Pakto 88, banyak bank baru yang bermunculan, demikian juga 
bank yang telah ada berlomba-lomba melakukan eksoansi dengan menambah - 
kanto;cabang. Kenyataannya penambahan jumlah ban; tersebut tidak diimbangi 
dengan kualitas manajemen yang memadai. Hal ini terbukti pada saat terjadi 
krisis ekonomi banyak bank mengalami kebangkrutan, yang akhirnya dilikuidasi. 
Salah satu penyebabnya adalah tingginya angka kredit macet khususnya untuk 
segmen wholesale. 

Bank KITA sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, tidak luput dari 
pengaruh krisis ekonomi tersebut, bahkan sampai menderita kerugian. Kredit 
macet Bank KITA yang dilimpahkan ke BPPN untuk tahap pertama adalah 
sebesar Rp. 19,5 trilyun (tahun 1999), sedangkan tahap I1 sebesar Rp. 13,92 
trilyun (tahun 2000). Segmen kredit yang paling terpengaruh adalah pada 
wholesale markel dan yang relatif dapat bertahan terhadap krisis adalah ritel 
market. Kualitas kredit wholesale, middle dan ritel pada tahun 1998 berturut-turut 
adalah 28,90%, 63,64% dan 91,65%. Sedangkan pada tahun 2000 kualitas kredit 
tersebut bert~rut-turut adalah 47,07%, 95,09% dan 96,50%. Dari angka kualitas 
kredit ini dapat dilihat betapa rentannya kinerja segmen wholesale dan middle 
marker terhadap krisis ekonomi, sebaliknya segmen ritel cukup dapat bertahan. 

Berdasarkan hal-ha1 tersebut di atas perlu dilakukan analisis terhadap 
strategi pemasaran kredit Bank KITA setelah krisis. Hal ini untuk mengantisipasi 
secara dini atas ketidakpastian ekonomi yang saat ini masih sangat terasa. 

Pennasalahan utama yang dihadapi Bank KITA adalah Non Performing 
Loan (NPL) yang relatif besar, kualitas kredit yang buruk dibandiigkan dengan 
pesaing, dan orientasi penyaluran kredit yang tidak tepat yakni mayoritas ke 
segmen wholesale. Agar penelitian ini dapat lebih fokus, maka berdasarkan 
permasalahan tersebut dibuat beberapa perumusan masalah, bagaimanakah 
positioning kredit Bank KITA diantara pesaing, Bagaimanakah positioning 
masing-masing produk kredit terhadap total kredit Bank KITA, apakah strategi 
pemasaran kredit yang diterapkan saat ini telah sesuai dalam mengatasi 
persaingan di industri perbankan yang semakin ketat, strategi pemasaran kredit 
apa yang tepat ditinjau dari kedudukan Bank KITA dalam industri, misi dan 
tujuan perusahaan, peluang serta sumberdaya yang diiiliki. 

Tujuan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
melihat posisi kredit Bank KITA di antara pesaing, melihat posisi masing-masing 



produk kredit terhadap total kredit Bank KITA, untuk mengetahui apakah strategi 
pemasaran !credit yang diterapkan saat ini sudah tepat ditinjau dari kedudukan 
Bank KITA dalam industri perbankan, misi dan tujuan perusahaan, peluang serta 
sumber daya yang dimiliki. Dengan menentukan tujuan tersebut diharapkan 
dapat memberikan masukan yang berguna kepada Bank KITA. 

Metode penelitian yang dipergunakan adalah studi kasus. Hal ini 
disebabkan formulasi strategi tiap-tiap perusahaan adalah spesifik sehingga tidak 
dapat digeneralisasi. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan, wawancara 
dengan pejabat yang terkait dalam penelitian ini serta data-data lain yang 
berhubungan dengan kegiatan pemasaran. 

Metode analisis yang dipergunakan adalah kuantitatif dan halitatif. 
Metode kuantitatif mempergunakan analisis trend yang berguna untuk 
mengetahui peluang bisnis perbankan melalui proyeksi PDB yang diperoleh dari 
perhitungan trend. Sedangkan metode kualitatif yang dipergunakan adalah STP 
(Segmentation, Targetting Positioning), marketting mix, Faktor Kunci 
Keberhasilan, analisis atas peraturan pemerintah, analisis industri dilengkapi 
dengan analisis matrik BCG, analisis SWOT, dan analisis rantai nilai untuk 
melihat kapabilitas perusahaan. Selain itu juga menganalisis masalah-masalah 
lain yang terkait dengan pemasaran kredit. 

Hasil analisis STP menunjukkan bahwa BANK KITA membagi segmen 
kredit menjadi tiga yakni wholesale, middle dan ritel. Perusahaan menetapkan 
ketiga segmen tersebut menjadi target marketnya. Positioning Bank KITA 
dibenak nasabah cukup baik terbukti dengan besarnya dana yang dapat dihimpun. 

