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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan 

penting di dalam perekonomian suatu Negara sebagai lembaga perantara 

keuangan. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No.10 Tahun 1998 tentang 

perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dan 

bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. 

      Di Indonesia sendiri sistem perbankan dibagi menjadi dua macam 

berdasarkan sistem pembagian hasilnya, perbankan yang menggunakan 

sistem bagi hasilnya berdasarkan aturan konvensional dan berdasarkan 

syariah. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan 

konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara 

lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor 

perekonomian nasional. 

      Berdasarkan jumlah perbankan konvensional yang ada di Indonesia tahun 

2005 sebanyak 131 unit, kini mengalami penurunan menjadi 120 unit pada 

september 2011, penurunan yang terjadi dari tahun ke tahun antara 1-5 unit 

setiap tahunya (Statistik Perbankan Indonesia, data diolah), Tetapi 

keterpurukan perbankan konvensional tersebut, di lain pihak tidak begitu 
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berpengaruh terhadap bank syariah. Pada tingkat bunga pinjaman yang tinggi 

hanya bank yang tidak memakai metode bunga saja yang dapat bertahan. 

Kenyataan ini membuat beberapa bank umum swasta yang memakai metode 

konvensional memutuskan untuk mengkonversikan dirinya dari bank umum 

menjadi bank syariah atau membuka cabang-cabang yang beroperasi dengan 

prinsip Syariah. 

      Pengembangan perbankan syariah sendiri diarahkan untuk memberikan 

kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi 

perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang  

beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem 

perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta 

menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, 

mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam 

berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi 

keuangan. 

      Produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema 

keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem 

perbankan yang diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa 

terkecuali. Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya 

penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat 

merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta 

menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. 
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      Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping 

akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan 

mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung 

stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga 

jangka menengah-panjang. 

      Pertumbuhan perbankan syariah cukup bisa dirasakan dengan 

bertambahnya tujuh Badan Usaha Syariah (BUS) dalam rentang waktu 2001-

2011, baik dari konversi bank umum maupun spin off dari Unit Usaha 

Syariah (UUS), ditambah dengan UUS yang jumlahnya kini mencapai 23 

UUS. Hal ini dapat di lihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 

Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia 

No Keterangan 2001 – 2006 2006 - 2011 

1 Bank Umum Syariah ( BUS ) 3 11 

2 Bank Umum Unit Usaha Syariah 

(BUUS) 

20 23 

3 Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

(BPRS) 

105 151 

             Sumber : majalah infobank, Mei 2011 (data diolah) 

 

      Peningkatan tersebut adalah bukti nyata bahwa bangsa Indonesia semakin 

hari semakin menaruh kepercayaan tinggi kepada lembaga keuangan berbasis 

Syari’ah. Disamping karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, 

sehingga dapat mengaplikasikan perekonomian yang berbasis Islam, serta 
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didukung dengan usaha dari lembaga keuangan syariah itu sendiri yang 

semakin menunjukkan citra positif dan profesional. 

      Pekembangan perbankan syariah dalam menghadapi lingkungan bisnis 

yang sangat kompetitif agar tetap bertahan atau eksis, salah satunya dengan 

menciptakan keunggulan kompetitif, dengan cara memunculkan fitur-fitur 

dan fasilitas yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Di samping itu yang 

dapat dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia untuk dapat menarik 

masyarakat menjadi nasabah adalah dengan membangun merek sehingga 

akan menciptakan ekuitas merek yang kuat. 

      Ekuitas merek merupakan seperangkat aset dan liabilitas yang terkait 

dengan suatu merek, nama dan symbol yang mampu menambah atau 

mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik pada 

perusahaan ataupun pada pelanggan (Aaker, 1991:15-16). Ekuitas merek 

sendiri sangat dibutuhkan dalam memenangkan persaingan yang antara lain 

juga untuk menarik konsumen. Mengelola brand equity merupakan bagian 

sangat penting karena merupakan salah satu aspek yang paling berharga bagi 

suatu perusahaan, jika produk mudah ditiru karena bersifat tangible, 

sedangkan brand equity tidak mudah ditiru karena bersifat intangible (tidak 

nampak). Konsep brand equity dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa merek 

yang kuat adalah suatu aset yang nilainya dapat di kalkulasi. 

      Fenomena persaingan antara perbankan yang ada telah membuat setiap 

perbankan menyadari suatu kebutuhan untuk memaksimalkan aset demi 

kelangsungan hidup perbankan tersebut. Salah satu aset untuk mencapai 
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keadaan tersebut adalah melalui merek. Merek menjadi penting karena 

konsumen tidak lagi puas hanya dengan tercukupi kebutuhanya. Merek 

berfungsi untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau 

sekelompok penyaji yang membedakanya dari produk sejenis dan penyaji 

lain. 

