
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi telah menyebabkan setiap negara harus mampu 

bersaing satu dengan lainnya. Hal ini berkaitan dengan perkembangan 

yang ada di seluruh bidang dalarn kehidupan bernegara. Jika suatu 

negara ingin rnaju, maka negara tersebut hams marnpu mengimbangi 

setiap perkembangan yang ada, demikian pula dengan rnasyarakatnya. 

Kebutuhan masyarakat juga tems bertarnbah sesuai dengan 

perkembangan yang ada, sehingga masyarakat rnerasa perlu memiliki 

barang ataupun kemampuan yang dapat dimanfaatkan di mana saja. 

Perkembangan dunia yang berakibat pada seluruh sisi kehidupan, 

juga terjadi pada bidang perekonornian, khususnya bidang perbankan, 

dengan selalu berusaha rneningkatkan kinerja untuk rnemenuhi kebutuhan 

nasabahnya. Dengan demikian perbankan harus selalu kreatif dan inovatif 

dalarn mengembangkan jasa-jasa perbankan yang ditawarkannya, 

sehingga konsumen akan selalu rnerasa terlayani dengan baik. 

Perkembangan yang bersifat global ini telah mernbuat kebutuhan 

rnasyarakat terhadap perbankan juga sernakin beragarn. Salah satu 

produk jasa perbankan yang saat ini banyak dirninati oleh nasabahnya 

adalah kartu kredit. Hal ini dikarenakan fungsi dari kartu kredit yang dapat 

rnenggantikan uang tunai. Jika ingin berbelanja, orang tidak perlu lagi 

mernbawa uang tunai dalarn jurnlah besar, narnun dapat digantikan 

dengan kartu kredit tadi. 



Perkembangan dunia berdampak pasar menjadi sernakin luas, yang 

dapat dijadikan peluang (opportunifies) di dalam pemasaran produk- 

produk jasa perbankan, sehingga berakibat tingkat persaingan yang 

semakin tajam. Demikian pula dengan persaingan pemasaran kartu kredit 

di Indonesia, karena pada saat ini semakin banyak bank yang 

mengeluarkan kartu kredit. Persaingan yang ketat itu membuat bank yang 

mengeluarkan kartu kredit harus dapat memenangkan persaingan dengan 

cara memberikan banyak kemudahan, banyak hadiah dan juga 

memberikan bunga yang seringan mungkin. 

Nasabah tidak hanya menginginkan kernudahan, akan tetapi atribut 

yang lengkap terhadap suatu produk jasa perbankan, termasuk untuk 

produk kartu kredit. Kartu kredit yang dikeluarkan diharapkan mampu 

memenuhi banyak hal, misalnya dapat melakukan pembayaran telepon, 

air, handphone, internet dan lainnya. Selain itu juga nasabah tentunya 

menginginkan bahwa kartu kredit yang dipunyainya dapat diterima dimana 

saja, dapat dipergunakan sebagai kartu diskon, dan juga tersedianya 

fasilitas seperti adanya perlindungan asuransi, bebas uang tahunan, 

ataupun dapat melakukan prosesnya dengan cepat. 

Banyak bank yang melakukan promosi dan iklan yang dilakukan 

berbagai macam media, baik itu televisi, radio, surat kabar, majalah 

ataupun lainnya, untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat. 

Dengan adanya iklan dan juga promosi yang gencar,. masyarakat akan 

aware atas produk yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang 

mengeluarkan kartu kredit. 



Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa pada saat sekarang ini, 

banyak bank yang mengeluarkan produk kartu kredit. Oleh sebab itu bank- 

bank yang mengeluarkan kartu kredit itu haruslah mampu menetapkan 

strategi yang tepat untuk memasarkannya, sehingga tujuan utama dari 

perusahaan untuk mendapatkan laba yang optimal, dan juga agar 

usahanya dapat berjalan dengan berkesinambungan dapat dicapai. 

Salah satu bank pemerintah yang ikut mengeluarkan kartu kedit, 

adalah Bank BNI. Kartu kredit ini merupakan pengembangan dari kartu 

debet dan ATM yang telah lebih dulu dikeluarkan oleh Bank BNI. Sebagai 

bank pemerintah, Bank BNI harus dapat menentukan strategi yang tepat 

di bidang pemasaran melalui promosi dan periklanan yang menarik 

sehngga dapat memenangkan persaingan yang semakin tajam. 

