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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi dewasa ini semakin mengarah pada 

persaingan ketat khususnya untuk perusahaan sejenis. Hal ini berarti juga 

menuntut produsen untuk lebih peka, kritis dan reaktif terhadap perubahan 

yang ada, baik politik, sosial budaya, dan ekonomi. Suatu perusahaan harus 

dapat bersaing dengan perusahaan lainya agar perusahaan tersebut bisa 

bertahan dan di sisi lain perusahaan juga harus mengerti apa yang diinginkan 

oleh konsumen, sehingga konsumen akan merasa terpuaskan.  

Pada dasarnya dengan semakin banyaknya pesaing maka semakin 

banyak pula pilihan bagi pelanggan untuk dapat memilih produk yang sesuai 

dengan apa yang menjadi harapannya. Sehingga konsekuensi dari perubahan 

tersebut adalah pelanggan menjadi lebih cermat dan pintar dalam menghadapi 

setiap produk yang beredar di pasar. Salah satu cara yaitu perusahaan 

melebarkan sayapnya memperluas pasar untuk mendapatkan tempat di hati 

konsumen. Karena konsumen merupakan sebagai tolak ukur keberhasilan 

perusahaan, bagi seorang pemasar harus dapat mengetahui apa yang di 

butuhkan oleh konsumen, pemasar harus bisa menyusun strategi untuk dapat 

memuaskan kebutuhan konsumen, dimana kebutuhan konsumen akan 

bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga para pemasar 

harus peka membaca setiap perubahan selera konsumennya. Untuk 

mendapatkan keunggulan kompetitif maka setiap perusahaan dituntut untuk 

mampu memuaskan konsumennya (Barsky, 2000:25). Menurut konsep 
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pemasaran, perusahaan yang bisa bertahan dan memenangkan persaingan di 

pasar global adalah perusahaan yang mampu menawarkan nilai lebih dan 

sesuai dengan keinginan pelanggan (Kotler, 2009:45). 

Persaingan bisnis dalam jaman kecepatan, sehingga menuntut 

perusahaan harus dapat bersikap dan bertindak, hal ini disebabkan karena 

lingkungan bisnis bergerak sangat dinamis, serta mempunyai ketidakpastian 

paling besar. Oleh karena itu, dalam abad millennium seperti sekarang ini 

perusahaan dituntut bersaing secara kompetitif dalam hal menciptakan dan 

mempertahankan konsumen yang loyal, dan salah satunya adalah melalui 

perang antar merek. Memasuki millennium baru di era globalisasi ini produsen 

dihadapkan pada persaingan untuk meraih dominasi merek. 

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan 

keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga 

keuangan perbankan. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi sangat 

berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Selain itu 

peranan perbankan sebagai penunjang dari keputusan bisnis yang merupakan 

kebutuhan dari masyarakat untuk melakukan suatu aktivitas perekonomian. 

Iklim usaha yang semakin menantang, seperti dalam dunia industri 

perbankan membuat manajemen perbankan dapat menjawab tantangan pasar 

dan memanfaatkan peluang pasar dalam struktur persaingan di masa kini 

maupun di masa mendatang. Kemampuan perusahaan dalam menangani 

masalah pemasaran, mencari dan menemukan peluang-peluang pasar akan 

mempengaruhi kelangsungan hidup perbankan dalam persaingan. Dalam 

keadaan ini pihak perbankan ditantang untuk lebih berperan aktif dalam 
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mendistribusikan dan memperkenalkan produknya agar produsen dapat 

mempengaruhi keputusan nasabah dalam mengambil keputusan penyimpanan 

dana pihak ketiga. Salah satu cara yang dilakukan sehingga akan 

mempengaruhi nasabah dalam memilih produk tabungan masa depan adalah 

melakukan brand image. Brand image dapat dianggap sebagai jenis asosiasi 

yang sering muncul dalam benak konsumen ketika mengingat sebuah merek 

tertentu ,Shimp (2003:12). 

Berbagai upaya dilakukan perusahaan perbankan untuk tetap bertahan 

hidup (survive) di masa setelah krisis yang berkepanjangan ini, disamping 

harus menghadapi persaingan yang sangat ketat diantara perusahaan-

perusahaan perbankan lainnya. Cara yang harus ditempuh perusahaan dalam 

hal ini adalah dengan menentukan strategi yang tepat supaya tetap bertahan di 

tengah persaingan serta dapat meningkatkan profitabilitasnya. Namun dalam 

melakukan strateginya, perusahaan akan mengalami suatu kegagalan apabila 

tanpa didukung baik oleh pihak internal perusahaan itu sendiri maupun pihak 

luar perusahaan yang dalam hal ini adalah para nasabah yang selalu menuntut 

kepuasan atas kinerja dari perusahaan perbankan. 

