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BAB 5 

FAKTOR DETERMINAN BRAND IMAGERY  

 

 

Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa 

secara keseluruhan responden dinilai telah mengenal 

karakteristik Bank Jateng Salatiga berdasarkan 

pengalaman sesuai dengan kesan dan apa yang 

dirasakannya. Pengalaman dan kesan tersebut 

terbentuk sejak responden menjadi nasabah di Bank 

Jateng Salatiga. Sebagian besar nasabah Bank Jateng 

Salatiga merupakan masyarakat Jawa Tengah sebab 

Bank Jateng Salatiga adalah bank pemerintah daerah 

Jawa Tengah. Kualitas layanan, produk, fasilitas yang 

baik, biaya yang rendah, iklan yang menarik, 

merupakan beberapa faktor yang dinilai dapat 

membantu proses pembentukan brand imagery 

nasabah sehingga pada akhirnya dapat menciptakan 

sebuah strategi bagi pihak bank dalam 

mempertahankan nasabah. Selain itu, pengalaman 
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pribadi nasabah serta kesan mereka terhadap Bank 

Jateng juga secara tidak langsung dapat membentuk 

brand imagery terhadap Bank Jateng. Hal-hal tersebut 

lazimnya dapat memunculkan kepercayaan responden 

sebagai nasabah di Bank Jateng Salatiga. Kepercayaan 

nasabah tersebut dapat terbentuk melalui dua faktor, 

yaitu faktor eksternal dan internal.  

 

5.1 Brand Imagery 

5.1.1 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal 

dari lingkungan bank yang kemudian dapat 

mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap bank. 

Faktor eksternal dalam penelitian ini adalah tawaran-

tawaran nilai yang disediakan Bank Jateng Salatiga 

bagi nasabah, berupa kualitas layanan, kualitas 

produk, biaya, iklan.  

Berdasarkan hasil penelitian, faktor kualitas 

layanan, kualitas produk dan biaya merupakan faktor 
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yang dominan dalam membentuk brand imagery 

nasabah. Hal tersebut tergambar dari pengakuan 

sebagian besar nasabah yang mengatakan bahwa 

ketiga hal tersebut sudah memenuhi ekspektasi 

nasabah. Faktor iklan diakui tidak dominan dalam 

membentuk brand imagery nasabah Bank Jateng 

Salatiga. Hal ini dikarenakan kecenderungan nasabah 

yang tidak begitu memperhatikan iklan dengan alasan 

percaya dan akan merasa puas ketika berhadapan 

langsung dengan pihak bank tanpa harus melalui 

media-media perantara seperti iklan.  

Selain itu, tingkat kepuasan yang dirasakan oleh 

setiap nasabah dinilai tinggi. Hal tersebut dapat dilihat 

dari respon baik yang ditunjukkan nasabah atas 

setiap bentuk pelayanan yang diberikan pihak bank 

kepada mereka. Dalam kutipan hasil wawancara, 

nasabah berulang kali mengungkapkan kalimat yang 

menunjukkan kepuasan mereka atas layanan yang 

diberikan pihak bank. Oleh sebab itu, faktor eksternal 
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akan tetap terjaga dengan adanya upaya yang terus 

menerus dilakukan oleh pihak bank dalam 

menyediakan layanan dan produk dengan sebaik 

mungkin. 

Demikian juga dengan temuan penelitian terkait 

budaya kekeluargaan, persamaan status sosial serta 

kedudukan wilayah pemerintahan sebagaimana telah 

dijelaskan pada pembahasan sebelumnya juga 

merupakan beberapa faktor yang dinilai dapat 

mempengaruhi proses pembentukan brand imagery 

nasabah. Budaya kekeluargaan serta persamaan 

status sosial yang terus dijaga dan dipelihara dengan 

baik, merupakan upaya yang dilakukan pihak bank 

dalam menciptakan personal relationship yang baik 

terhadap setiap nasabah. Upaya tersebut diharapkan 

terus berlangsung tanpa batasan waktu, sehingga 

pada akhirnya akan terbentuk sebuah nilai 

kepercayaan di dalam diri nasabah. Hal tersebut 
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kemudian akan mempengaruhi tingkat kepuasan 

nasabah.  

