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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Persaingan perbankan dan situasi bisnis di pasar saat ini mengalami 

perubahan dengan sangat cepat. Kondisi tersebut berhadapan pula dengan sistem 

pasar global dengan tingkat persaingan yang semakin ketat di pasar domestik 

maupun pasar Internasional. Masing-masing bank berupaya untuk menarik nasabah 

yang pada akhirnya nasabah mendapatkan keuntungan dari keadaan tersebut, 

karena itu dunia perbankan tidak mempunyai banyak pilihan kecuali meningkatkan 

profesionalisme, kompetensi dan daya saing. 

Peranan perbankan dalam era pembagunan yang berlangsung pada saat ini 

sangat penting untuk terus ditingkatkan, terutama dalam era globalisasi sekarang 

ini. Dimana pembangunan yang dijalankan untuk membawa perubahan dan 

pertumbuhan yang fundamental dimana sektor perbankan akan menjadi berperan 

dominan yang ditunjang oleh sektor dana pihak ketiga.  

Bank BJB sepanjang perjalanannya yang sampai saat ini telah memasuki 

usia ke 57 tahun telah membuktikan peranannya dalam usaha pembangunan Jawa 

Barat di segala bidang. Diantaranya memberikan beasiswa kepada para pelajar dan 

mahasiswa yang kurang mampu, memberikan pinjaman Kredit Cinta Rakyat 

kepada pengusaha kecil, memberikan sarana pendidikan, memberikan ambulance, 

membangun sarana publik seperti taman, sarana olahraga. Langkah-langkah yang 

diambil dalam rangka meningkatkan nilai kredit adalah membuka cabang baru di 

beberapa kota besar dan lintas provisni, peningkatan plafon kredit, peningkatan 

jangka waktu kredit, peningkatan repayment capacity, program pembebasan biaya 

administrasi, penambahan fitur-fitur produk dalam menungjang kebutuhan CPNS 

maupun PNS. Menurut Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 Bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainya 
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dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Salah satu produk kredit 

bank BJB adalah KGB. KGB merupakan produk yang memiliki banyak fasilitas 

yang menguntungkan bagi nasabah. Bank BJB memberikan jaminan asuransi PHK 

dan kematian kepada nasabahnya. Bank BJB menyediakan fasilitas top up kredit, 

proses pengajuan kredit cepat, nilai bunga yang kompetitif, persyaratan kredit 

mudah, ada fasilitas pick up service, dan proses pencairan cepat, dan hadiah 

langsung. 

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Bank BJB Kantor Cabang 

Pembantu Terusan Kopo menggunakan strategi pemasaran yang dilakukan dengan 

beberapa Elemen Marketing Mix yaitu: product, price, place, promotion, people, 

process, customer service. Namun, strategi pemasaran yang dilakukan ternyata 

belum berhasil secara maksimal, karena jumlah nasabah baru produk KGB (Kredit 

Guna Bakti) mengalami perkembangan yang tidak signifikan. 

Tabel I.1. Perkembangan Jumlah Nasabah Produk KGB BJB Tahun 

2015 -2017 (per Triwulan) Dibandingkan dengan Target 2015-2017 

(per Triwulan) 

PERIODE 

JUMLAH 

NASABAH 
TARGET 

PERSENTASE 

KEBERHASILAN 

TW 1 2015 53 60 88% 

TW 2 2015 58 78 74% 

TW 3 2015 77 101 76% 

TW 4 2015 95 132 72% 

TW 1 2016 110 171 64% 

TW 2 2016 135 223 61% 

TW 3 2016 154 290 53% 

TW 4 2016 192 376 51% 

TW 1 2017 182 489 37% 
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TW 2 2017 186 636 29% 

TW 3 2017 203 827 25% 

TW 4 2017 210 1075 20% 

Sumber: Bank BJB KCP Kopo, 2018 (Data diolah) 

BJB Kantor Cabang Pembantu Terusan Kopo dalam meningkat minat 

nasabah KGB telah melakukan berbagai kegiatan promosi. Salah satunya dilakukan 

dengan mengadakan pemberian hadiah langsung sesuai plafon kredit, gathering 

nasabah, bingkisan pada saat ulang tahun, diikut sertakan kedalam program undian 

umroh gratis.  

BJB Kantor Cabang Pembantu Terusan Kopo memiliki lokasi yang stretegis 

karena terletak di pusat kota Bandung. Lokasi ini sangat mudah dijangkau oleh 

nasabah yang akan melakukan transaksi keuangan karena banyak dilewati berbagai 

kendaraan umum. Selain itu gedung di desain yang memberikan kenyamanan 

nasabah dalam melakukan transaksi. Untuk melakukan transaksi keuangan lainnya 

seperti penarikan, transfer, pembayaran tagihan, dan lainnya. Bank Bjb memiliki 

karyawan- karyawan yang handal dan teliti dalam mengani semua transaksi 

keuangan nasabahnya. Setiap nasabah akan menerima pelayanan yang ramah sejak 

tiba di bank sampai dengan meninggalkan bank. Berdasarkan pengalaman yang 

terjadi di Bank Bjb Kantor Cabang Pembantu Kopo telah menerapkan berbagai 

tindakan yang ditunjukkan untuk memperbaiki pelayanan kepada nasabah seperti 

penataan dan perbaikan serta penambahan sarana dan fasilitas fisik seperti: 

merenovasi ruang Banking Hall, menambah Counter Teller dan Customer Service 

menambah jumlah ATM, memiliki pelayanan ATM yang beragam fungsi (feature), 

memperbaharui sistem perbankan, memperindah ruang tunggu dan program jemput 

bola (visit kerumah nasabah) bagi nasabah pensiunan yang akan mengajukan kredit. 