      Suatu merek harus dikelola dengan baik agar Ekuitas Merek tidak 

mengalami penurunan. Dalam brand equity terdapat lima kategori yang harus 

dipertimbangkan, antara lain Loyalitas Merek (brand loyalty) Mencerminkan 

tingkat keterikatan konsumen dengan suatu merek produk, Kesadaran Merek 

(brand awareness) menunjukan kesanggupan seorang calon untuk mengenali 

atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori 

produk tertentu. Kesan Kualitas (perceived quality) menunjukan persepsi 

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas/keunggulan suatu produk atau jasa 

layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan, Asosiasi 

Merek (brand association) menunjukan persepsi yang terbentuk dalam benak 

responden mengenai karakteristik atau atribut-atribut produk yang dimiliki 

oleh suatu merek (Aaker, 1991:15). 

      Pada Obyek penelitian yang dilakukan pada pelayanan jasa (perbankan 

syariah) Bank BRI dianggap sebagai bank pemerintah yang mampu 

menjangkau berbagai kalangan, mulai dari kalangan atas hingga kalangan 

menengan ke bawah yang jangkauanya juga hingga ke pelosok-pelosok harus 

berusaha untuk meningkatkan kinerjanya, atribut-atribut merek yang di miliki 

bank BRI juga sudah sangat di kenal dan memiliki brand yang kuat di mata 
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masyarakat luas. Dengan mengacu pada hal-hal di atas terdapat masalah yang 

sangat menarik, yaitu  rendahnya tingkat pelayanan (quality service) yang di 

berikan oleh BRI Syariah, tetapi faktor negatif tersebut tidak menggoyahkan 

minat para nasabah BRI Syariah untuk tetap menjadi nasabah setia, hal 

tersebut bisa juga disebabkan karena masyarakat cenderung membeli brand, 

bukan produk atau manfaat intinya. 

      Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Bank Service Exellence Monitor 

(BSEM) tahun 2010/2011 tentang pelayanan prima (Service Exellence) yang 

dalam penilainya memiliki beberapa indikator penilaian meliputi, performa 

terbaik, Customer Service, Teller, ATM, Internet Banking. Dari beberapa 

aspek tersebut, penulis tertarik untuk meneliti aspek electronic banking, yang 

produknya adalah internet banking dan phone banking, Karena semakin 

ketatnya industri perbankan mendorong perbankan untuk cepat menyesuaikan 

diri dengan perkembangan masyarakat sekitarnya. Salah satu contoh adalah 

penerapan e-banking atau kemudahan untuk melakukan transaksi dengan 

tidak langsung datang ke bank, misalnya dengan sms banking, internet 

banking. 

      Dari data yang diperoleh BSEM dalam infobank edisi mei 2011, BRI 

menduduki peringkat ke-5 dari 10 bank yang di teliti BSEM mengenai 

performa terbaik (service exellence). Hal ini dapat di lihat pada tabel 1.2. 

      Dari survei tersebut terlihat jelas bahwa pelayanan yang di berikan oleh 

BRI dalam hal electronic banking masih sangat kurang dan belum sesuai 

dengan harapan. Peneliti memfokuskan penelitian pada produk E-Banking 
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karena bank BRI Syariah sebagai salah satu perbankan syariah di indonesia 

yang cukup sukses dalam meraih kepercayaan masyarakat masyarakat, Kini 

hadir dengan layanan E-Banking yang juga di miliki oleh beberapa perbankan 

syariah lainya. E-Banking merupakan perwujutan dari Electronic Banking, 

sebuah layanan yang memberi kemudahan bagi para nasabah yang 

menggunakanya, selain itu e-banking juga banyak menawarkan fitur-fitur 

menarik yang dibutuhkan oleh masyarakat di zaman modern ini, selain 

transfer sesama/berbeda bank, e-banking juga dapat memudahkan masyarakat 

dalam melakukan pembayaran PLN, Telkom, Zakat, Infak, dan pembelian 

pulsa secara elektric. 