 

5.1.2 Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal 

dari dalam diri seorang nasabah tentang sejauh mana 

pengalaman, kesan atau pandangan, pemahaman, 

serta pengetahuan mereka mengenai karakteristik 

Bank Jateng Salatiga secara komprehensif. Faktor 

internal terbentuk dan terdiri karena adanya 

pengalaman maupun informasi dari berbagai sumber, 

serta adanya kepercayaan, kenyamanan, dan juga 

kepuasan. Hal ini sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Setiadi (2003) bahwa brand imagery 

dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu 

konsumen terhadap suatu brand. Brand imagery 

konsumen terhadap brand tertentu hanya dapat 

terbentuk atau muncul apabila seseorang pernah 

bahkan sering berinteraksi dengan brand tersebut.  
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Pada dasarnya pengalaman masa lalu nasabah 

maupun informasi yang diperoleh dari sumber lain, 

dinilai dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah 

terhadap bank. Berdasarkan temuan hasil penelitian, 

pengalaman masa lalu nasabah terhadap bank 

maupun informasi yang diperoleh dari sumber lain 

terus membekas dibenak setiap nasabah. Apa yang 

pernah mereka alami dimasa lalu ketika berhubungan 

dengan pihak bank pada akhirnya menimbulkan 

pandangan serta pemahaman berbeda-beda bagi 

setiap nasabah demikian juga halnya dengan 

informasi yang mereka peroleh dari sumber lain.  

 

5.1.3 Customer Imagery 

Faktor internal nasabah selanjutnya akan 

membentuk customer imagery. Dalam hal ini customer 

imagery merupakan proses terbentuknya sebuah 

pemahaman berdasarkan kesan mendalam yang 

timbul di dalam benak konsumen ataupun 
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masyarakat melalui apa yang pernah dilihat, didengar, 

bahkan dirasakan terhadap produk maupun brand 

sebuah perusahaan. Proses terbentuknya customer 

imagery tersebut melalui beberapa tahap. Tahap awal 

dimulai dari timbulnya kesadaran konsumen atau 

masyarakat terhadap kemampuan yang mereka miliki 

untuk mengidentifikasi suatu brand dalam kondisi 

yang berbeda-beda. Kesadaran konsumen terhadap 

brand tersebut menunjukkan kesanggupan mereka 

untuk mengenal dan mengingat kembali bahwa suatu 

brand merupakan bagian dari kategori produk 

tertentu.  

 Setelah timbul kesadaran dari dalam diri 

konsumen, konsumen akan melakukan tahap 

pengenalan, dengan cara menyikapi dan 

mengkonfirmasi brand tersebut terlebih dahulu, serta 

terus melakukan pencarian informasi melalui berbagai 

sumber yang ada tentang semua hal yang berkaitan 

dengan brand tersebut. Tahap pengenalan ini biasanya 
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membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini 

disebabkan kecenderungan konsumen yang selalu 

memiliki begitu banyak pilihan dan pertimbangan 

tertentu di dalam benaknya. Namun pada dasarnya, 

konsumen secara umum memiliki kemampuan dalam 

mencari dan menemukan brand ketika terdapat 

berbagai pilihan kategori produk dimunculkan, 

sehingga secara sadar konsumen akan memilih salah 

satu diantara terbaik. Dalam hal ini konsumen dapat 

mengenali suatu produk melalui atribut, logo atau 

slogan tertentu.  

Dalam proses pengenalan terhadap brand, ada 

hal yang muncul pertama kali di dalam benak 

konsumen (top of mind), dan hal tersebut secara tidak 

langsung dapat menimbulkan ketertarikan tersendiri 

bagi konsumen. Ketertarikan konsumen terhadap 

suatu brand bisa memiliki dua arti, konsumen dapat 

memilih atau memutuskan untuk menggunakan 

brand tersebut secara langsung atau memilih untuk 
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mengevaluasi brand tersebut terlebih dahulu dengan 

tujuan membandingkan keunikan-keunikan brand 

tersebut dengan brand yang lain. Oleh karena itu, 

diperlukan pemeliharaan bahkan peningkatan kualitas 

dan fungsi brand secara terus-menerus.  

Di dalam ketertarikan konsumen terhadap suatu 

brand, konsumen akan memiliki persepsi tersendiri. 

