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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Di era modernisasi seperti sekarang ini, banyak perusahaan yang 

berlomba-lomba dalam mengembangkan usahanya di dunia bisnis, salah satunya 

bergerak di bidang jasa perbankan. Jasa perbankan tersebut sangat beraneka 

ragam mulai dari jasa perbankan milik pemerintahan ataupun jasa perbankan 

milik swasta. Jasa perbankan milik pemerintahan terdiri dari beberapa merek, 

antara lain; BNI (Bank Negara Indonesia), BRI (Bank Rakyat Indonesia), BTN 

(Bank Tabungan Negara) dan BPN (Bank Pembangunan Negara). Sedangkan 

merek jasa perbankan milik swasta, antara lain; Bank Muamalat, BCA (Bank 

Central Asia), Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Lippo, dll. Bank adalah 

lembaga atau badan yang mempunyai pekerjaan memberikan kredit, menerima 

kredit berupa simpanan (deposito) disamping mengenai kiriman uang dan 

sebagainya, (Tjipto dalam Meliani, 2008). Nasabah yang menyimpan dananya 

dalam bank atau deposan, percaya bahwa uangnya tidak akan hilang atau lenyap. 

Artinya, sistem yang telah ditetapkan membuat orang itu benar-benar merasa 

aman jika menabung di bank (Usman, 2006).  

Bank merupakan salah satu perusahaan di bidang jasa perbankan, yaitu 

suatu badan kegiatan usaha dengan penghimpunan dana masyarakat serta 

memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan keuangan nasabah. Nasabah 

yang menyimpan dananya di bank umumnya mempunyai berbagai tujuan dan 

motivasi. Nasabah sangat menginginkan agar dana yang disimpannya pada bank 

terjamin aman dari segala sesuatu yang dapat merugikannya dan adanya balas 

jasa dari bank atas penggunaan dana tersebut. Secara umum perlu adanya 

perlindungan  keamanan yang terbaik terhadap nasabah agar tidak dirugikan oleh 

pihak bank atau pihak lain yang tidak bertanggungjawab (Biro Perbankan 

Indonesia, 2005). Idealnya, bank yang terbaik adalah bank yang jauh dari 

permasalahan tentang keamanan tabungan nasabah. Namun dalam kenyataannya, 

banyak permasalahan di dalam dunia perbankan Indonesia 
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sekarang ini, mulai dari pembobolan rekening, perampokan Bank,  sampai 

adanya praktik korupsi di dalam Bank itu sendiri. 

Di dunia perbankan sekarang ini kembali diguncang berbagai kasus yang 

sangat meresahkan nasabah. Persoalan kasus ini sangat mengusik kondisi rasa 

aman  nasabah perbankan di Indonesia, karena keamanan menjadi syarat mutlak 

yang harus dipenuhi oleh pihak bank dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya. 

Untuk mempermudah kebutuhan para nasabahnya, bank selalu melakukan 

inovasi dalam berbagai akses, salah satunya menggunakan perkembangan 

teknologi. Namun kenyataan, semakin tinggi akses teknologi yang digunakan, 

juga semakin rawan dalam tingkat keamanan yang diberikan (Tempo Interaktif 

Koran Jakarta, 2010). Hal ini terbukti bahwa adanya kasus yang berhubungan 

dengan teknologi, yaitu pembobolan rekening. Dengan kejadian ini menimbulkan 

kekawatiran dan kerisauan nasabah terhadap persoalan tersebut. Ada beberapa 

fakta yang terjadi dalam dunia perbankan di Indonesia yang mengancam  

keamanan tabungan para nasabahnya, yaitu antara lain: 

Fakta yang dikemukakan oleh www.Detik.com & Metro TV (2010), di 

Jakarta telah hilangnya uang nasabah dari ATM ratusan juta rupiah. Tidak hanya 

bank BCA saja, tetapi beberapa bank lainnya juga mengalami hal serupa. 