Hal–hal dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk menjamin 

kelangsungan pelayanan jasa keuangan agar sesuai dengan yang dijanjikan kepada 

nasabah. Hasil pengamatan sementara di lapangan, masih rendahnya tingkat 

penyerapan kredit KGB yang diberikan oleh Bank Bjb Kantor Cabang Pembantu 

Kopo seperti banyaknya calon nasabah PNS yang belum memiliki kredit KGB, 
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ATM sering Offline, kecepatan teller dalam menyelesaikan transaksi masih lamban, 

kondisi areal parkir kendaraan yang kurang memadai, serta sistem perbankan yang 

sering offline. 

Keputusan masyarakat untuk mengajukan kredit di bank Bjb Kantor Cabang 

Pembantu Kopo juga dipengaruhi oleh faktor lain, yakni jaminan keamanan 

asuransi terhadap kredit yang disalurkan. Dalam hal ini, calon nasabah akan 

memilih bank-bank yang memberikan jaminan bagi keberlangsungan kreditnya. 

Seperti diketahui bahwa situasi perekonomian sangat tidak mudah di tebak, 

termasuk umur dari para calon nasabah tersebut.  

Upaya untuk menjaga kepercayaan nasabah atas keamanan kreditnya antara 

lain dilakukan Bjb dengan mewajibkan calon nasabahnya untuk mengikuti asuransi 

yang sudah ditetapkan oleh bank Bjb. Asuransi yang dimaksud merupakan lembaga 

yang berperan dalam meng-cover kredit nasabah tersebut apabila nasabah tersebut 

meninggal dunia atau terkena PHK sehingga sisa hutang nasabah tersebut akan 

dibayarkan oleh asuradur. 

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tri Novi Sriwijayani 

dengan judul Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Konsumen 

memiliki kartu kredit BRI (studi kasus pada BRI kantor cabang Solo Slamet 

Riyadi). Pada hasil penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Variabel bauran pemasaran yang terdiri dari harga, tempat dan layanan 

purna jual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

konsumen memiliki kartu kredit BRI di BRI Kanca Solo Slamet Riyadi. Untuk 

variabel produk, promosi, personel/orang dan proses tidak berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen memiliki kartu kredit BRI di BRI Kanca Solo Slamet Riyadi. 

2. Untuk variabel harga, tempat dan layanan purna jual mempunyai 

pengaruh yang paling dominan terhadap keputusan konsumen memiliki kartu kredit 

BRI di BRI Kanca Solo Slamet Riyadi dibandingkan variabel lainnya yaitu produk, 

promosi, personel/orang, dan proses. 
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3. a. Terdapat perbedaan pengaruh variabel promosi dan pelayanan purna 

jual terhadap keputusan konsumen memiliki kartu kredit BRI di BRI Kanca Solo 

Slamet Riyadi berdasarkan tingkat penghasilan konsumen. 

b. Tidak terdapat perbedaan pengaruh variabel produk, harga, tempat, 

personel/orang dan proses terhadap keputusan konsumen memiliki kartu kredit BRI 

di BRI Kanca Solo Slamet Riyadi berdasarkan tingkat penghasilan konsumen. 

Berdasarkan fenomena dan penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian selanjutnya dimana variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah People, Physical Evidence dan Process. 

 

1.2 Identifikasi  Masalah 

Berdasarkan  latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut : 

1.  Sejauh mana pengaruh People terhadap keputusan    pembelian nasabah 

pada produk KGB Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Terusan Kopo? 

2. Sejauh mana pengaruh Process terhadap keputusan   pembelian nasabah 

pada produk KGB Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Terusan Kopo? 

3.  Sejauh mana pengaruh Physical Evidence terhadap keputusan pembelian 

nasabah pada produk KGB Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Terusan 

Kopo? 

 

1.3.2  Tujuan penelitian 

    Berdasarkan  rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

memperoleh  hasil temuan mengenai : 

1. Untuk menmgetahui seberapa besar pengaruh People terhadap keputusan 

pembelian nasabah pada produk KGB Bank BJB Kantor Cabang 

Pembantu Terusan Kopo? 
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2. Untuk menmgetahui seberapa besar pengaruh Process terhadap 

keputusan   pembelian nasabah pada produk KGB Bank BJB Kantor 

Cabang Pembantu Terusan Kopo? 

3. Untuk menmgetahui seberapa besar pengaruh Physical Evidence terhadap 

keputusan pembelian nasabah pada produk KGB Bank BJB Kantor 

Cabang Pembantu Terusan Kopo? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak – pihak 

yang berkepentingan yaitu  : 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan memperluas ilmu bagi peneliti dalam  

bidang Pemasaran khususnya hal-hal yang berhubungan dengan teori 

perilaku konsumen dan penerapannya di Perbankan. 

2. Bagi Pembaca 

Sebagai pengetahuan strategi pemasaran yang diterapkan oleh masing  -  

masing perbankan. 

3. Sebagai bahan masukan bagi Pimpinan Bank Bjb Kantor Cabang 

Pembantu Kopo dalam merumuskan kebijakan, strategi dan program kerja 

serta memotivasi karyawan dalam melayani nasabah. 

4. Sebagai bahan untuk menambah khasanah penelitian bagi Magister 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung dapat dipergunakan dan 

dikembangkan. 

5. Sebagai bahan Referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian Pemasaran dimasa yang akan datang. 

 

 

 