Persepsi konsumen tersebut dapat bermacam-macam 

tergantung dari apa yang pernah dialami konsumen 

terhadap brand tersebut. Jika pengalaman yang 

pernah dialami konsumen terhadap brand sudah 

sesuai harapan dan memuaskan, maka besar 

kemungkinan persepsi konsumen terhadap brand 

tersebut akan baik, demikian sebaliknya jika 

pengalaman yang pernah dialami konsumen terhadap 

brand tidak sesuai harapan dan mengecewakan, besar 

kemungkinan persepsi konsumen terhadap brand 

tersebut tidak akan baik.  
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Hal tersebut selanjutnya akan mempengaruhi 

tingkat loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen 

terhadap suatu brand terbentuk karena adanya 

kemauan konsumen untuk terus mendukung sebuah 

perusahaan dalam jangka panjang, membeli dan 

menggunakan produk dan jasanya atas dasar rasa 

suka yang kuat dan secara sukarela 

merekomendasikan produk perusahaan kepada para 

kerabatnya. Loyalitas konsumen tidak terbentuk 

dalam waktu yang singkat, tetapi melalui proses 

belajar atau proses pencarian informasi dan 

berdasarkan pengalaman konsumen terhadap 

penggunaan produk dan jasa yang konsisten 

sepanjang waktu. Orang yang setia terhadap brand 

memiliki ikatan perasaan yang kuat terhadap brand 

yang biasa mereka gunakan. Salah satu tolok ukur 

loyalitas konsumen dapat dilihat dari tingkat kepusan 

konsumen. Semakin tinggi tingkat kepuasan yang 

dirasakan konsumen, maka semakin tinggi pula 
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tingkat loyalitas konsumen terhadap brand tersebut, 

demikian sebaliknya atau dengan kata lain ketika 

harapan konsumen sesuai dengan kenyataan yang 

ada, maka hal tersebut juga akan ikut mempengaruhi 

tingkat loyalitas konsumen.  

Hubungan (relationship) merupakan salah satu 

hal mendasar bagi kesuksesan membangun customer 

imagery berjangka panjang bagi suatu perusahaan 

maupun organisasi. Hubungan yang kuat diantara 

perusahaan dengan konsumennya dapat dibina dan 

dikembangkan, sehingga dengan demikian akan 

mendukung keunggulan kompetitif perusahaan. 

Konsep hubungan tersebut tidak terbatas pada situasi 

dimana perusahaan bertemu secara langsung dengan 

para konsumennya, tetapi dapat lebih dikembangkan 

dengan dan melalui penggunaan teknologi informasi. 

Memperkuat, memperjelas dan mempercepat pesan 

suatu penggunaan brand telah menjadi konsep 

penting bagi manajemen perusahaan. 
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Costumer imagery yang terbentuk dari upaya 

pembentukan citra perusahaan, merupakan gambaran 

dalam benak konsumen terhadap perusahaan 

tersebut. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang 

baik untuk membentuk costumer imagery yang positif. 

Perusahaan jasa milik pemerintah dalam hal ini Bank 

Jateng sebagai stimulan dan inisiator dalam 

melakukan program-program perusahaan, perlu 

melakukan berbagai sentuhan pada aspek-aspek 

keunggulan perusahaan.  

 

5.2 Model Hasil Penelitian 

Faktor eksternal dan internal akan membentuk 

brand imagery Bank Jateng Salatiga dalam perspektif 

nasabah. Faktor eksternal yang terdiri dari kualitas 

layanan, kualitas produk, biaya dan iklan yang terus 

dipelihara serta faktor internal nasabah berupa 

pengalaman masa lalu, ikut berperan penting dalam 

pembentukan brand imagery sehingga akan tercipta 
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sebuah kesan yang baik di benak nasabah yang 

kemudian menimbulkan kepuasan tersendiri bagi 

nasabah dan pada akhirnya nasabah akan memilih 

bertahan di Bank Jateng Salatiga. Oleh karena itu, 

kedua faktor tersebut perlu dibangun, dipelihara, dan 

terus dipertahankan dalam proses membangun 

kepercayaan nasabah sebagaimana halnya dengan 

customer imagery.  

Simamora (2002) menjelaskan bahwa persepsi 

konsumen terhadap citra suatu perusahaan seringkali 

menjadi faktor penentu kinerja perusahaan yang 

bersangkutan. Perusahaan yang sudah “punya nama” 

umumnya tidak menemui kesulitan dalam 

mengembangkan prestasi dan kemajuan usahanya. 

