
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia, secara umum bank memiliki 

hngsi bagi nasabah pribadi adalah sebagai tempat menabung dan alat membayar 

tagihan (Pattula, 1998). Dengan adanya deregulasi Pakto 27 Oktober tahun 1988 

dari pemerintah berupa kemudahan dalam mendirikan bank, maka dalam waktu 

singkat sejak dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1997 jumlah bank meningkat 

pesat. Pada tabun 1988 jumlah bank sekitar 11 1 buah dengan cepat meningkat 

menjadi 237 buah pada tahun 1997. Peningkatan jumlah bank ini menjadikan 

konsumen memiliki banyak pilihan dalam menentukan jasa perbankan yang akan 

digunakan. 

Tabel 1. Jumlah dan Kantor Bank di Indonesia pada Tahun 1988 dan 1997. 

Sumber : Laporan Bank Indonesia Maret 1997. 

Menurut Pattula (1998) faktor-faktor penentu pemilihan bank sebelum krisis 

adalah informasi atau berita-berita spesifik yang beredar, hubungan yang telah 

terjalin sebelumnya, rekomendasi teman, dekat tempat kerja, reputasi grup 

perusahaan pemilik mayoritas, hadiahlundian yang ditawarkan, pelayanan, 

fasilitas, pengalaman nasabah dan suku bunga Mengenai keamanan atau 

kepercayaan terhadap bank tidak terlalu diperhitungkan. Begitu pula pandangan 

nasabah terhadap aset suatu bank, secara sederhana dipadankan dengan besarnya 

gedung kantor dan banyaknya cabang (tennasuk cabang pembantu). 
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Berdasarkan faktar penwtu pemilihan bank sebelum krisis tersebut, maka 

bank swasta nasional memiliki banyak kelebihan hampir di semua aspek yang 

dipertimbangkan Namun, kekuatannya yang paling utama ada pada pelayanan 

dan fasilitas Dalam pandangan responden, profesionalisme sumber daya manusia 

di bank berperan besar dalam meningkatkan citra suatu bank Hal itu diperkuat 

oleh diversifikasi produk perbankan yang ditawarkan. 

Sementara itu bank pemerintah merupakan kebalikan dari bank swasta 

nasional, terutama dalam ha1 pelayanan dan fasilitas. Pelayanan bank pemerintah 

dirasakan cenderung kaku dan birokratis. Timbul kesan kurang membantu atau 

tidak mengutamakan pelanggan. Para pegawainya dianggap kurang profesional 

sehingga waktu kerja cenderung lamban, seolah-olah berpedoman, "Nasabahlah 

yang memerlukan mereka dan bukan sebaliknya." Bank pernerintah juga 

dianggap tidak memiliki produk-produk inovatif serta kurang didukung fasilitas 

yang dibutuhkan, seperti ATM dan cabang yang tersebar. 

Pada saat krisis ekonomi mulai berlangsung hingga sekarang ini, terjadi 

perubahan-pembahan drastis di dunia perbankan Indonesia yang ditandai dengan 

kejatuhan perbankan Indonesia. Kejatuhan perbankan ini menyebabkan terjadinya 

perubahan perilaku nasabah yang diawali saat beberapa bank dilikuidasi. Akibat 

adanya likuidasi ini bank swasta yang sebelumnya memiliki citra yang lebih baik 

di benak konsumen, mengalami pembahan sebaliknya berupa penurunan citra 

yang cukup drastis. Faktor keamanan dan kepercayaan yang di masa sebelum 

krisis kurang diperhatikan nasabah, di saat krisis menjadi ha1 yang paling utama 

dalam memilih bank. Namun, definisi keamanan dan kepercayaan terhadap suatu 
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bank tidaklah jelas dalam benak nasabah. Karena kenyataan menunjukkan, bank 

swasta besar dan bank pemerintah pun ada yang masuk perawatan BPPN. 

Walaupun terlihat ada peningkatan jumlah deposit0 dan berbagai produk 

bank pemerintah lchususnya BRI pada saat krisis sekarang ini, perlu pula 

dicermati reaksi dan perilaku nasabah bank pemerintah dengan pengumuman 

pemerintah mengenai posisi capital adequacy ratio (CAR) dan likuidasi 

perbankan yang telah dilakukan. 

Berdasarkan pengelompokkan bank dalam kebijakan untuk program 

rekapitalisasi, maka bank dapat dibagi dalam tiga kelompok sebagai berikut : (1) 

bank kelas A, yakni bank yang memiliki CAR minimal sebesar 4%, (2) bank kelas 

B, yakni bank yang memiliki CAR antara minus 25% sampai plus 4% dan (3) 

bank kelas C, yakni bank yang memiliki CAR di bawah minus 25%. Berdasarkan 

hasil pemeriksaan terhadap kriteria tadi, maka pada tahun 1998 dari 150 bank 

yang diperiksa hanya 54 bank yang termasuk kelas A. Untuk kelas B dan C 

adalah masing-masing 56 dan 40 bank. Bank pemerintah umumnya masuk kelas 

C, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Bumi 

Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII) 

dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo). Hanya Bank Tabungan Negara 

(BTN) yang masuk kelas B. 

