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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan dalam berbagai industri saat ini, 

termasuk di dalamnya industri perbankan terus 

meningkat baik dalam penyediaan produk, fasilitas, 

maupun pelayanannya. Hal tersebut menunjukkan 

semakin banyak pula tuntutan masyarakat yang 

harus mampu dipenuhi oleh industri perbankan 

(http://www.mb.ipb.ac.id/, 2014). Faktanya, setiap 

perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan 

seperti bank, mulai menunjukkan persaingan dalam 

menawarkan berbagai produk yang dimiliki untuk 

menarik konsumen yang lebih banyak. Penelitian 

Barich dan Kotler (1991) menunjukkan hasil bahwa 

kinerja positif pada produk mempunyai pengaruh 

positif pada citra perusahaan. Menurut Thio (2001), 

dalam kondisi persaingan yang seperti ini, hal utama 

http://www.mb.ipb.ac.id/
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yang harus diprioritaskan oleh perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pelayanan tersebut adalah 

kepuasan pelanggan agar dapat bertahan, bersaing, 

dan menguasai pangsa pasar. Oleh karena itu, setiap 

perusahaan dituntut bersaing secara kompetitif dalam 

hal menciptakan dan mempertahankan konsumen 

yang loyal, salah satunya melalui persaingan brand 

untuk memberikan image khusus bagi setiap 

konsumennya. 

Persaingan dalam industri perbankan tidak 

hanya terkait dengan produk yang ditawarkan, tetapi 

juga terkait dengan fasilitas dan layanan yang 

disediakan. Persaingan yang muncul tersebut 

menimbulkan sebuah kompleksitas bagi calon 

nasabah bank dalam menentukan pilihannya. 

Keputusan pemilihan suatu brand oleh konsumen 

tidak terjadi begitu saja menurut Kotler dan Armstrong 

(2008) karena ada proses tertentu yang dilalui. Proses 

tersebut dimulai dari identifikasi kebutuhan, 
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pencarian informasi, evaluasi terhadap beberapa 

alternatif, dan melakukan keputusan pembelian atau 

pemilihan brand hingga terbentuknya perilaku pasca 

pembelian atau pemilihan brand tersebut. Fornell 

(1992) menyatakan bahwa dalam meningkatkan 

penjualan, kesadaran terhadap image sebuah brand 

dan reputasi jasa mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli. Pada konteks ini, image 

yang baik yang ditampilkan perusahaan kepada 

nasabahnya melalui brand mampu memberikan sikap 

dan kepercayaan yang tinggi dari konsumen terhadap 

produk perbankan yang dapat menimbulkan rasa 

puas dari konsumen. 

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh 

Aaker (1991), dimana menurutnya saat ini persaingan 

perusahaan untuk memperebutkan konsumen tidak 

lagi terbatas pada kegunaan produk itu sendiri, 

melainkan sudah dikaitkan dengan brand yang 

mampu memberikan image khusus bagi pemakainya. 
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Dengan kata lain peranan brand saat ini telah 

mengalami pergeseran. Pada tingkat persaingan yang 

rendah, brand hanya sekedar membedakan antara 

satu produk dengan produk lainnya atau brand hanya 

sekedar nama. Pada tingkat persaingan yang tinggi 

brand memberikan kontribusi dalam menciptakan dan 

menjaga daya saing sebuah produk. 

Brand menurut Machfutdin (2012) adalah salah 

satu atribut yang sangat penting dari sebuah produk 

yang penggunaannya pada saat ini sudah sangat 

meluas karena beberapa alasan, dimana brand 

tersebut berarti memberikan nilai tambah terhadap 

produk tersebut. Pikiran para konsumen dipengaruhi 

oleh beragam pesan yang sampai pada angka ribuan 

pesan dan sering berubah-ubah. Machfutdin 

melanjutkan bahwa brand tidak hanya berkaitan 

dengan kesan-kesannya saja, tetapi juga harus 

menempati suatu posisi khusus dalam benak 

konsumen untuk benar-benar menjadi sebuah brand 
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yang kuat. Permasalahannya adalah apabila brand 

tidak mendapat tempat khusus atau berbeda dalam 

benak konsumen, maka akan memberi kesempatan 

bagi para pesaing untuk menempati posisi dalam 

benak konsumen tersebut. 

