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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan dunia usaha yang semakin kompetitif ini, peran 

pemasaran semakin penting. Karena setiap pengusaha dan perusahaan 

khususnya PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo berusaha sekuat tenaga 

mencoba memahami dan melayani keinginan konsumen agar terpuaskan 

kebutuhannya. Bukan hal yang mudah untuk memahami kebutuhan 

konsumen, apalagi untuk memenuhi kepuasan atas kebutuhan konsumen yang 

serba tak terbatas itu. Walaupun perkembangan teknologi produksi dan jasa 

telah demikian maju dan canggih, yang memungkinkan perusahaan untuk 

melakukan proses produksi  dan sistem pelayanan yang mudah, cepat, dan 

murah. Tetapi belum menjamin untuk terciptanya keinginan tersebut tercapai. 

Philip Kotler dalam (Lukman Hakim, 2005 : 341), menegaskan bahwa 

pemasaran jasa itu tidak hanya membutuhkan pemasaran eksternal saja, tetapi 

juga pemasaran internal dan pemasaran interaktif. Hal ini dimaksud bahwa. 

Pertama pemasaran eksternal menggambarkan aktifitas nomal yang dilakukan 

oleh perusahaan dalam mempersiapkan jasa, menetapkan harga, serta 

melakukan distribusi dan mempromosikan jasa yang bernilai superior kepada 

para pelanggan, bila ini bisa dilakukan dengan baik maka pelanggan akan 

terikat penuh dengan perusahaan, sehingga laba jangka panjang bisa terjamin. 

Pemasaran internal menggambarkan tugas yang diemban perusahaan dalam 

rangka melatih dan memotivasi para karyawan (sebagai asset utama 
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perusahaan dan ujung tombak pelayanan) agar dapat melayani para pelanggan 

dengan baik, yang tak kalah pentingnya adalah pemberian penghargaan dan 

pengakuan yang sepadan dan manusiawi. Aspek ini bisa membangkitkan 

motivasi, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi besar bagi 

perusahaan dan bagi pelanggan yang dilayani. Pemasaran interaktif 

menggambarkan interaksi antara pelanggan dan karyawan, hal ini diharapkan 

setiap karyawan yang loyal, bermotivasi tinggi dan diberdayakan (empowered) 

serta dapat memberikan service quality kepada setiap pelanggan bila 

terealisasi maka pelanggan yang puas akan jasa perusahaan tersebut pastinya 

pelanggan akan menjalin hubungan yang berkesinambungan dengan 

perusahaan. 

Perusahaan dengan perubahan yang ada pada diri konsumen tersebut 

merupakan sebuah peluang dan sekaligus tantangan baru apabila perusahaan 

yang menitikberatkan pada pemasaran jasa khususnya pada PD. BPR. Bank 

Pasar Kabupaten Sukoharjo. Sehingga dari masalah tersebut bagaimana untuk 

menentukan cara penyelesaian tersebut.  

Pada hakekatnya perusahaan jasa perlu melakukan perbedaan strategi 

melalui inovasi yang bersifat pre-emptive dalam jangka panjang. Pre-emptive 

adalah implementasi suatu strategi yang baru bagi suatu bisnis tertentu, karena 

merupakan yang pertama maka dapat menghasilkan ketrampilan atau 

asset yang dapat merintangi, mencegah atau menghalangi para pesaing untuk 

melakukan duplikasi. (Macmilla dalam Aaker, 1992). Sebenarnya Perusahaan 

jasa dapat mendeferensiasikan dirinya melalui citra dimata pelanggan, 
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misalnya melalui simbol-simbol dan merk yang digunakan. Selain itu 

perusahaan juga dapat melakukan deferensiasi kompetitif dalam penyampaian 

jasa (service delivery) yang melalui tiga aspek yang juga dikenal sebagai 3P 

dalam pemasaran jasa : 

1. Orang (people) 

Perusahaan jasa dapat membedakan dirinya dengan cara melatih karyawan 

untuk bisa lebih dihandalkan dalam berhubungan dengan pelanggan dari 

pada karyawan pesaing. 

2. Lingkungan fisik (Physical environment ) 

Perusahaan jasa dapat mengembangkan lingkungan fisik yang lebih 

atraktif. 

3. Proses (Proces) 

Perusahaan jasa dapat merancang proses penyampaian jasa yang superior, 

misalnya home banking. 

Dengan melihat proses pertumbuhan kondisi PD. BPR. Bank Pasar 

Kab. Sukoharjo yang telah berjalan dengan baik maka akan bisa 

memperlancar BPR dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang didasarkan 

pada perilaku konsumen. Sehingga dapat mengetahui dan memahami tentang 

motivasi konsumen dalam penggunaan jasa di PD. BPR. Bank Pasar Kab. 

