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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan  usaha  yang  ketat  dewasa  ini  mengharuskan  perusahaan  

untuk berfokus kepada kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Perusahaan 

mulai mengubah pola pikir dari orientasi keuntungan ke arah faktor-faktor 

potensial lainnya seperti kepentingan pelanggan dan tingkat kepuasan 

pelanggan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan baik 

itu perusahaan manufaktur maupun jasa. Sama halnya dengan perusahaan 

manufaktur, perusahaan jasa juga tentu mempunyai banyak pesaing yang 

bergerak di bidang jasa juga seperti jasa Perbankan, jasa pelayanan umum yang 

mengharuskan memberikan pelayanan yang prima kepada setiap pelanggan 

atau konsumen agar konsumen bisa percaya dan tercipta loyalitas. 

Upaya untuk memenangkan persaingan dari setiap perusahaan tentunya 

berbeda sesuai dengan strategi yang dipakai dan tujuan yang ingin dicapai baik 

itu perusahaan manufaktur maupun jasa sekalipun. Sama halnya dengan 

dengan Bank BNI Syariah untuk memenangkan persaingan, Bank BNI Syariah 

menerapkan salah satu strategi yakni Customer Relationship Management  

(CRM) merupakan strategi pemasaran yang membangun relasi yang erat  

antara perusahaan dengan para pelanggannya. Perusahaan dapat memanjakan  

pelanggan dan mengikatnya dalam sebuah persahabatan jika  telah  mengetahui  

kebutuhan dan harapan dari pelanggan tersebut. Strategi ini menganjurkan agar 
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perusahaan membuka saluran-saluran komunikasi  semudah  mungkin  dengan  

tingkat respon yang tinggi, agar pelanggan merasakan kedekatan dengan  pihak 

perusahaan. Komunikasi yang tidak lancar, dapat menumbuhkan keraguan 

pelanggan. 

Perusahaan harus fokus pada konsumen menjadi salah satu faktor yang 

penting untuk tetap menjaga konsumen, menjalin hubungan dengan konsumen 

secara berkelanjutan sehingga konsumen menjadi loyal (Loyalty) dan percaya 

pada perusahaan (Trust). Relasi antara perusahaan dan pelanggan yang  terjalin 

sangat erat akan membuat pelanggan merasa  ikut memiliki  perusahaan. Dari  

situ, loyalitasnya terhadap perusahaan sedikit demi sedikit akan semakin  

tumbuh dan berkembang serta perusahaan juga akan tetap memperhatikan dan 

fokus pada tingkat kebutuhan dan permintaan konsumen (nasabah) yang selalu 

berubah-ubah dari waktu ke waktu. 

Persepsi konsumen juga menjadi faktor terpenting bagi semua 

perusahaan baik manufaktur maupun jasa dalam mengenal dan memahami 

konsumen dari segi sikap, kebiasaan, gaya hidup dan sebagainya untuk 

menciptakan produk maupun jasa yang sesuai dengan tingkat permintaan dan 

kebutuhan para konsumen. Dalam dunia perdagangan (pemasaran) secara 

otomatis akan dihadapkan pada berbagai macam persaingan, dengan adanya 

produk dan layanan jasa yang sejenis membuat persaingan menjadi semakin 

ketat (hypercompetitive). Selain itu, kondisi pasar juga semakin luas sehingga 

memunculkan banyak pesaing baru dan pada daur usia produk (product life 

cycle) yang semakin pendek dan adanya perubahan perilaku konsumen 
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membuat peran pemasaran semakin penting. Dengan lingkungan yang padat 

persaingan ini, konsumen memiliki peluang yang luas untuk mendapatkan 

produk dengan sederet pilihan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. 

Karena itu, konsentrasi perusahaan tidak lagi sekedar bagaimana produk 

sampai kepada pelanggan tetapi lebih fokus kepada apakah produk itu telah 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan atau nasabah. 

Ada banyak cara yang bisa ditempuh perusahaan dalam memahami 

persepsi konsumennya, baik itu perusahaan manufaktur maupun jasa tentunya 

mempunyai cara sendiri-sendiri untuk mendekatkan diri dengan konsumennya. 