Pembobolan dana nasabah melalui anjungan tunai mandiri (ATM) merupakan 

suatu hal yang mengkhawatirkan konsumen dan nasabah. Dengan kejadian ini 

maka masyarakat semakin was-was dan cemas, meskipun bukan dia korbannya. 

Terlihat bahwa adanya unsur kegagalan bank dalam menjaga keamanan bank 

tersebut, baik dari sistem atau teknologi yang mereka gunakan. Hal ini sangat 

merugikan nasabah dan berdampak kepada tingkat kepercayaan yang berujung 

kepada citra bank tersebut. Untuk menjaga kepercayaan dan citra, bank tersebut 

berupaya memperbaiki jaringan pelayanan keamanan nasabah dan memberikan 

ganti rugi atas hilangnya uang para nasabah. 

Sedangkan fakta lain yang di kemukakan oleh (Triyadi, 2009) tentang 

persoalan penyelamatan dari likuidasi Bank Century yang dilakukan oleh 

pemerintah terjadi pembengkakan hingga Rp 6,7 triliun dari semula hanya Rp 1,3 

triliun. Setelah mendengar bank tersebut mengalami likuidasi dan korupsi, para 

nasabah langsung menarik dananya keluar, tetapi dana tersebut sudah hilang, 
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karena dana mereka telah dicuri oleh pemilik Bank Century itu sendiri. Kejadian 

ini menimbulkan kepanikan dan kegelisahan khususnya para nasabah bank 

Century. Terbukti banyaknya korban yang berjatuhan dan cukup mengenaskan 

akibat kasus ini. Tidak hanya kecemasan yang timbul akibat peristiwa ini, stress 

berat juga dialami nasabah yang dananya tidak bisa dicairkan, dan hal ini 

mengakibatkan empat nasabah melakukan bunuh diri akibat stress yang 

berkepanjangan dan tidak ada jalan keluar. Kasus ini sangat merugikan banyak 

pihak, baik pihak nasabah maupun pihak pemerintah. Upaya penyelesaian dalam 

kasus ini, pihak Bank Century yang telah berganti nama menjadi Bank Mutiara 

akan mengganti semua dana para nasabah yang dirugikan. Tetapi upaya tersebut 

sampai sekarang belum juga ditepati dan masih menjadi polemik dalam dunia 

perbankan. Dari fenomena tersebut, membuktikan keresahan nasabah terhadap 

nasib tabungannya dan banyaknya nasabah yang berpindah instansi ke bank lain, 

karena sudah tidak lagi percaya kembali kepada Bank Century. Mereka 

mempunyai persepsi, bahwa rasa aman yang dijanjikan bank Century sudah 

hilang. Sehingga mengakibatkan citra dari bank Century hilang. 

Dengan kejadian tersebut dan dari hasil data yang diperoleh, 

menyebabkan nasabah merasa khawatir dengan tabungannya, selain itu tingkat 

kepercayaan nasabah terhadap bank sedikit menurun. Persepsi nasabah tentang 

situasi perbankan sekarang ini sangat mengkawatirkan dan membuat nasabah 

mempunyai perasaan tidak aman jika menabung di bank tersebut, karena nasabah 

sangat membutuhkan kualitas pelayanan yang terbaik dan keamanan maksimal. 

Penelitian Institute of Service Management Studies (dalam Info Bank, 2010) 

menyatakan bahwa dasar kebutuhan setiap nasabah adalah ingin mendapatkan 

keamanan serta pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa kesalahan apapun 

dan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Hal ini akan membuat nasabah merasa 

lebih senang pada bank yang dapat diandalkan dan dipercaya. Apabila bank 

tersebut dapat dipercaya dan mampu memberikan rasa aman kepada para 

nasabahnya, maka hal ini akan mempengaruhi minat nasabah untuk membeli jasa 

pada bank.  