Dari analisis marketing mix diperoleh hasil sebagai berikut: Dari sisi 
strategi produk, Bank KITA memiliki jenis produk kredit yang variatif meliputi 
segmen wholesale, middle dan ritel. Berdasarkan strategi tempat, Bank KITA 
memiliki lokasi yang strategis secara bisnis. Sedangkan penyaluran kredit 
selama ini ke sektor yang kurang tepat karena sektor tersebut tidak tahan terhadap 
ancaman krisis. Dari sisi strategi promosi, kegiatan promosi untuk produk kredit 
bersifat pasif, karena kebanyakan hanya melalui personal selling, yalcni 
pemasaran melalui debitur yang telah ada. Ditinjau dari strategi harga, tingkat 
suku bunga yang ditetapkan Bank KITA mengacu pada tingkat bunga di pasar, 
sehingga relatif sama dengan bank pesaing. 

Analisis Matriks BCG menunjukkan, posisi kredit KUK dan Kredit 
Umum Bank KITA berada pada hadron Dog. Strategi untuk meningkatkan 
kinerja kredit tersebut adalah dengan me~ngkatkan pangsa pasar dan 
pertumbuhannya, dengan cara menambah jumlah penyaluran kredit. Sedangkan 
berdasarkan posisi masing-masing jenis kredit dari seluruh wilayah terlihat, 
Kredit Umum memiliki penyaluran kredit paling besar diikuti oleh Kredit Ekspor. 
Sedangkan kredit konsumtif yang paling banyak disalurkan adalah KMG dan 
Kukplus. 

Berdasarkan analisis persaingan industri, hal-ha1 yang perlu mendapatkan 
perhatian oleh pihak manajemen adalah kemungkinan munculnya pendatang barn 
dalam industri perbankan. Keadaan ini akan semakin meramaikan persaingan 
industri, nasabah semakin kritis dalam memilih bank baik sebagai sumber 



pembiayan usahanya maupun sebagai tempat menyimpan dana, dan kemungkinan 
munculnya produk pengganti. 

Sedangkan hasil dari analisis SWOT adalah kekuatan Bank KITA di 
antaranya telah dikenal masyarakat, memiliki jaringan yang luas, memiliki SDM 
yang potensial, dan telah go public, memiliki sistem dan prosedur yang jelas. 
Kelemahan yang dimiliki adalah, teknologi yang dimiliki belum sebanding 
dengan teknologi milik pesaing, budaya pelayanan unggul h a n g  optimal, 
program pemasaran secara paket belum diterapkan. Kesempatan yang dapat 
diperoleh adalah meningkatnya peluang pasar karena adanya likuidasi beberapa 
bank serta tumbuhnya industri kecil dan menengah, adanya komitmen pemerintah 
dalam melakukan deregulasi sektor moneter dan nil, dan masyarakat belum 
familiar terhadap produk pengganti kredit. Ancaman yang hams diwaspadai 
adalah dampak dari krisis ekonomi mash akan terasa, banyak bank yang akan 
bergerak di segmen ritel, alternatif pembiayaan sektor perbankan semakin 
bertambah, dan penggunaan teknologi oleh bank pesaing semakin meningkat. 

Dari hasil analisis Rantai Nilai terdapat beberapa ha1 yang harus 
diperhatikan dalam Aktivitas Utama, yaitu pengelolaan yang efektif terhadap 
dana, proses pemberian kredit tidak memakan waktu lama, dan Unit administrasi 
dapat mendukung dengan optimal aktivitas unit kredit. Disamping itu aktivitas 
pemasaran harus dilakukan dengan baik agar diperoleh debitur yang potensial dan 
proses pencairan kredit tidak berbelit-belit. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Bank 
KITA hendaknya: Memfokuskan pemasaran kredit pada pembiayaan ritel, 
dengan memberikan porsi yang lebih besar. Pertimbangannya adalah memiliki 
risiko yang lebih kecil, kualitas kredit lebih baik dan pasar masih cukup luas. 
Mengembangkan produk KUK agar lebih variatif dan berorientasi kepada 
kepuasan pelanggan, prosedur yang sederhana namun tetap dalam kerangka 
prudential banking; Memprioritaskan pemberian kredit kepada sektor-sektor 
yang prospektif (winning sector). Sektor yang prospektif dapat digali melalui 
sektor yang saat ini telah dimasuki Bank KITA yang memiliki kinerja baik, 
maupun sektor lain yang belum dimasuki, Meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada nasabah secara terus menerus; Mengembangkan program pemasaran 
dalam menjaring calon debitur yang potensial. Pemasaran kredit tidak hanya 
dilakukan melalui personal selling, namun juga melalui promosi lainnya. 

Kesimpulan di atas merupakan fomulasi strategi pemasaran yang 
diharapkan dapat dilaksanakan pada situasi ekonomi yang tidak stabil, sekaligus 
antisipasi menghadapi persaingan yang semakin ketat. 

Penulisan tesis ini masih memiliki banyak kehangan karena adanya 
keterbatasan, antara lain kendala waktu yang relatif pendek untuk dilakukan studi 
yang lebih rinci, beberapa jenis data yang hanya diperoleh dari tahun 1998, 
ataupun beberapa data yang terakhir hanya sampai dengan Bulan September 
2000, sehingga apabila telah terjadi perubahan maka diperlukan penyesuaian. 
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