Salah satu alternatif pendekatan yang saat ini mulai banyak digunakan oleh 

perusahaan adalah Customer Relationship Management (untuk seterusnya 

disebut CRM), Chan (2003) mendefinisikan CRM sebagai “pengenalan setiap 

pelanggan secara lebih dekat dengan menciptakan komunikasi dua arah dengan 

mengelola suatu hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan 

perusahaan”. Dari  situ,  loyalitasnya  terhadap  perusahaan sedikit  demi  

sedikit  akan  semakin  tumbuh  dan  berkembang.  Dengan demikinan,  

perusahaan  akan memperoleh manfaat  dari  penerapan  CRM  ini, yakni 

memiliki pelanggan yang loyal. (Oetomo, Simandjuntak, dan Sukoco, 2003). 

Pentingnya CRM bagi perusahaan karena dapat menjalin hubungan yang 

baik antara perusahaan dengan konsumennya, mendekatkan diri antara 

perusahaan dengan konsumen, baik itu perusahaan manufaktur maupun jasa. 

CRM sudah mulai dipakai banyak perusahaan yang berfokus pada konsumen 

dan ingin lebih mengenal konsumennya secara dekat dan mengetahui tingkat 
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kebutuhan dari para konsumennya. CRM sangat penting dikarenakan tentang 

manajemen mengelola hubungan dengan konsumen, perusahaan harus mampu 

menjalin hubungan yang baik agar tercipta Loyalitas (Loyalty). Strategi 

pemasaran yang selama ini banyak digunakan adalah pemasaran transaksional 

dimana perusahaan lebih banyak melakukan pemasaran yang menekankan pada 

direct marketing yaitu melalui katalog, iklan, penjualan langsung, dan lain-lain. 

Menurut Wilfridus (1997) bahwa perusahaan yang menganut konsep 

transaction marketing akan memandang proses pemasaran telah berakhir 

ketika transaksi jual-beli telah terjadi, dan barang berpindah kepemilikan dari 

penjual ke pembeli. 

Perusahaan yang terus berkembang baik itu manufaktur maupun jasa 

akan sangat memperhatikan konsumen. Begitu banyak perusahaan yang terus 

bertambah baik itu manufaktur maupun jasa. Salah satu perusahaan jasa adalah 

Bank BNI Syariah Malang. Perbankan merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang jasa. Bank yang boleh menjadi leader adalah bank yang 

memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap kebutuhan dan keinginan 

nasabah secara cepat, serta memberikan pelayanan terbaik. Potensi pasar yang 

terbuka luas bagi dunia perbankan indonesia baik yang konvensional maupun 

berazaskan syariah dilihat dari populasi penduduk indonesia yang cukup besar, 

dengan jumlah penduduk indonesia yang besar yaitu sebanyak  210 juta yang 

akan diperkirakan semakin banyak untuk menjadi nasabah (bankable). 

Ditunjang oleh jumlah penduduk tersebut mayoritas  beragama Islam, yang 

diharapkan akan lebih tertarik pada bank yang berazaskan syariah. 
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Tabel 1.1 

Perkembangan  Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia 

No Islamics Bank Establish Numbers Of Office 

1 Bank Muamalat Indonesia 1992 151 

2 Bank Syariah Mandiri 1999 89 

3 Bank BNI Syariah 2000 16 

4 Bank Danamon Syariah 2002 5 

5 Bank BII Syariah 2003 2 

6 Bank Bukopin Syariah 2000 2 

7 Bank Jabar Syariah 2000 4 

8 Bank BRI Syariah 2002 8 

Sumber: Seminar nasional : prospek perbankan syariah pasca fatwa MUI, di Hotel 

Sari Pan Pacific, Jakarta 11 februari 2004 

 

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan pada syariat 

islam (syariah). Jumlah dari bank syariah yang beroperasi di Indonesia masih 

dalam jumlah yang tergolong sedikit jika dibandingkan dengan jumlah bank 

konvensonal. Dari bank-bank syariah yang telah ada, terus tumbuh 

berkembang dan bertambah. Bahkan hasil survey yang dilakukan Standard and 

Poor’s lembaga pemeringkat internasional menyebutkan bahwa dalam satu 

dekade terakhir rata-rata pertumbuhan perbankan syariah lebih cepat daripada 

perbankan konvensional. Perbankan syariah mengalami pertumbuhan rata-rata  

10 % dengan total asset 300 milyar dolar AS (dalam Republika, 12 Juli 2003).  