Keputusan untuk membeli suatu produk sangat dipengaruhi oleh 

penilaian akan bentuk kualitas produk tersebut. Tuntutan permintaan akan 

sebuah produk barang yang semakin berkualitas membuat perusahaan yang 

bergerak diberbagai bidang usaha berlomba-lomba meningkatkan kualitas 

produk yang mereka miliki demi mepertahankan brand image (citra merek) 

produk yang mereka miliki. Merek mempunyai sifat khas, dan sifat khas inilah 

yang membedakan produk yang satu berbeda dengan produk yang lainnya, 
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walaupun sejenis. Berbagai upaya dilakukan perusahaan dalam rangka 

mempertahankan brand image yang mereka miliki di antaranya inovasi 

teknologi keunggulan yang dimiliki produk tersebut, penetapan harga yang 

bersaing dan promosi yang tepat sasaran. Semakin baik brand image produk 

yang dijual maka akan berdampak pada keputusan pembelian oleh konsumen.  

Keputusan pembelian oleh konsumen adalah keputusan yang 

melibatkan persepsi terhadap kualitas, nilai dan harga. Konsumen tidak hanya 

menggunakan harga sebagai indikator kualitas tetapi juga sebagai indikator 

biaya yang dikorbankan untuk ditukar dengan produk atau manfaat produk. 

Disinilah kita melihat sejauh mana merek dapat memengaruhi penilaian 

konsumen dengan brand image (citra merek) dari produk tersebut.  

Bank menerima simpanan uang masyarakat dalam bentuk tabungan, 

giro, dan deposito. Kemudian uang tersebut dikembalikan lagi pada 

masyarakat dalam bentuk kredit. Seperti kita ketahui bahwa penghimpunan 

dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang terbesar yang paling 

diandalkan bank, yang dikenal sebagai dana pihak ketiga yang terdiri dari tige 

jenis yaitu : tabungan, giro, dan deposito. Sumber-sumber dana bank dalam 

bentuk simpanan tersebut berasal dari pihak ketiga bukan bank termasuk 

antara lain dana milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat 

maupun dari nasabah instansi. Ketiga jenis dana ini dihimpun oleh bank 

melalui berbagai macam produk yang ditawarkan kepada masyarakat luas 

yang menaruh kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan untuk 

menghimpun dana dan memutarkan uangnya untuk kemudian ditarik kembali 

pada saat jatuh tempo dengan imbalan bunga dari bank.  



5 

 

Dana pihak ketiga bagi bank merupakan sumber dana yang cukup 

besar, khususnya untuk penyaluran kredit. Ini juga merupakan mobilisasi dana 

yang diperlukan untuk pembangunan, disamping juga sebagai salah satu 

pengaturan–pengaturan jumlah uang beredar. Dalam hal ini untuk 

menghimpun dana penyimpanan tersebut produsen harus memberikan 

beberapa promosi atas brand image yang dimilikinya. Sehingga nasabah 

mampu membuat keputusan dalam menyimpan dana di bank.  

Bauran promosi merupakan suatu aspek penting dalam proses 

pemasaran. Sebaik apapun produk yang dimiliki jika tidak melakukan promosi 

secara efektif maka konsumen tidak akan mengetahui manfaat dari produk 

tersebut. Bauran promosi merupakan sistem komunikasi pemasaran 

memerlukan suatu rancangan strategi yang tepat agar program-program 

penjualan berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu dibutuhkan bauran 

promosi yang tepat agar produk-produk dapat terkomunikasikan dengan baik 

kepada pelanggan.   

Perusahaan menggunakan promosi untuk memicu transaksi, sehingga 

konsumen mau membeli suatu merek tertentu serta mendorong tenaga 

penjualan untuk secara agresif menjualnya. Selain itu promosi mampu 

merangsang permintaan akan suatu produk. Dengan promosi tersebut 

diharapkan konsumen mau mencoba produk tersebut dan mendorong 

konsumen yang sudah ada agar membeli produk lebih sering lagi sehingga 

akan terjadi pembelian ulang dan volume penjualan produk suatu perusahaan 

akan meningkat.  
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Cara lain perusahaaan agar dapat bertahan dari krisis di pasar global 

dan agar produknya dikenal konsumen adalah dengan menciptakan merek. 