Bank yang baik adalah bank yang dapat dipercaya dan mempertanggung 

jawabkan semua yang telah dijanjikan kepada nasabahnya. Dalam bisnis 
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perbankan, nasabah merupakan aset yang sangat berharga, karena dari 

nasabahlah pendapatan bank bersumber. Ada tiga macam nasabah yaitu; yang 

pertama, nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu 

bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya. Kedua, nasabah 

yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit 

pemilikan rumah dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga, nasabah yang 

melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (Walk in Customer), 

misalnya transaksi pembayaran listrik, air, lembaga pengkreditan (ADIRA), dan 

sebagainya melalui pihak bank (Meliani, 2008).  

Dalam menabung dan bertransaksi, nasabah membutuhkan keamanan, 

karena keamanan merupakan salah satu pondasi dari bank. Rasa aman adalah 

salah satu kebutuhan yang mendasar bagi manusia. Apabila dihubungkan dengan 

menabung di bank, rasa aman adalah paling dominan, karena alasan dari 

seseorang menabung di bank adalah keamanan yang terjaga. Rasa aman yang 

diinginkan nasabah satu dengan nasabah lainnya berbeda-beda. Rasa aman yang 

diinginkan nasabah deposan yaitu ketika dana yang disimpan nasabah pada bank 

tertentu tidak berkurang jumlahnya dan nasabah akan merasa nyaman, 

mendapatkan keuntungan, mendapatkan perlindungan dan mendapatkan jaminan 

ketika bunga yang diberikan bank kepada nasabah sesuai dengan yang 

diperjanjikan. Sedangkan nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan 

membutuhkan rasa aman seperti adanya perlindungan atas jaminan keamanan, 

misal surat-surat berharga (BPKB kendaraan, sertifikat tanah dan sebagainya). 

Selain itu rasa aman yang diinginkan nasabah dalam melakukan transaksi dengan 

pihak lain melalui bank (Walk in Customer), antara lain; keamanan uang yang 

disalurkan dan keakuratan data laporan pembayaran, misal PLN bekerja sama 

dengan bank. Jika bank mengalami likuidasi akan berpengaruh kepada instansi 

yang telah berkerja sama dengan bank tersebut, karena instansi tersebut 

mengalami kerugian, yaitu dalam mencairkan dana membutuhkan waktu yang 

sangat lama (Meliani, 2008). 

Maraknya kasus-kasus perbankan saat ini dapat mempengaruhi persepsi 

nasabah terhadap layanan perbankan. Persepsi nasabah pada suatu merek akan 

mempengaruhi citra dari bank itu sendiri. Jika bank tersebut mengalami 
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permasalahan dalam keamanan dan mengakibatkan kerugian, maka persepsi pada 

citra merek tersebut akan menurun di mata nasabah dan masyarakat. Nasabah 

akan lebih memilih bank-bank dengan citra merek yang baik dibanding citra 

merek yang buruk, karena citra merek yang buruk akan berdampak negatif 

kepada tabungan mereka. Nasabah memandang citra merek bank yang buruk 

adalah bank yang tidak sehat dan nasabah akan cenderung mengalihkan 

tabungannya ke bank yang memiliki citra merek baik. Citra yang baik dari suatu 

perusahaan bank pada akhirnya akan membuat konsumen (nasabah) merasa aman 

dan nyaman dengan pelayanan yang dijanjikan serta menyukai suatu produk-

produk yang dikeluarkan. Marconi (dalam, Eka 2007), menyatakan citra  

terbentuk dari bagaimana perusahaan melaksanakan kegiatan operasionalnya 

yang mempunyai landasan utama pada segi keamanan layanan.  