Berbeda dengan perusahaan-perusahaan kecil yang 

harus bersusah payah untuk dapat menanamkan citra 

perusahaan, citra merek, citra produknya dalam 

benak konsumen. Persepsi masyarakat pada 

umumnya terhadap perusahaan jasa seperti bank 
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yang kemudian memunculkan kesan ataupun 

pemahaman tertentu menjadi salah satu faktor 

penentu bagi kinerja perusahaan. Berdasarkan hal 

tersebut, berikut model hasil penelitian yang 

dihasilkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model Hasil Penelitian 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa faktor eksternal 

dan internal merupakan faktor pembentuk brand 

imagery. Faktor eksternal merupakan faktor yang 
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berasal dari lingkungan bank yang kemudian dapat 

mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap bank. 

Faktor eksternal terdiri dari tawaran-tawaran yang 

disediakan bank dalam bentuk kualitas layanan, 

kualitas produk, biaya dan iklan. Ada banyak faktor 

yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

membeli produk maupun jasa. Selain kualitas produk 

yang ditawarkan, kualitas layanan juga menjadi 

sangat penting dalam industri perbankan dalam 

rangka memberikan kepuasan terhadap nasabah. 

Kualitas layanan (service quality) yang diberikan 

perbankan kepada nasabah merupakan salah satu 

faktor penting yang mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam memilih dan menentukan bank atau 

produk perbankan. Parasuraman. et. al (1994), 

menyatakan terdapat dua faktor penentu yang 

mempengaruhi kualitas layanan, yaitu kualitas 

layanan yang diharapkan expected service dan kualitas 

layanan yang dirasakan perceived service oleh 
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konsumen. Apabila kualitas layanan yang diterima 

atau dirasakan melebihi dengan apa yang diharapkan, 

maka kualitas layanan akan dipersepsikan ideal. 

Sebaliknya jika kualitas layanan yang diterima lebih 

rendah dari apa yang diharapkan konsumen maka 

kualitas layanan akan dipersepsikan buruk. Dengan 

demikian baik dan buruknya kualitas layanan 

tergantung dari kemampuan perusahaan untuk 

menyediakan jasa dalam memenuhi harapan 

konsumen secara konsisten.  

 Berdasarkan hasil penelitian dari keempat 

faktor tersebut, kualitas layanan, kualitas produk dan 

biaya merupakan faktor yang dominan dalam 

membentuk brand imagery nasabah. Hal tersebut 

tergambar dari pengakuan sebagian besar nasabah 

yang mengatakan bahwa ketiga hal tersebut sudah 

memenuhi ekspektasi nasabah. Faktor iklan diakui 

tidak dominan dalam membentuk brand imagery 

nasabah Bank Jateng Salatiga. Hal ini dikarenakan 
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kecenderungan nasabah yang tidak begitu 

memperhatikan iklan dengan alasan percaya dan akan 

merasa puas ketika berhadapan langsung dengan 

pihak bank tanpa harus melalui media-media 

perantara seperti iklan.  

Selain itu, faktor eksternal lain berdasarkan 

hasil temuan dalam penelitian yang dapat membentuk 

brand imagery adalah budaya, status sosial dan 

kedudukan wilayah pemerintahan. Budaya 

merupakan suatu keadaan yang terjadi secara 

berulang dan terus menerus yang pada akhirnya 

membentuk sebuah kebiasaan. Budaya yang 

terbentuk berdasarkan kebiasaan-kebiasaan tersebut 

akan mempengaruhi pola pikir dan tindakan nasabah 

dalam menilai karakteristik Bank Jateng Salatiga. 

Salah satu hal menarik terkait budaya tersebut ialah 

adanya budaya kekeluargaan yang tercipta antara 

pihak bank dengan pihak nasabah. Hal tersebut 

tergambar dalam hasil wawancara dengan nasabah. 
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Sebagian besar dari mereka mengungkapkan 

kebanggaan mereka menjadi nasabah Bank Jateng 

Salatiga karena merasa diperlakukan seperti keluarga 

sendiri.  

Budaya dalam penelitian ini dilihat juga dari segi 

suku dominan yang ada di wilayah tersebut. Suku 

dominan diyakini dapat memberikan pengaruh yang 

besar terhadap pembangunan dan perkembangan 

bank milik pemerintah daerah. Selain dapat 

memberikan pengaruh yang besar, suku dominan juga 

dinilai dapat menguasai segmen pasar pada sebuah 

bank, termasuk Bank Jateng didalamnya. 