Walaupun pemerintah telah menjanjikan akan memprioritaskan bank 

pemerintah untuk mendapatkan penarnbahan modal dengan berbagai 

pertimbangan keberpihakan pada pembiayaan usaha kecil, tapi ha1 ini tetap 

mengkhawatirkan konsumen. Bila bank kelas C tidak mampu untuk 

meningkatkan modal dan memperbaiki aktiva tertimbang menurut risiko 
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(ATMR), maka bank tersebut akan dilikuidasi. Hal ini semakin membuat 

spekulasi di konsumen .bahwa bila pemerintah konsisten atas kriteria tersebut, 

maka bank pemerintah akan mengalami likuidasi pula. Faktor keamanan dan 

kepercayaan yang tinggi pada bank pemerintah saat krisis sekarang ini sedang 

mendapatkan ujian berat kembali. Berdasarkan tingkat kesehatan tersebut perlu 

dilihat kembali khusus untuk nasabah terbesar bank pemerintah bagaimana 

persepsi dan perilaku nasabah tersebut berdasarkan perkembangan terakhir. 

Untuk meningkatkan kecukupan modal dan memperbaiki kinerja bank 

pemerintah, faktor penghimpunan dana dari nasabah sangat penting. Dari data 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bogor terlihat bahwa untuk 

tabungan yang merupakan salah satu sumber untuk menghimpun dana masyarakat 

mengalami pertumbuhan menurun untuk TABANASBRI maupun pertumbuhan 

melambat pada produk tabungan lainnya. 

Tabel 2. Perkembangan Dana Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bogor. 

Berdasarkan kondisi tersebut, dimana usaha untuk meningkatkan pemasaran 

produk tabungan BFU, khususnya PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Bogor akan 

banyak terkait pada sejauh mana program pelayanan nasabah yang diberikan oleh 
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bank sesuai dengan persepsi dan keinginan konsumenlnasabah atas program 

pelayanan nasabah tabungan yang ditawarkan. 

B. Identifikasi Masalah 

Penumnan laju pertumbuhan produk tabungan (khususnya TABANASBRI) 

pada tahun 1998 di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bogor 

akan terkait dengan program pelayanan yang diberikan oleh bank tersebut. 

Program pelayanan bank akan terkait dengan persepsi nasabah atas layanan bank 

dan produk tabungan yang ditawarkan bank tersebut maupun pesaingnya. 

C. Perumusan Masalah 

Dari identifikasi permasalahan sebelumnya, maka permasalahan yang 

dihadapi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bogor dapat 

dimmuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bogor dalam menghimpun dana 

dari produk tabungan ? 

2. Bagaimana bentuk program pelayanan nasabah produk tabungan yang 

sesuai dengan kebutuhan nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Kantor Cabang Bogor ? 

3. Sejauhmana komitmen manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Kantor Cabang Bogor dalam menerapkan sistem manajemen dan program 

pelayanan yang berfokus pada pelanggan dan menciptakan karakteristik 

produk tabungan yang diinginkan nasabah ? 
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D. Tnjuan Geladikarya 

1. Mengidentifikasi program pelayanan nasabah produk tabungan yang 

telah dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor 

Cabang Bogor. 

2. Menganalisis komitmer~ PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor 

Cabang Bogor pada fokus pelanggan. 

3. Menyusun program pelayanan nasabah produk tabungan di PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bogor untuk 

penyempurnaan mutu pelayanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Kantor Cabang Bogor. 

E. Manfaat Geladikarya 

Hasil geladikarya ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi manajemen 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bogor berkenaan dengan 

program pelayanan nasabah produk tabungan sesuai preferensi konsumen. 

F. Ruang Lingkup Geladikarya 

Penelitian pada geladikarya ini difokuskan pada program pelayanan nasabah 

produk tabungan dan persepsi konsumen pada program pelayanan dan produk 

tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bogor. 

Pengambilan data untuk kepentingan penelitian konsumen dilakukan terhadap 

nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), yang memiliki beberapa rekening 

tabungan di beberapa bank kotamadya Bogor.maupun terhadap nasabah bank 

pesaing di kotamadya Bogor. Nasabah yang menggunakan jasa beberapa bank 

merupakan konsumen yang kurang loyal bagi perusahaan. Konsumen ini akan 
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memerlukan suatu program pelayanan yang tepat sehingga mampu ditingkatkan 

loyalitasnya terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) selaku 

produsenlpenyedia jasa perbankan. 
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