Sebenarnya faktor utama sebagai dasar pertimbangan bagi nasabah dalam 

memilih layanan perbankan adalah kepercayaan atas kinerja profesional 

perbankan, seperti jaminan keamanan dana nasabah, efektifitas dan efisiensi 

layanan jasa perbankan. Faktor bunga tidaklah menjadi alasan utama nasabah 

dalam memilih jasa perbankan, sebagian masyarakat tidak terlalu memperhatikan 

masalah atas bunga tersebut dan lebih mengutamakan efektifitas, efisiensi dan 

keamanan atas dana yang disimpan oleh lembaga perbankan (Marconi, dalam 

Eka 2007).  

Semua perbankan di Indonesia, baik merek bank yang sudah banyak 

dikenal masyarakat luas, maupun merek bank yang kurang dikenal oleh 

masyarakat, berkewajiban memberikan perlindungan, jaminan, terutama pada 

keamanan tabungan nasabahnya. Merek bank yang sudah dikenal oleh 

masyarakat mempunyai kesan yang baik dari pada merek yang kurang dikenal, 

karena merek yang sudah dikenal tidak asing lagi dan dapat dipercaya 

keberadaannya. Menurut Stanton (1984), pentingnya sebuah merek yaitu untuk 

mempermudah konsumen dalam mengidentifikasi produk atau jasa. Bagi 

perusahaan, merek adalah salah satu aset penting dalam pemasaran sebuah 

produk maupun jasa, khususnya di dalam bidang perbankan. Sehingga dalam 

pemasaran, perusahaan akan berusaha membangun dan mempertahankan merek 

agar dapat dikenal dan diakui keberadaannya oleh nasabah. Selain itu, nasabah 
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akan mempersepsikan bahwa, perusahaan atau merek bank tersebut dapat 

memberikan pelayanan kenyamanan dalam berinvestasi. 

Cara pengenalan sebuah produk yang bermerek, dapat dilakukan dengan 

menstimulus persepsi nasabah. Dalam behavioral sciences (dalam Info Bank 

2010), persepsi merupakan interpretasi terhadap realitas. Persepsi nasabah 

terbentuk dari berbagai sumber, antara lain: satu, dari words of mouth 

communication adalah sumber persepsi yang sangat powerfull, dapat berdampak 

negatif dan dapat juga membangun sesuatu image yang besar dan positif. 

Perkataan orang merupakan alat komunikasi yang paling efektif dalam 

penyebaran berita. Words of mouth sangat mudah dipercaya dan persepsi orang 

dapat terpengaruh. Sifat penyebaran ini berantai dari satu orang ke beberapa 

orang. Dua, moments of truth (Carlzon, 1087) terjadinya kontak antara nasabah 

dan karyawan bank yang berlangsung sangat singkat (lebih kurang 15 detik), 

dalam waktu tersebut dapat membentuk image (citra) dan persepsi tentang 

perusahaan secara menyeluruh. Image yang didapat customer dalam waktu 

sesingkat itu berasal dari penampilan, pelayanan dan tindakan yang dilakukan 

oleh karyawan yang memuaskan pelanggan. Tiga, pengalaman masa lalu atau 

past experience. Pengalaman kurang baik yang pernah dialami oleh seorang 

pelanggan di masa lalu tanpa ada perbaikan oleh pihak bank akan berdampak 

negatif terhadap persepsi nasabah.  Keempat, external communication, berbagai 

bentuk komunikasi keluar yang dilakukan oleh perusahaan, seperti iklan, baik di 

media cetak maupun elektronik, dan bermacam-macam bentuk promosi akan 

mempengaruhi persepsi nasabah.  

Iklan dari sebuah bank mampu memberikan keyakinan pada konsumen 

atau nasabah, bahwa bank tersebut adalah bank yang aman, memberikan 

keuntungan, memberikan perlindungan dan dapat dipertanggung jawabkan, maka 

kesan penilaian tentang iklan dari sebuah bank tersebut akan baik. Tidak hanya 

iklan, pengalaman dari nasabah juga mempengaruhi ingatan dan kesan yang baik 

pada konsumen atau nasabah. Apabila seseorang merasa kurang aman dan 

terancam baik fisik maupun psikis, maka orang tersebut akan lebih berhati-hati 

dengan lingkungan sekitar. Begitupun dengan kondisi nasabah pada situasi 

perbankan sekarang ini. Jika nasabah merasa kurang aman dan terancam dengan 
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situasi perbankan sekarang ini, dan dapat mempengaruhi kondisi tabungan 

mereka, maka nasabah akan cenderung lebih berhati-hati pada bank tersebut. 