Merek yang diciptakan perusahaan harus memiliki unsur-unsur yang mudah 

menarik perhatian konsumennya dan meyakinkan konsumen untuk melakukan 

keputusan pembelian. Media komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan 

tentang merek tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh perusahaan. Ada 

berbagai sumber lain yang bisa dipakai konsumen, seperti konsumen lain, 

orang-orang dekat, media massa, dan lain-lain. Meski tidak dapat 

mengendalikan proses pembentukan citra merek pada konsumen, kalau ingin 

membangun merek yang kuat, perusahaan tidak boleh.  

Setiap akan melakukan keputusan pembelian, konsumen melakukan 

evaluasi mengenai sikapnya. Kepercayaan digunakan konsumen untuk 

mengevaluasi sebuah merk, kemudian dia akan dapat mengambil keputusan 

membeli atau tidak, untuk seterusnya konsumen akan loyal atau tidak. Hal ini 

berlaku juga pada penyimpanan dana pihak ketiga di PT. Bank BRI Tbk. 

Pertumbuhan dan perkembangan bank terutama bank konvensional bisa dilihat 

dari semakin banyaknya jaringan kantor, aset, banyaknya produk-produk yang 

ditawarkan dan banyaknya dana pihak ketiga yang dihimpun bank dari 

masyarakat. Pertumbuhan juga dialami oleh PT. Bank Rakyat Indonesia yakni 

mencapai 88,50% (http://www.harianterbit.com/, 2014).. Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk meneliti produk penyimpanan dana pihak ketiga. 

Sehingga peneliti mengambil judul penelitian yaitu “Analisis pengaruh brand 

image dan bauran promosi terhadap keputusan menjadi nasabah pada Bank 

BRI (studi pada nasabah tabungan Britama Cabang Malang).  
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Peneliti memilih bank BRI karena telah memiliki nama besar dan telah 

memiliki nasabah paling tinggi dan jumlah cabang terbesar di antara seluruh 

bank yang ada di Indonesia yakni berjumlah 52 juta nasabah aktif sedangkan 

nasabah bank-bank lain masih di bawah 25 juta (http://krjogja.com/ bri-miliki-

52-juta-nasabah-aktif.kr). Selain itu pada tahun 2014, PT Bank Rakyat 

Indonesia Tbk. (BRI) berhasil mempertahankan posisinya sebagai peraih laba 

terbesar. Bank BRI kredit UKM dan mikro ini, sepanjang Juli-Agustus-

September 2014 meraup laba bersih Rp 18,12 triliun. Raihan ini naik 18,97 

persen dibandingkan laba bersih periode yang sama tahun 2013 yakni sebesar 

Rp 15,23 triliun (http://www.harianterbit.com/, 2014). Tingginya jumlah 

nasabah dan laba tak lepas dari berbagai bentuk kegiatan promosi yang telah 

dilakukan oleh bank BRI. Berbagai bentuk promosi seperti event, sponsorship, 

dan berbagai layanan ekstra yang ditawarkan langsung kepada pelanggan 

membuat masyarakat lebih mengenal bank BRI. 

 Berbagai stategi promosi yang telah dilakukan bank BRI tersebutlah 

yang menjadi latar belakang penelti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan menggunakan variabel brand image, promosi dan keputusan menjadi 

nasabah salah satu produk bank BRI yaitu BRI Britama. Dibandingkan dengan 

bank-bank konvensional lainnya seperti bank Mandiri, bank BCA, Bukopin, 

dan bank Panin, BRI lebih dikenal masyarakat baik dari kalangan bawah 

sampai kalangan menengah dan bisa diterima oleh masyarakat umum sehingga 

memiliki jumlah nasabah paling besar. Dengan alasan tersebutlah peneliti 

mengambil bank BRI sebagai objek penelitian. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka masalah pokok yang 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial brand image dan bauran promosi 

terhadap keputusan menjadi nasabah tabungan Britama pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk?  

2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan brand image dan bauran 

promosi terhadap keputusan menjadi nasabah tabungan Britama pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial brand image dan bauran 

promosi terhadap keputusan menjadi nasabah tabungan Britama pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

2. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan brand image dan bauran 

promosi terhadap keputusan menjadi nasabah tabungan Britama pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
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D. Kegunaan Penelitian  

 Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk beberapa 

pihak antara lain: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan brand 

image dan promosi dalam suatu produk yang berkaitan dengan kepuasan 

nasabah. 

2. Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi/bahan untuk penelitian lebih 

lanjut bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian sejenisnya. 

3. Dapat menjadi bahan referensi bagi bank BRI untuk menentukan arah 

kebijakan terkait promosi dan brand image pada produk Britama.  