Sebagaimana yang diketahui, nasabah yang ada di 

Bank Jateng suku dominannya adalah suku Jawa, 

sehingga Bank Jateng sangat kental dengan budaya 

suku Jawa. Budaya atau kebiasaan setiap suku tentu 

saja berbeda-berbeda demikian juga halnya dengan 

budaya atau kebiasaan yang dibangun setiap bank 

akan berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, 
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misalnya budaya atau kebiasaan yang ada di Bank 

Jateng akan berbeda dengan budaya atau kebiasaan 

yang ada di Bank Sulteng meskipun peran, fungsi 

maupun tujuannya sama sebagai bank pembangunan 

daerah.  

Berdasarkan data hasil pengamatan, Bank 

Jateng merupakan bank yang besar dengan jumlah 

nasabah yang cukup banyak. Hal tersebut dapat 

dilihat dari pertambahan jumlah nasabah dari tahun 

ke tahun yang terus mengalami peningkatan. Nasabah 

yang ada di Bank Jateng berasal dari berbagai 

golongan masyarakat dengan status dan jenis 

pekerjaan yang berbeda karena segmentasi pasar yang 

dipilih oleh Bank Jateng adalah semua elemen 

masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan 

(Sumber: Bank Jateng Cabang Salatiga). Penempatan 

status sosial setiap nasabah yang ada di Bank Jateng 

adalah sama walaupun nasabah berasal dari berbagai 

kelas sosial. Meskipun prime customer Bank Jateng 
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Salatiga adalah anggota pegawai negeri sipil karena 

Bank Jateng Salatiga kerjasama dengan pemerintah 

daerah kota Salatiga, namun hal tersebut tidak 

membuat pihak bank menutup kesempatan bagi 

masyarakat umum untuk menjadi anggota nasabah 

bank. Hal tersebut terbukti karena banyaknya anggota 

nasabah yang berasal dari berbagai jenis pekerjaan di 

luar pegawai negeri sipil.  

Sedangkan untuk kedudukan wilayah 

pemerintahan, Bank Jateng merupakan bank milik 

pemerintah daerah yang notabene wilayah 

kekuasaannya berpusat di wilayah pemerintahan Jawa 

Tengah. Bank Jateng adalah salah satu dari sekian 

bank milik pemerintah daerah yang tersebar di 

beberapa wilayah Indonesia. Sehingga upaya yang 

dilakukan pemerintah terkait hal tersebut adalah 

dengan mendirikan bank pembangunan daerah di 

setiap wilayah yang ada di Indonesia termasuk Jawa 

Tengah didalamnya. Budaya serta kedudukan wilayah 
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pemerintahan yang dibangun dan dipelihara dengan 

baik pada Bank Jateng Salatiga merupakan sebuah 

upaya yang diciptakan untuk menanamkan bank-

minded di benak setiap nasabah. Sehingga muncul 

sebuah pemahaman di dalam benak nasabah untuk 

mengambil tanggung jawab dalam upaya menjaga, 

memelihara, dan mengembangkan Bank Jateng 

karena mereka merasa telah menjadi bagian dari Bank 

Jateng itu sendiri. 

Selanjutnya, faktor internal merupakan faktor 

yang berasal dari dalam diri seorang nasabah tentang 

sejauh mana pandangan, pemahaman serta 

pengetahuan mereka mengenai karakteristik Bank 

Jateng Salatiga secara komprehensif. Faktor internal 

dalam penelitian ini terbentuk berdasarkan 

pengalaman masa lalu nasabah maupun informasi 

yang diperoleh dari sumber lain, serta kesan apa yang 

tertanam dan membekas di dalam benak setiap 

nasabah. Faktor internal yang ada di dalam diri, 
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benak, maupun perasaan nasabah merupakan hal-hal 

yang terkait dengan kenyamanan, kepercayaan, serta 

kepuasan yang mereka alami sendiri selama menjadi 

nasabah di Bank Jateng Salatiga. Hal tersebut 

terbentuk karena besarnya intensitas hubungan yang 

terjalin diantara kedua belah pihak. Ketika nasabah 

merasakan adanya kenyamanan dalam berhubungan 

dengan bank, kecenderungan yang muncul adalah 

adanya sebuah nilai kepercayaan serta kepuasan dari 

dalam diri nasabah. 