Perusahaan menentukan terlebih dahulu segmen pasar yang dituju, 

sehingga aktivitas pemasaran akan lebih terfokuskan, efektif dan efisien. 

Menurut Kotler (1995) ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan jika 

ingin memasuki suatu segmen pasar tertentu. Yang utama adalah bahwa 

pasar masih harus terbuka luas bagi produk, sehingga mampu menyerap 

produk dengan baik. Selain itu diusahakan agar pasar adalah pasar yang 

masih selalu berkembang dan dinamis serta terukur, yang berfungsi untuk 

mengetahui besarnya segmen pasar, sehingga manajemen dapat 

mengambil keputusan yang tepat mengenai pemasaran produk. 

Pemasaran yang efektif, harus memperhatikan perilaku konsumen, 

dimana masing-masing konsumen mempunyai perilaku yang berbeda- 

beda dalam segmen yang tertentu, sehingga kebutuhan dari masing- 



masing segmen tersebut dapat diketahui. Bank BNI dapat memanfaatkan 

ha1 ini untuk menentukan cara pemasaran yang tepat bagi kartu kreditnya, 

sehingga Bank BNI akan dapat menguasai pasar. 

Bank BNI di dalam mengeluarkan produk kartu kreditnya selalu 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya. Keberhasilan 

pengembangan terhadap produk ini sangat bergantung kepada 

keberhasilan Bank BNI di dalam memasarkannya. Keberhasilan 

pemasaran kartu kredit Bank BNI bersama-sama dengan produk jasa 

Bank BNI lainnya dapat diharapkan untuk menunjang peningkatan laba 

yang optimal. 

B. Rumusan Masalah 

Divisi Kartu Kredit Bank BNI diharapkan dapat menetapkan strategi 

pemasaran yang tepat untuk kartu kredit Bank BNI sehingga akan dapat 

mengatasi persaingan yang ketat antar penerbit kartu kredit. Dengan 

demikian tujuan pemasaran kartu kredit yang berguna untuk menunjang 

peningkatan laba optimal Bank BNI dapat tercapai. 

Hal ini berkaitan dengan terlambatnya Bank BNI di dalarn 

meluncurkan produk kartu kreditnya. Kartu kredit Bank BNI baru 

diluncurkan pada awal tahun 1998, dengan BNI Mastercardnya. Banyak 

kalangan yang menganggap, ini merupakan tindakan yang berani yang 

dilakukan oleh Bank BNI, mengingat saat itu sedang terjadi krisis ekonomi. 

Namun Bank BNI sudah mempersiapkan strategi yang dapat dikatakan 

cukup menarik pasaran, yaitu dengan pemberian suku bunga yang sangat 

rendah. 



Keteriambatan Bank BNI dalam peluncuran kartu kreditnya, berakibat 

Bank BNI harus bersaing ketat dengan penerbit kartu kredit lainnya yang 

sudah lebih dahulu terjun dalam bidang ini dan sudah mempunyai nama 

besar dan dipercaya oleh masyarakat luas seperti Citibank. Selain itu juga 

Bank BNI harus bersaing dengan para pendatang baru yang gencar 

berpromosi. 

Penelitian ini dilakukan mengingat permasalahan yang sedang 

dihadapi oleh Card Cenfre Bank BNI. Hal ini dilihat dari perkembangan 

aplikasi kartu kredit yang masuk semakin menurun. Penurunan ini terlihat 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Aplikasi Tahun 2001 

Sumber data : Bank BNI (2002), diolah 



Dari Tabel 1, jumlah aplikasi yang masuk adalah jumlah aplikasi kredit 

yang masuk setiap bulannya selama tahun 2001. Diantara aplikasi yang 

masuk itu ada yang ditolak dan disetujui, tergantung dengan persyaratan 

dan kelengkapan data dari masing-masing calon nasabah. Akumulasi 

jumlah account atau akumulasi jumlah rekening kartu kredit merupakan 

akumulasi jumlah basic account selama peredaran kartu kredit Bank BNI. 

Sedangkan jumlah basic account adalah jumlah rekening yang disetujui 

dan rekening tersebut merupakan rekening yang akrif. 