Brand akan dihubungkan dengan image khusus 

yang mampu memberikan asosiasi tertentu dalam 

benak konsumen. Dalam perkembangannya, 

perusahaan semakin menyadari brand sebagai aset 

perusahaan yang paling bernilai. Brand bukanlah 

sekedar nama, istilah, tanda, simbol, atau 

kombinasinya. Lebih dari itu, brand adalah janji 

perusahaan secara konsisten dalam memberikan fitur, 

manfaat, dan layanan kepada para konsumen. Janji 

inilah yang membuat masyarakat luas mengenal brand 

tersebut lebih dari brand yang lain (Aaker, 1997). 

Aaker menambahkan bahwa kenyataannya sekarang 

ini karakteristik unik dari pemasaran modern 

bertumpu pada penciptaan brand yang bersifat 
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membedakan (different) sehingga dapat memperkuat 

brand image perusahaan. Semua perusahaan 

termasuk bank ingin membangun ekuitas brand yang 

kuat, karena adanya korelasi positif antara ekuitas 

brand yang kuat dengan keuntungan yang tinggi bagi 

masa depan perusahaan. 

Menurut Ardianto (1999), perusahaan di masa 

depan akan semakin bergantung kepada brand, yang 

berarti tidak cukup hanya berorientasi pada produk 

saja. Ardianto juga menambahkan bahwa perusahaan 

yang melibatkan orientasi brand dalam formulasi 

strategi perusahannya memiliki sumber untuk menuju 

keunggulan bersaing yang berkelanjutan (sustainable 

competitive advantage) melalui ekuitas brand karena 

hanya brand yang dapat memberikan proteksi yang 

kuat. 

Gerrad dan Cunningham (2004) menjelaskan 

bahwa persaingan antara bank yang semakin tinggi 

menjadikan nasabah semakin mudah untuk 
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berpindah dari satu bank ke bank lainnya. Jumlah 

bank umum yang terus meningkat memaksa pihak 

manajemen bank harus berpikir serius untuk tetap 

mempertahankan nasabahnya. Salah satu cara yang 

dapat ditempuh adalah dengan membangun brand 

imagery. Hal ini sejalan dengan pendapat yang 

diungkapkan oleh Blyth (1990) bahwa peran brand 

imagery semakin penting ketika persaingan semakin 

ketat. Blyth menambahkan, sebuah bank yang 

memiliki brand imagery yang bagus di mata nasabah 

akan membuat nasabah tetap bertahan menggunakan 

brand tersebut (customer retention tinggi). Oleh karena 

itu, bank dituntut agar dapat mempertahankan 

konsumen yang lama daripada harus mencari 

konsumen baru. Hal ini dikarenakan mencari 

konsumen baru akan memakan biaya yang tidak 

sedikit serta waktu yang cukup lama.  

Secara sederhana brand imagery dapat dimaknai 

sebagai suatu gambaran yang muncul dalam benak 
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konsumen terhadap suatu brand. Gambaran dalam 

benak konsumen ini muncul berdasarkan apa yang 

diinderainya terhadap brand tersebut. Menurut Setiadi 

(2003) brand imagery dibentuk dari informasi dan 

pengalaman masa lalu konsumen terhadap suatu 

brand. Dengan kata lain brand imagery konsumen 

terhadap brand tertentu hanya dapat terbentuk atau 

muncul apabila seseorang pernah berinteraksi dengan 

brand tersebut. Setiadi menambahkan, brand imagery 

yang bagus akan timbul apabila pengalaman masa 

lalu konsumen ketika berinteraksi dengan brand 

tersebut tidak mengecewakan. Sebaliknya apabila 

konsumen merasa kecewa terhadap pengalaman masa 

lalunya ketika berinteraksi dengan brand tersebut 

maka besar kemungkinan brand imagery-nya terhadap 

brand tersebut buruk. Secara keseluruhan 

berdasarkan penjelasan di atas, brand sebuah bank 

menjadi salah satu hal penting ketika konsumen atau 
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nasabah hendak menentukan pilihannya dalam 

melakukan berbagai interaksi keuangan di dalamnya.  