Tabel 1.2 

Cervice Exellent 

  Tahun 2010/2011 (%) 

No Nama Bank Skor % 

1. Permata Bank Syariah 84,39 

2. Bii Syariah 84,39 

3. Bank Muamalat 84,39 

4. CINB NIAGA Syariah 82,93 

5. BRI Syariah 81,89 

6. Mandiri Syariah 81,35 

7. BCA Syariah 78,68 

8. BNI Syariah 78,33 

9. Bank Syariah Bukopin 77,96 

10. OCBC NISP Syariah 77,82 

Sumber : Majalah infobank,edisi mei 2011/25 

 

      Hal yang menyebabkan fenomena lain juga dapat disebabkan oleh faktor 

variabel brand equity yang dimiliki oleh BRI Syariah. Diketahui bahwa 
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merek tidak hanya merupakan nama penyebutan sebuah produk, tetapi juga 

identitas yang mencerminkan kredibilitas , integritas dan nilai yang dianut 

oleh perusahaan, yang dikemas dan disampaikan melalui produk dan jasa. 

Dengan demikian brand harus tetap di jaga dan di kembangkan, dimana 

brand merupakan inti seluruh perjalanan perusahaan (Subroto 2005). 

      Bank Rakyat Indonesia Syariah sebagai salah satu dari lembaga keuangan 

syariah yang ada di Indonesia merupakan salah satu pemain  yang sukses 

dalam meraih kepercayaan masyarakat dan sudah memiliki brand image yang 

kuat di mata masyarakat, fasilitas yang dimiliki juga sudah berkembang, di 

Surabaya sendiri sebagai kota metropolis yang terdapat banyak pengusaha 

yang membutuhkan fleksibilitas dalam melakukan transaksi keuanganya, 

terutama demi kelancaran bisnisnya, dan salah satu dari target market untuk 

e-banking sendiri adalah orang-orang sibuk yang membutuhkan kemudahan 

dalam segala hal. Dengan melakukan survey awal (pra survey), diketahui 

banyak nasabah tabungan Bank BRI Syariah menjadi nasabah dikarenakan 

merek (brand) yang dianggap kuat sebagai bank pemerintah tertua di 

Indonesia. 

      Dari Uraian di atas, yaitu melihat bahwa betapa pentingnya brand equity. 

Elemen-elemen merek seperti Kesadaran terhadap merek (brand awareness), 

loyalitas merek (brand loyality), Persepsi kualitas (perceived quality) dan 

asosiasi merek (brand association) merupakan variabel yang di gunakan 

dalam mengukur ekuitas merek pada Bank BRI Syariah KCI Surabaya. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis, maka 
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penulis mengambil judul ”Analisis Brand Equity E-Banking BRI Syariah 

(Study pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Syariah KCI Surabaya)”. 

A. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kesadaran merek (brand awareness) terhadap e-

banking BRI Syariah KCI Surabaya? 

2. Atribut dari e-banking BRI Syariah apa saja yang melekat di benak 

nasabah? 

3. Bagaimana persepsi kualitas (perceived quality) konsumen terhadap 

e-banking BRI Syariah KCI Surabaya? 

4. Bagaimana loyalitas merek (brand loyalty) terhadap e-banking pada 

BRI Syariah KCI Surabaya? 

 

B. Batasan Penelitian 

      Dalam  hal ini penulis memberikan batasan masalah yang diteliti hanya 

pada pengukuran indikator Ekuitas merek (Brand Equity) dengan 

menggunakan variabel brand awareness (Kesadaran merek), Brand   Loyality 

(loyalitas merek), Perceived Quality (persepsi kualitas), dan brand 

association (asosiasi merek).  (Aaker, 1991:15-16). 

 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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      Tujuan penelitian sesungguhnya mengenai jawaban yang di kehendaki 

dalam rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan 

menganalisis sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui tingkat kesadaran merek (brand awareness) 

terhadap e-banking BRI Syariah KCI Surabaya. 

2) Untuk mengetahui atribut dari e-banking apa saja yang melekat di 

benak nasabah. 

3) Untuk mengetaui persepsi kualitas (perceived quality) konsumen 

terhadap e-banking BRI Syariah KCI Surabaya. 

4) Untuk mengetahui loyalitas merek (brand loyalty) terhadap e-banking 

pada BRI Syariah KCI Surabaya. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi pihak Bank sebagai bahan masukan dan untuk mengetahui 

seberapa besar ekuitas merek (brand equity) yang dimiliki terhadap 

minat nasabah dalam menggunakan layanan e-banking. 

b. Bagi nasabah sebagai bahan pertimbangan dan keputusan nasabah 

dalam memilih suatu layanan yang tepat dan sesuai dengan 

kebutuhan. 

c. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai referensi bagi peneliti 

selanjutnya pada permasalahan atau subyek yang sama demi 

pengembangan, baik secara umum maupun khusus terhadap ilmu 

pengetahuan yang di jadikan dasar dalam penelitian ini. 

 