Faktor eksternal dan internal memiliki peran 

terhadap pembentukan brand imagery dan kedua 

faktor tersebut saling bergantung. Hal ini berarti faktor 

eksternal dan internal merupakan satu kesatuan dan 

tidak terpisahkan perannya terhadap pembentukan 

brand imagery. Faktor eksternal maupun internal 

tersebut selanjutnya dapat membentuk customer 

imagery nasabah. Customer imagery untuk 

perusahaan jasa milik pemerintah seperti bank terdiri 
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dari tiga aspek atau dimensi, yakni perceived risk, 

brand positioning, dan perceived of benefit. Selanjutnya 

customer imagery tersebut akan membentuk brand 

imagery nasabah.  

Berkaitan dengan hal di atas, masyarakat pada 

umumnya membuat keputusan tentang perusahaan 

jasa seperti bank apakah yang akan dipilih. 

Masyarakat menerima derajat risiko dalam membuat 

keputusan pemilihan perusahaan jasa tersebut. Risiko 

yang diterima merupakan ketidakpastian ketika 

stakeholder tidak dapat meramalkan konsekuensi dari 

keputusan penggunaan jasa. Dua dimensi yang 

relevan dengan perceived risk adalah ketidakpastian 

dan konsekuensi. Seperti yang diungkapkan oleh 

Hartono (2009) bank adalah industri yang paling 

banyak menghadapi risiko. Hal ini disebabkan 

kompleksitas bisnis yang dijalani oleh industri 

perbankan. Meskipun bank banyak menghadapi 

risiko, namun bank tetap dapat menjalani bisnis 
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karena bank adalah sebuah lembaga kepercayaan. 

Bank berfungsi sebagai agen keuangan yang 

mendapatkan dana dan menyalurkan kembali 

dananya. Berbagai jenis risiko yang sering dihadapi 

oleh bank menurut Idroes (2008) diantaranya risiko 

pasar, risiko risiko kredit, risiko operasional, 

likuiditas, risiko suku bunga, risiko valas, dan risiko 

lainnya.  

Menurut Ghozali (2007) risiko bank adalah 

potensi yang memungkinkan terjadinya suatu kejadian 

atau potensial downside yang menyebabkan kerugian 

bagi bank dan bukannya kemungkinan upside. 

Sehingga kebutuhan untuk mendalami risiko ini 

sangat penting bagi karyawan bank karena kerugian 

dapat menimbulkan dampak material maupun 

imaterial bagi bank. Dampak risiko bagi bank sangat 

tinggi apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan 

baik. Oleh karena itu risiko haruslah dikelola dengan 

baik, sehingga dapat menjadi peluang bagi suatu 
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institusi untuk memperoleh keuntungan yang lebih 

baik. Penerapan risk management dapat mengurangi 

risiko yang akan terjadi. Untuk itu diperlukan 

penguasaan ilmu manajemen risiko bagi bank. 

Berkaitan dengan hal tersebut, pihak bank 

menjelaskan bahwa Bank Jateng Salatiga memiliki 

cara atau langkah-langkah dalam menghadapi 

berbagai risiko bank jika sewaktu-waktu terjadi 

masalah, demikian pula cara atau langkah antisipasi 

berbagai risiko bank yang sewaktu-waktu dapat 

terjadi.  

Hal berikut yang tidak kalah pentingnya untuk 

diperhatikan oleh perusahaan jasa seperti Bank 

Jateng yaitu brand positioning. Menurut Keller (2008) 

brand positioning merupakan jantung dari strategi 

marketing sehingga mampu menempati sebuah tempat 

yang nyata dan bernilai dalam benak konsumen. 

Sesuai dengan namanya, positioning berarti 

menemukan lokasi yang tepat di dalam benak 
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konsumen atau segmen pasar, sehingga mereka akan 

berpikir mengenai sebuah produk atau jasa secara 

benar atau sesuai dengan yang diinginkan untuk 

memaksimalkan potensi manfaat untuk perusahaan. 

Positioning merupakan salah satu dari sekian banyak 

strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan saat ini. Dalam situasi yang kompetitif 

seperti sekarang ini, perusahaan dituntut agar lebih 

kreatif menemukan strategi baru untuk dapat 

memenangkan positioning dibenak konsumen karena 

tujuan positioning adalah bagaimana menempatkan 

suatu produk atau merek secara jelas di dalam benak 

konsumen. 