Cara menerapkan CRM ini sendiri tentunya berbeda-beda dari setiap 

perusahaan, karena perusahaan mampu memahami perilaku konsumen sesuai 

dengan riset yang dilakukan. Cara menerapkan CRM pada Bank BNI Syariah 

untuk meningkatkan loyalitas nasabah yaitu: (1) Melakukan komunikasi yang 

berkelanjutan guna membina hubungan yang baik dengan para nasabahnya,       

(2) Melakukan berbagai macam kegiatan atau acara dengan semua nasabah 

baik yang terkait dengan perbankan maupun tidak, (3) Memberikan hadiah 
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untuk tabungan hasanah, (4) Melakukan sosialisasi dengan Nasabah tentang 

Bank BNI Syariah, (5) Menghubungi nasabah sewaktu-waktu untuk menjaga 

silaturrahmi, (6) Bagi nasabah yang mempunyai tabungan Rp. 500.000.000 ke 

atas, pada saat ulang tahun diberi hadiah. 

Dalam penerapan sistem CRM ini sendiri tidak terlepas dari 

permasalahan-permasalahan yang muncul. Adapula empat kendala atau 

permasalahan yang dihadapi bank syariah saat ini yakni: (1) kendala yang 

berkaitan dengan adanya kontroversial mengenai bunga dan produk perbankan 

syariah, (2) kendala sosialisasi masih rendahnya sosialisasi yang dilakukan 

bank syariah, (3) kendala hukum berkaitan dengan UU yang mengatur 

operasional bank syariah, serta tidak ada badan yang jelas untuk menyelesaikan 

perkara antara  pihak bank dengan nasabah, (4) kendala operasional berkaitan 

dengan masih kurangnya sumber daya manusia serta keahlian di bidang 

perbankan syariah, keterbatasan jaringan kantor bank syariah, dan lain-lain. 

Bank BNI Syariah merupakan salah satu bank yang bergerak dibidang 

perbankan syariah dan memulai beroperasi diindonesia pada awal tahun 2000. 

Dalam menjalankan operasinya pun, Bank BNI Syariah Malang masih harus 

menghadapi berbagai persoalan terkait dengan keberlangsungan dari Bank ini 

serta sekaligus berupaya untuk selalu menjaga dan meningkatkan hubungan 

dengan nasabahnya agar nasabah menjadi lebih loyal dan tidak tertarik dengan 

bank lain baik yang seazas Islam maupun yang konvensional yang penuh 

dengan persaingan. 
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Diharapkan dengan strategi CRM tersebut dapat mendorong untuk 

memanfaatkan produk dan jasa Bank BNI Syariah oleh nasabah secara 

berkelanjutan (loyal). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil 

judul “Persepsi Konsumen Terhadap Pelaksanaan Customer Relationship 

Management (CRM) Pada Bank BNI Syari’ah Malang ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana Persepsi Konsumen Terhadap Pelaksanaan Customer 

Relationship Management ( CRM ) Pada Bank BNI Syari’ah Malang ? 

 

C. Batasan Masalah  

Adapula pembatasan masalah yang ditetapkan pada salah satu jenis produk 

tabungan Bank BNI Syari’ah yakni Tabungan Simpan-Pinjam, yaitu simpanan  

atau tabungan yang difungsikan bagi semua nasabah (Umum) yang ingin 

melakukan kegiatan simpan atau menabung maupun kegiatan pinjam atau 

kredit pada Bank BNI Syari’ah Malang.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat 

memberikan  manfaat  yang  sesuai.  Adapun tujuan penelitian ini adalah:    

Untuk Mengetahui Persepsi Konsumen Terhadap Pelaksanaan Customer 

Relationship Management (CRM) Pada Bank BNI Syari’ah Malang. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Selain  mempunyai  tujuan  penelitian,  penelitian  ini  juga  mempunyai 

kegunaan  penelitian.  Dalam  penelitian  ini  mempunyai  kegunaan penelitian 

sebagai berikut:  

1. Bank BNI Syari’ah 

Untuk memberikan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan  

dengan aktivitas perbankan seperti transaksi-transaksi yang terjadi, 

simpan-pinjam, kredit, dll, serta pelaksanaan CRM yang lebih efektif 

dapat  digunakan  sebagai salah  satu  bahan acuan bagi perusahaan  dalam  

mengambil  keputusan dalam pengembangan usaha perusahaan.  

2. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Sebagai tambahan referensi  bacaan  dan  informasi  khususnya  

bagi mahasiswa  jurusan  manajemen  yang  sedang  menyusun tugas akhir 

atau skripsi dengan pokok permasalahan yang sama serta dapat dijadikan 

referensi  bacaan  sehingga  dapat  menambah  pengetahuan atau wawasan 

baru. 