Bank Jateng merupakan salah satu brand 

sebuah bank yang merupakan milik pemerintah 

daerah Jawa Tengah. Bank Jateng bisa dikatakan 

sebagai salah satu yang terbaik dalam industri 

perbankan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan 

perolehan beberapa penghargaan oleh Bank Jateng, di 

antaranya penghargaan “The Best Indonesian Bank 

Loyalty Champion 2012-2013” untuk kategori Regional 

Development Bank (Saving Account), “The Best Bank 

2013” untuk kategori Bank BPD dengan aset di atas 

10 Triliun, “1st Annual Report Award” untuk kategori 

BUMD Non Listed, dan penghargaan “Anugrah 

Perbankan Indonesia Tahun 2013” dengan beberapa 

kategori di antaranya: The Best Bank, The Best CEO, 

The Best in Information Technology (IT), Best in 

Financial Aspect, Best Marketing dan Best Good 
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Corporate Governance (http://www.bankjateng.co.id/, 

2013). 

Kehadiran Bank Jateng juga membawa dampak 

yang positif, dimana tingkat kenyamanan dan 

kepercayaan masyarakat terhadap bank makin 

meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan makin 

meningkatnya jumlah nasabah Bank Jateng dari 

waktu ke waktu. Pada awal berdirinya, nasabah Bank 

Jateng dikhususkan untuk para anggota PNS (Pegawai 

Negeri Sipil) dengan tujuan mempermudah pengalihan 

dan pengambilan gaji para anggota PNS. Selain 

anggota PNS, nasabah Bank Jateng juga datang dari 

berbagai kalangan dengan latar belakang pekerjaan 

yang berbeda dan seiring dengan perkembangan 

teknologi, saat ini segmentasi pasar Bank Jateng lebih 

diperluas jangkauannya (data diperoleh dari Bank 

Jateng Salatiga, 2014). 

Meskipun Bank Jateng merupakan bank milik 

pemerintah daerah Jawa Tengah yang notabene 

http://www.bankjateng.co.id/
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berada di bawah pengawasan langsung pemerintah 

daerah setempat, hal tersebut tidak membuat Bank 

Jateng tidak memiliki kemampuan bersaing dengan 

bank-bank umum maupun swasta lainnya. 

Kemampuan bersaing itulah justru yang menjadi 

permasalahan Bank Jateng dalam hal menunjukkan 

eksistensinya di mata para nasabah serta cara 

mempertahankan nasabah menjadi nasabah yang 

loyal. Hal ini juga yang merupakan permasalahan 

dalam penelitian ini. Salah satu upaya yang bisa 

dilakukan Bank Jateng untuk terus menunjukkan 

eksistensinya tersebut yaitu dengan tetap 

memperhatikan brand imagery Bank Jateng di mata 

para nasabah. 

Sejauh ini penelitian tentang brand imagery 

sebuah bank berdasarkan perspektif nasabah belum 

banyak dilakukan. Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Aitken et al. (1987) dengan judul Children’s 

Awareness of Cigarette Advertisements and Brand 
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Imagery, dipaparkan bahwa sebagian besar anak 

sekolah dasar sangat menyadari iklan rokok dan 

mereka pun dapat langsung mengidentifikasi brand 

rokok yang diiklankan walaupun tanpa ditunjukkan 

brand rokok tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 

anak-anak sekolah dasar tersebut memiliki brand 

imagery yang kuat terhadap brand rokok. Masih 

terbatasnya penelitian mengenai brand imagery 

sebuah bank berdasarkan perspektif nasabah inilah 

yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan 

penelitian. 

 

1.2 Persoalan Penelitian 

1. Bagaimana gambaran pengetahuan dan 

pemahaman nasabah terhadap brand imagery 

Bank Jateng Salatiga? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

terbentuknya brand imagery Bank Jateng 
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berdasarkan perspektif nasabah Bank Jateng 

Salatiga? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis pengetahuan serta pemahaman 

nasabah mengenai brand imagery Bank Jateng 

Salatiga. 

2. Mengeksplorasi dan mengkaji faktor-faktor yang 

mempengaruhi brand imagery Bank Jateng 

berdasarkan perspektif nasabah Bank Jateng 

Salatiga. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoretis 

 Sebagai tambahan pemikiran teoretis 

dalam pengembangan ilmu manajemen 

secara khusus dalam bidang marketing 

tentang berbagai faktor yang membantu 

proses pembentukan brand imagery 
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sebuah bank yang dikaji berdasarkan 

perspektif nasabah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Sebagai bahan masukkan terhadap Bank 

Jateng Salatiga dalam mengevaluasi 

secara keseluruhan strategi manajemen 

maupun pemasaran untuk tetap 

mempertahankan eksistensi perusahaan 

di tengah persaingan yang ada. 

 