Keller melanjutkan, brand positioning yang baik 

akan membantu mengarahkan strategi pemasaran 

dengan cara memperjelas apakah yang dimaksud 

brand itu, apa yang menjadi keunikan dari brand dan 

bagaimana kemiripan brand tersebut diantara pesaing, 

serta mengapa konsumen harus membeli dan 
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menggunakannya. Demikian halnya dengan dimensi 

sebelumnya, dimensi brand positioning juga mendapat 

perhatian khusus dari pihak bank dalam proses 

pembentukan customer imagery nasabah. Berdasarkan 

hasil penelitian terhadap pihak bank, dijelaskan 

bahwa pihak bank memiliki strategi-strategi dalam 

upaya menanamkan kesan yang mendalam di dalam 

benak setiap nasabah. Salah satu upaya yang 

dilakukan oleh pihak Bank Jateng Salatiga ialah 

dengan selalu berusaha memberikan pelayanan yang 

prima berasaskan kekeluargaan serta melakukan 

pendekatan-pendekatan personal terhadap setiap 

nasabah. Hal ini diyakini dapat membangun dan 

membentuk sebuah kesan yang baik serta positif di 

dalam benak nasabah.  

Dimensi ketiga dari customer imagery ialah 

perceived of benefit. Perceived of benefit berkaitan 

dengan tawaran nilai apa saja yang diberikan oleh 

pihak bank terhadap nasabah ataupun calon nasabah. 



134 
 

Tawaran nilai (benefit) tersebut berupa manfaat atau 

keuntungan yang diterima nasabah selama menjadi 

nasabah di Bank Jateng. Perceived of benefit berpusat 

pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

nasabah, serta ketepatan dalam penyampaiannya 

untuk mengimbangi harapan setiap nasabah. Oleh 

karena itu, pihak manajemen bank harus memahami 

apa yang menjadi dasar pertimbangan konsumen 

dalam memilih produk perbankan.   

 

5.3 Kekuatan Bank Jateng Salatiga 

Setelah melakukan wawancara terhadap 

nasabah, crosscheck kemudian dilakukan terhadap 

pihak manajemen Bank Jateng Salatiga. Dari hasil 

wawancara dan crosscheck tersebut ditemukan 

beberapa hal yang menunjukkan kekuatan Bank 

Jateng sebagai bank milik pemerintah daerah Jawa 

Tengah. Kekuatan-kekuatan tersebut yang menjadikan 

Bank Jateng sebagai bank terpercaya sehingga 
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menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Tengah dan di 

sisi lain juga mampu menjadi bank penunjang 

pembangunan daerah.  

Kekuatan pertama yang dimiliki oleh Bank 

Jateng terkait dengan kualitas layanan. Bank Jateng 

dinilai memberikan pelayanan yang baik terhadap 

setiap nasabah yang melakukan berbagai transaksi 

maupun non nasabah yang hanya ingin mengetahui 

tentang Bank Jateng. Bentuk layanan yang diberikan 

pihak bank sesuai dengan standar kualitas layanan 

yang telah ditetapkan oleh pihak Manajemen Bank 

Jateng Salatiga yaitu 5S: Senyum, Salam, Sopan 

Santun, Semangat dan Sepenuh Hati. Standar kualitas 

layanan tersebut dinilai sudah sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh setiap nasabah. Keramahan dan 

senyuman setiap saat ditunjukkan oleh karyawan, 

penghormatan tulus selalu diberikan karyawan bank 

terhadap setiap nasabah ataupun non nasabah yang 

datang, kepedulian maupun kepekaan ditunjukkan 
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karyawan bank terhadap siapa saja yang datang ke 

bank.  

Selain hal tersebut, Bank Jateng juga 

menyediakan layanan khusus untuk menerima setiap 

keluhan dan masukan dari nasabah. Dijelaskan 

bahwa setiap keluhan dan masukan yang masuk, 

diterima oleh pihak bank dan selanjutnya diselesaikan 

secepatnya sehingga nasabah tidak terlalu lama 

menunggu penyelesaian masalah tersebut. Hal-hal di 

atas merupakan beberapa bentuk pelayanan yang 

dinilai memberikan kepuasan tersendiri bagi nasabah. 

Dengan kata lain, Bank Jateng dinilai sudah lebih 

mengenal karakter setiap nasabah karena paham 

bagaimana cara memperlakukan nasabah dan non 

nasabah dengan pelayanan terbaik.  

