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PENDAHULUAN 

1 .I. Latar Belakang 

Persaingan antar perbankan timbul diberbagai aspek, diantaranya 

dalam ha1 produk yang ditawarkan, layanan yang tersedia, jaringan, 

teknologi, lokasi dan banyak ha1 lainnya. Persaingan ini tidak hanya terjadi di 

kota-kota besar yang merupakan pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga di 

daerah-daerah (sebagai konsekuensi kebijakan otonomi daerah) dan di 

tingkat internasional (sebagai akibat globalisasi). Globalisasi mengakibatkan 

persaingan semakin ketat, dimana bank lokal memiliki kompetitor baru yaitu 

bank asing. 

Menghadapi persaingan ini, Perbankan dituntut untuk selalu inovatif 

(dalam ha1 pemasaran, produk dan lain-lain) dan berupaya mengembangkan 

persepsi positif (berdasarkan fakta dalam promosi, keunggulan teknologi, 

kualitas SDM, kontribusi sosial dan lain-lain). Dalam mengembangkan 

persepsi ini, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengelola 

merek korporat. (Building and managing corporate brand) sehingga merek 

dapat menjadi aset bank yang berharga. 

Proses dan cara merumuskan Corporate Brand serta implementasinya 

perlu dilakukan secara jelas, tepat dan efisien, sehingga dapat dihasilkan 

suatu strategi yang memberikan hasil optimal. Bagaimana strategi dapat 

berhasil diimplementasikan dengan baik sangatlah penting diketahui, strategi 



yang cermat tanpa implementasi yang tepat akan menjadi sia-sia. Bagaimana 

sebuah bank dalam melakukan pengembangan merek ini, akan dikaji dan 

lakukan analisis untuk menguji sejauh rnana gap antara strategi yang 

dirumuskan dengan implemetasinya. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam merumuskan strategi pengembangan merek korporat (brand 

asset management) perlu diperhatikan beragam aspek secara komprehensif 

sehingga dapat menghasilkan rumusan yang tepat. Selain itu perlu pula 

diperhatikan strategi implentasinya agar dapat menghasilkan output yang 

sejalan dan sesuai dengan strategi yang ditetapkan. 

Saat ini Bank BNI telah memiliki blue print pengembangan merek yang 

merupakan hasil penelitian pada tahun 2000 dibantu oleh lembaga konsultan 

Imede. Disamping itu, strategi implementasi blue print juga telah dirumuskan, 

namun pengukuran keberhasilan strategi belurn dilakukan, sehingga dalam 

penelitian ini, hal-ha1 yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Sampai sejauh mana implementasi dapat sesuai dengan strategi yang 

diterapkan (Faktor-faktor strategis apa yang harus diperhatikan dalam 

membentuk branding bagi Bank BNI ?. 

2. Pengaruh peningkatan image positif atau persepsi apa yang diharapkan 

tirnbul mengenai Bank BNI di benak rnasyarakaffkonsumen dikaitkan 

dengan strategi branding yang telah ditetapkan ? 



3. Bagaimana hasil nyata dari strategi branding Bank BNI di lapangan dan 

bagamaimana strateginya mengatasinya bila terdapat ketidaksesuaian 

antara strategi dan aplikasi ? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sejalan dengan apa yang disampaikan dalam latar belakang, tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-ha1 sebagai berikut : 

1. Mengkaji gap antara strategi pengembangan merek Bank BNI dan 

implementasinya. 

2. Menganalisis faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan strategi branding di Bank BNI. 

3. Mengetahui peningkatan citra (kinerja) Bank BNI dikaitkan dengan strategi 

yang telah dilakukan ? 

4. Membuat dan rnerekomendasikan strategi alternatif implementasi strategi 

pengembangan merek yang sesuai dengan posisi strategis yang dimiliki 

Bank BNI. 

Selain itu beberapa ha1 yang diharapkan dapat bermanfaat dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Bank BNI, tentu saja diharapkan dapat ikut memberikan sumbangan 

pemikiran dan membantu perusahaan untuk mengetahui analisa evaluasi 

penerapan strategi pengembangan merek, sebagai sarana menilai 



apakah strategi perusahaan selarna ini telah diirnplernentasikan dengan 

tepat. 

2. Bagi rnahasiswa, diharapkan dapat rnenarnbah wawasan dan 

pernaharnan dalarn ha1 bagairnana cara rnengkaji, rnernpertirnbangkan, 

rnenetapkan dan rnengirnplernentasikan program kornunikasi dalarn 

rnenciptakan persepsi brand yang diharapkan. 

3. Bagi penulis adalah untuk rneningkatkan pernaharnan rnengenai strategi 

komunikasi dalarn ha1 ini perurnusan brand asset management serta 

rneyakini stratejik dan aplikasinya dalarn dunia bisnis. 

1.4. Ruang Lingkup 

Penelitian difokuskan kepada pengkajian strategi yang diterapkan 

perusahaan, kondisi internal dan eksternal perusahaan, dan menggunakan 

rnetode analisa persepsi yaitu in depth interview, riset dan studi metafora. 