Sukoharjo, karena pilihan konsumen sebagai nasabah adalah sebagian hasil 

dari hubungan antara PD. BPR. Bank Pasar Kab. Sukoharjo sebagai kreditur 

dengan konsumen atau nasabah sebagai debitur. 
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Dalam usahanya memenangkan persaingan dengan pesaing Bank dan 

Badan yang bergerak dalam bidang perkreditan yang lain dalam memberikan 

kepuasan kepada konsumen, BPR perlu menerapkan suatu strategi pemasaran 

yang ada hubungannya dengan fasilitas dan pelayanan karena keadaan yang 

selalu berubah-ubah pada konsumen maka BPR mengharuskan untuk 

mendorong agar konsumen bertingkah laku sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan oleh BPR, disamping itu perlu diperhatikan pula masalah 

pemilihan strategi dalam keunggulan bersaing, hal ini apabila terealisasi maka 

tidak mungkin laba jangka panjang akan diperoleh, dan pastinya perusahaan 

mempunyai peluang untuk bisa memenangkan persaingan dengan perusahaan 

lainnya khususnya perusahaan yang bergerak dibidang perbankan. 

PD. BPR. Bank Pasar Kab. Sukoharjo sebagai lembaga keuangan yang 

bergerak pada bidang perkreditan diberi tugas oleh pemerintah untuk 

mengemban misi sebagai sarana menjembatani kebutuhan mayarakat kecil 

melalui pemberian kredit/pinjaman dengan bunga yang lunak, hal ini untuk 

menghilangkan kebiasaan masyarakat yang meminjam melalui rentenir 

dengan bunga pinjaman yang tinggi. Disamping itu pemerintah bermaksud 

mengarahkan PD. BPR. Bank Pasar Kab. Sukoharjo ke dalam satu tujuan 

yakni membina golongan ekonomi lemah. BPR juga merupakan salah satu 

perusahaan jasa yang mampu mengatasi masalah keluarga dalam waktu relatif 

singkat dan tidak menuntut prosedur yang rumit. Disamping pelayanan jasa 

yang memuaskan, hal inilah yang menjadi daya tarik konsumen dalam 

memenuhi kebutuhannya akan jasa PD. BPR. Bank Pasar Kab. Sukoharjo. 
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Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini penulis 

mengambil judul : “ANALISIS PERILAKU KONSUMEN TERHADAP  STRATEGI 

PEMASARAN DAN KARAKTERISTIK JASA PADA BANK PASAR  

KABUPATEN SUKOHARJO”  

 

B.  Pembatasan Masalah 

 Permasalahan dalam penulisan ini, penulis sengaja mempersempit 

permasalahan dengan membatasinya, agar dalam pembahasan lebih terarah 

dan tidak menimbulkan pembahasan yang longgar, oleh karena itu penulis 

hanya membatasi ruang lingkup dengan permasalahan yang mengenai perilaku  

konsumen yang hubungannya dengan strategi pemasaran dan karakteristik jasa 

dalam menggunakan jasa di Bank Pasar Kab. Sukoharjo.  

 

C.  Perumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut :  

1.  Adakah hubungan perilaku konsumen dengan strategi pemasaran dalam 

menggunakan jasa di PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo. 

2. Adakah hubungan perilaku konsumen dengan karakteristik jasa dalam 

menggunakan jasa di PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Menurut Suharsini Arikunto (2000 : 49) tujuan penelitian adalah rumusan 

yang menunjukan adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. 

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : 
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1. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan perilaku konsumen dengan 

strategi pemasaran dalam menggunkaan jasa di PD. BPR. Bank Pasar 

Kabupaten Sukoharjo. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan perilaku konsumen dengan 

karakteristik jasa dalam menggunakan jasa di PD. BPR. Bank Pasar 

Kabupaten Sukoharjo.  

 

E.   Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan untuk mengetahui gambaran dari skripsi yaitu : 

1. Bagi instansi / perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

strategi pemasaran dan kualitas jasa di PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten 

Sukoharjo.  

2.   Bagi penulis 

Penelitian ini sangat berguna menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang analisis perilaku konsumen dengan strategi pemasaran dan 

perilaku konsumen dengan karakteristik jasa dalam menggunakan jasa di 

PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo. 

3. Bagi ilmu pengetahuan 

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat menempatkan dasar yang dapat 

disajikan sebagai bahan acuan bagi penulis yang lain pada tingkat 

permasalahan yang sama. 
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F. Sistematika Skripsi 

BAB I.      PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, batasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika skripsi. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian perilaku konsumen, 

Faktor-faktor yang mempengarui perilaku konsumen, faktor-faktor 

pendorong kepuasan pelanggan, pengertian strategi pemasaran, 

konsep dan aspek-aspek strategi pemasaran, pengertian jasa dan 

karakteristik jasa, macam-macam jasa, klasifikasi jasa, serta 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini berisi tentang. pengertian metode penelitian, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum PD. BPR. Bank 

Pasar Kabupaten Sukoharjo dan penyajian data, analisis data, 

pengujian hipotesis, dan pembahasan. 

BAB V.     PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN PENELITIAN 