Para nasabah mempersepsikan kurangnya keamanan tabungan pada bank akan 

dapat mempengaruhi citra merek bank itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari 

pengalaman nasabah yang negatif dalam menabung di bank tersebut. Tetapi, 

disisi lain ada beberapa nasabah yang mempersepsikan bank tersebut akan tetap 

memiliki citra merek yang baik, meskipun bank itu bermasalah. Persepsi ini 

didasari dari pengalaman yang positif dan kepercayaan merek yang tinggi dalam 

diri nasabah terhadap bank, bahwa nasabah mempunyai ingatan yang baik dan 

nasabah merasa yakin bank tersebut akan selalu melakukan perbaikan serta 

memberikan pelayanan, perlindungan dan jaminan atas permasalahannya (Info 

Bank 2010).   

Image atau lebih spesifik lagi citra membangkitkan kepercayaan (trust) 

dan menarik minat  nasabah dalam menabung. Oleh karena itu, image sangat 

penting bagi dunia usaha termasuk perbankan. Bila image dihancurkan tidak 

mudah digantikan dan akan lama lagi membangun image yang baru. Image 

sebagai lembaga perbankan yang profesional dan terpercaya yang memiliki 

keunggulan tersendiri yang perlu disosialisasikan secara terus menerus (Marconi, 

dalam Eka 2007). 

Asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan dengan ingatan 

mengenai sebuah merek (Aaker, 1997). Asosiasi merek berhubungan dengan 

citra merek, karena citra merek (brand image) terbentuk dari serangkaian asosiasi 

merek yang diingat oleh konsumen. Hubungan terhadap suatu merek akan 

semakin kuat jika didasarkan pada pengalaman dan mendapat banyak informasi. 

Citra atau asosiasi merepresentasikan persepsi yang bisa merefleksikan 

kenyataan yang objektif ataupun tidak. Citra (image) adalah faktor penting dalam 

pengambilan keputusan pembelian, dan terkadang tak hanya berhubungan dengan 

image yang ingin dimiliki atau diimpikan konsumen tapi juga dengan 

serangkaian nilai yang dipercayainya (Marconi, dalam Eka 2007).  

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai citra merek 

(brand image) sebagai berikut: 
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Penelitian yang dilakukan oleh Nuria (2006) dengan judul “hubungan 

antara citra merek dengan loyalitas  nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

tbk. Kantor Cabang Purbalingga”. Hasil analisis dengan metode analisis regresi 

sederhana mendapatkan rxy =  0,539  dengan  p<0,01,  yang  berarti  terdapat  

hubungan  positif  yang  sangat  signifikan  antara  citra  merek  dengan  loyalitas  

nasabah.  Arah  hubungan  positif  antara  citra merek  dengan  loyalitas  nasabah  

artinya  semakin  tinggi  atau  positif  citra merek  suatu  bank  di mata  

nasabahnya maka  akan  semakin  tinggi  loyalitas  nasabah, dan sebaliknya 

semakin rendah atau negatif citra merek maka semakin rendah pula  loyalitas  

nasabah.  Efektifitas  regresi  dalam  penelitian  ini  adalah  sebesar  29%,  artinya 

loyalitas nasabah ditentukan sebesar 29% oleh citra merek. Hasil tersebut  

mengindikasikan  bahwa  ada  faktor  lain  sebesar  71%  yang  juga  turut  

berperan mempengaruhi loyalitas nasabah yang tidak diungkap dalam penelitian 

ini.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmiyati (2009) dengan judul “analisis 