Bank Jateng juga dinilai selalu memberikan 

motivasi yang positif terhadap setiap nasabah, salah 

satunya dengan cara memberikan reward berupa 

hadiah-hadiah yang menarik sehingga nasabah selalu 
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memiliki harapan sewaktu-waktu bisa mendapatkan 

reward-reward tersebut. Kesempatan untuk 

memperoleh hadiah-hadiah tersebut terbuka bagi 

setiap nasabah Bank Jateng, meskipun kemungkinan 

untuk mendapatkan hadiah-hadiah tersebut kecil, 

tidak membuat nasabah berhenti berharap untuk 

mendapatkannya. Pemberian reward-reward tersebut 

merupakan bentuk penghargaan bank terhadap 

nasabah atas kesetiaan memilih dan bertahan di Bank 

Jateng Salatiga.  

Dari segi persaingan, Bank Jateng Salatiga juga 

dinilai mampu bersaing dengan bank-bank lainnya 

yang ada di kota Salatiga. Salah satu strategi yang 

digunakan Bank Jateng dalam menghadapi 

persaingan terhadap bank-bank lain ialah dengan 

menetapkan biaya yang murah pada saat membuka 

rekening pertama, biaya administrasi yang tergolong 

rendah, serta penetapan bunga bank yang tinggi 

(progresif). Kemampuan bersaing inilah yang juga 
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merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh 

Bank Jateng. 

Selain hal tersebut, kekuatan lainnya ialah 

adanya ikatan emosional antara pihak bank dengan 

pihak nasabah. Pihak Bank Jateng berpendapat 

bahwa ikatan emosional tersebut tercipta melalui 

adanya budaya kekeluargaan yang terjalin antara 

pihak bank dengan setiap nasabah yang ada. Budaya 

kekeluargaan yang dimaksud adalah nasabah merasa 

Bank Jateng sudah seperti rumah sendiri, mereka 

merasa nyaman dengan bentuk pelayanan yang 

diberikan pihak bank, dari rasa nyaman itu 

terbentuklah kepercayaan di dalam diri nasabah, 

selanjutnya kepercayaan tersebut membentuk sebuah 

rasa memiliki. Sehingga pada akhirnya nasabah 

memilih Bank Jateng tanpa ada paksaan bahkan 

secara sukarela nasabah membantu 

merekomendasikan Bank Jateng kepada para 

kerabatnya.   
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Kekuatan lain yang dimiliki Bank Jateng adalah 

penempatan setiap nasabah dalam status sosial yang 

sama walaupun nasabah berasal dari berbagai kelas 

sosial yang berbeda. Berdasarkan hasil pengamatan 

dan penelitian, Bank Jateng merupakan bank yang 

besar dengan jumlah nasabah yang cukup banyak. 

Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan atau 

pertambahan jumlah nasabah dari tahun ke tahun 

yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data 

yang diperoleh, nasabah yang ada di Bank Jateng dari 

berbagai golongan masyarakat dengan status dan jenis 

pekerjaan yang berbeda atau dengan kata lain 

segmentasi pasar Bank Jateng adalah semua elemen 

masyarakat, dari elemen bawah sampai elemen atas 

(Sumber: Bank Jateng Cabang Salatiga). Namun 

meskipun segmentasi pasar Bank Jateng adalah 

semua elemen masyarakat yang berbeda-beda status 

sosialnya, tidak membuat adanya perbedaan kelas 
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sosial, karena pihak bank menempatkan setiap 

nasabah dalam posisi status sosial yang sama.  

Penjelasan-penjelasan di atas sesuai dengan 

strategi yang digunakan Bank Jateng Salatiga dalam 

upaya mempertahankan nasabah baik nasabah baru 

maupun nasabah lama. Strategi yang dimaksud 

tersebut adalah dengan melakukan pendekatan secara 

kekeluargaan dengan nasabah, menjalin komunikasi 

yang erat serta melakukan maintenance ke nasabah 

dengan melakukan gathering bersama nasabah setiap 

satu tahun sekali (informal relation). Selain itu, Bank 

Jateng juga melakukan peningkatan layanan berbasis 

teknologi sebagai salah satu strateginya.  

Pada akhirnya gambaran yang ingin ditanamkan 

Bank Jateng Salatiga di benak masyarakat adalah 

dengan terus menunjukkan bahwa Bank Jateng 

adalah bank miliknya orang Jawa Tengah secara 

khusus dan tetap menjadi bank kebanggaan 

masyarakat Jawa Tengah. Oleh karena itu, upaya yang 
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terus dilakukan untuk menanamkan gambaran yang 

baik tentang Bank Jateng Salatiga di benak nasabah 

adalah dengan cara memelihara, mempertahankan, 

dan terus mengembangkan faktor eksternal dan 

internal bank dengan baik.  
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