Kartu kredit Bank BNI dapat dikatakan sebagai kartu kredit yang 

mempunyai banyak kelebihan, yang dapat terlihat dari aplikasi tambahan 

yang dimiliki kartu kredit, seperti suku bunga yang rendah, adanya 

pertanggungan asuransi ataupun adanya aplikasi Danaplus, yang 

merupakan pemindahan dana dari kartu kredit ke rekening mana saja 

dengan pengenaan suku bunga yang sama dengan suku bunga untuk 

belanja. Jika dilihat dari ha1 ini, maka dapat dilihat bahwa penurunan 

aplikasi yang masuk bukan masalah aplikasi tambahan yang dimiliki oleh 

kartu kredit Bank BNI, oleh sebab itu penelitian ini akan melihat apa 

penyebab penurunan aplikasi tersebut. 

Ada beberapa survey yang pemah dilakukan oleh Bank BNI card 

centre, seperti pada bulan Februari dan Maret 2001, diadakan Fofward 

Positioning Suntey. Survey ini dilakukan antara Bank BNI dengan lembaga 

survey independen MARS, dimana survey ini dilakukan untuk mengetahui 

mengenai strategi positioning dan komunikasi kartu kredit Bank BNI di 

masa yang akan datang. Pada bulan Desember 2001, Bank BNI 



mengadakan survey mengenai Customer Statisfaction dan survey 

mengenai brand awareness, yaitu Brand Equify Survey. Survey ini juga 

dilakukan oleh Bank BNI bekerjasama dengan lembaga MARS. 

Penelitian ini dilakukan karena terlihat bahwa walaupun sudah 

dilakukan beberapa survey yang dilakukan card centre, aplikasi yang 

masuk tetap mengalami penurunan. Perlu kiranya dicarikan penyebab 

lainnya, dan ha1 ini akan dilihat dari persepsi konsumen sebagai pengguna 

kartu kredit tersebut. 

Fokus penelitian yang akan dibahas didalam tesis lebih dtekankan 

kepada strategi pemasaran yang tepat yang perlu dilakukan oleh Bank 

BNI terutama dalam ha1 promosi dan periklanannya, sehingga ada 

beberapa hal-ha1 yang perlu mendapatkan jawaban adalah : 

1. Bagaimana persepsi konsumen mengenai promosi dan periklanan 

yang dilakukan oleh Bank BNI card centre. 

2. Apa kelemahan, kekuatan, peluang serta ancaman apa saja yang 

dihadapi oleh Bank BNI di dalam memasarkan poduk kartu kreditnya. 

3. Bagaimana strategi promosi dan periklanan yang perlu dilakukan oleh 

Bank BNI untuk mengembangkan kartu kredit Bank BNI berdasarkan 

persepsi konsumen. 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Bank 

BNI di dalam memasarkan produk kartu kreditnya, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 



1. Mengetahui persepsi konsurnen mengenai prornosi dan iklan yang 

dilakukan Bank BNI card cenfre dan juga yang diharapkan oleh 

konsurnen rnengenai prornosi dan iklan tersebut. 

2. Menganalisa kekuatan, kelernahan, peluang dan ancaman terhadap 

prornosi dan periklanan yang telah dilakukan oleh Bank BNI dalam 

rnernasarkan kartu kredit Bank BNI. 

3. Menganalisa strategi prornosi dan periklanan yang dapat digunakan 

oleh Bank BNI dalarn rnernasarkan produk kartu kreditnya, 

berdasarkan persepsi konsurnen. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diarnbil setelah penelitian ini dilakukan adalah : 

1. Mernberikan alternatif bagi Bank BNI untuk rnenentukan strategi 

pernasaran yang tepat serta efisien untuk peningkatan kartu kredit 

Bank BNI. 

2. Memberikan saran rnengenai jenis prornosi dan iklan yang diperlukan 

oleh Bank BNI untuk lebih rneningkatkan pernasaran kartu kredtnya, 

serta media apa yang tepat sebagai sarana yang paling efisien dan 

efektif. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Luasnya jangkauan penggunaan kartu kredit, khususnya mengenai 

pernasarannya, rnaka penelitian tahap awal ini akan dibatasi rnenjadi : 



1. Penelitian hanya dibatasi untuk produk jasa Bank BNI, yaitu kartu 

kredit. 

2. Penelitian ini berhubungan dengan hal-ha1 berupa promosi dan iklan 

yang telah dikeluarkan oleh Bank BNI terutama untuk pemasaran kartu 

kreditnya, serta mengenai kekuatan, kelemahan, peluang serta 

ancarnan yang perlu diantisipasi oleh Bank BNI di dalam menghadapi 

persaingan yang cukup ketat. 

3. Penelitian ini dibatasi hanya untuk iconsumen yang.beiiokasi di daerah 

Jakarta. 