pengaruh citra merek, kualitas produk, dan promosi penjualan terhadap citra 

perusahaan bank”.  Hasil analisis ini menunjukkan bahwa, hasil perhitungan yang 

di peroleh nilai regressi 0,243 yang berarti bahwa citra merek memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap citra perusahaan bank. Semakin baik citra merek yang 

yang diberikan kepada pihak perusahaan bank akan memperkuat citra perusahaan 

bank. Berdasarkan pertanyaan dalam penelitian dapat dibuktikan bahwa variabel-

variabel citra merek, kualitas produk, dan promosi penjualan mampu 

meningkatkan citra perusahaan bank tersebut.  

Citra merek dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu mulai dari kualitas 

layanan, kualitas produk, keamanan, manfaat dan kepercayaan (Kanuk,1997). 

Citra merek merupakan serangkaian asosiasi yang dilihat dan dimengerti dari 

semua informasi yang tersedia mengenai merek itu, keseluruhan persepsi yang 

didapat berdasarkan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung, 

serangkaian perasaan, ide, dan sikap yang dimiliki tentang merek (Site, 2008). 

Seperti halnya, dengan kondisi perbankan sekarang ini, jika suatu bank memilki 

citra merek yang baik, maka nasabah akan percaya dan mau menabung di bank 

tersebut, karena nasabah merasa yakin dan aman dengan bank tersebut. Tetapi  
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sebaliknya, jika bank tersebut menyandang citra yang buruk, maka nasabah akan 

ragu untuk menabung di bank tersebut, karena mereka tidak yakin dengan 

pelayanan dan keamanannya yang nantinya dapat merugikan nasabah. 

Citra merek yang baik akan menimbulkan kesan yang baik pada suatu 

produk atau merek. Apabila dihubungkan antara citra merek dengan rasa aman 

pada nasabah bank, dapat diketahui bahwa jika nasabah melihat suatu merek 

bank tersebut baik atau bank memiliki citra merek yang tinggi, maka nasabah 

akan merasa aman menabung di bank tersebut atau rasa aman pada nasabah 

tinggi. Tetapi sebaliknya, jika bank tersebut memiliki citra merek yang rendah, 

maka rasa aman pada nasabah akan rendah pula. Nasabah akan menilai bank 

tersebut memiliki citra merek yang baik atau tidak, dari berbagai iklan atau 

informasi, pengalaman diri sendiri ataupun pengalaman dari orang lain dengan 

bank tersebut. 

Terkait dengan uraian diatas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian pada nasabah bank yang melihat situasi keamanan perbankan sekarang 

ini, yang menyebabkan persepsi nasabah dan kepercayaan terhadap merek bank 

menurun. Jika kepercayaan terhadap bank menurun, maka akan berpengaruh 

terhadap citra merek bank itu sendiri. Citra dari sebuah merek dapat 

mempengaruhi keputusan dalam pembelian jasa perbankan. Oleh karena itu, dari 

penjelasan yang telah dikemukakan, timbul sebuah pertanyaan bagi penulis, 

tentang “hubungan antara citra merek dengan rasa aman pada nasabah bank”.    

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan 

diangkat oleh peneliti adalah bagaimana hubungan antara citra merek dengan 

rasa aman pada nasabah bank? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara citra 

merek dengan rasa aman pada nasabah bank. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmiah psikologi industri organisasi khususnya dalam psikologi 

konsumen, untuk memperoleh pemahaman, pengembangan teori, dan 

pengujian secara metodologis mengenai bagaimana hubungan antara citra 

merek dengan rasa aman pada nasabah bank. 

 

2. Manfaat praktis  

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

informasi bagi pihak bank khususnya pada bagian marketing dan perusahaan 

bank itu sendiri, sehingga dapat dijadikan bahan pemikiran dalam strategi 

untuk pengembangan akan rasa aman pada para nasabah. 

 

 

 


