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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat berakibat pada perubahan gaya 

hidup masyarakat. Saat ini, gaya hidup modern menuntut kemudahan beraktivitas 

dan pelayanan sebagai salah satu faktor yang menciptakan nilai tam bah dan 

kepuasan pelanggan. Perusahaan melihat kondisi ini sebagai peluang untuk: 

meraih pasar dan memenangkan persaingan sehingga perusahaan berlomba-Iomba 

menawarkan produk barang danjasa yang menjanjikan nilai tambah dan kepuasan 

maksimal bagi konsumen untuk: memenangkan pilihan konsumen. 

Di sektor perbankan, persaingan yang sengit teljadi dalam penawaran 

produk dan jasa perbankan baik melalui produk dan fasilitas barn sampai dengan 

saling meniru produk dan fasilitas kompetitor. Kartu kredit adalah salah satu 

produk perbankan yang saat ini sangat gencar melancarkan program promosi. 

Sebuah rubrik keuangan online mengungkapkan bahwa berdasarkan data Bank 

Indonesia sampai dengan akhir April 2007, jumlah kartu kredit yang telah 

diterbitkan baru sekitar 8,3 juta kartu. Menurut Edi Siswanto, Direktur Akunting 

dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, pertumbuhan kartu kredit dalam dua 

tahun terakhir mencapai 33% (Winasis, et aI., 2007, www.majalahtrust.com. 

diakses 16 Oktober 2007, 15:30). Perkembangan tersebut didukung tidak adanya 
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pembatasan jumlah kepemilikan kartu kredit oleh perorangan sehingga potensi 

pasar kartu kredit di Indonesia saat ini masih sangat besar. 

Dari sisi konsumen, khususnya di kota-kota besar di Indonesia, 

penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran semakin meningkat. Kartu 

kredit menawarkan kemudahan dalam pembayaran karen a praktis, aman, ringan, 

dan lebih akurat dalam perhitungan. Selanjutnya, pihak perbankan harus 

menyusun strategi pemasaran kartu kredit yang tepat untuk memenangkan 

persaingan dalam memperebutkan pasar. Strategi pemasaran dijabarkan ke dalam 

masing-masing bauran pemasaran yang terdiri dan product. price. place dan 

promotion. Kotler dan Keller (2006: 496) menjelaskan sales promotion sebagai 

salah satu elemen bauran promosi dapat mempengaruhi konsumen untuk mencoba 

atau membeli suatu produk. Pihak perbankan saat ini gencar melakukan program 

sales promotion kartu kredit yang menawarkan fasilitas tambahan seperti discount 

di toko tertentu, Buy 1 Get 1 Free. sampai dengan cicilan dengan bunga 00.4 

dengan tujuan meningkatkan nilai tambah bagi konsumen. Program sales 

promotion tersebut disampaikan dengan agresif di samping untuk bersaing 

merebut pasar, juga untuk membentuk image di mata konsumen bahwa kartu 

kredit bukan saja salah satu alat pembayaran tetapi juga bagian dari gaya hidup. 

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) 

adalah salah satu bank asing yang cukup gencar dalam pemasaran kartu kredit di 

Indonesia. Terhadap program-program promosi ditawarkan oleh kartu kredit 

HSBC, maka dilakukan pengamatan program sales promotion, khususnya di kota 

Surabaya. Berdasarkan informasi program sales promotion di media cetak, 
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spanduk, billboard, sales representative dan media lainnya, serta dibandingkan 

program sales promotion yang ditawarkan oleh kartu kredit lain, HSBC 

merupakan bank penerbit kartu kredit yang memulai dan paling gencar 

menawarkan program sales promotion berupa discount dan Buy I Get I Free di 

Surabaya. Hal ini bisa dilihat dari spanduk, billboard, neonbox bertuliskan "Ada 

penawaran menarik ...... ", "Best Corner" di depan setiap merchant yang beketja 

sama dengan HSBC. Hingga saat ini, program sales promotion sejenis telah 

dilakukan oleh hampir semua bank penerbit kartu kredit. Pengamatan penulis 

yang dilakukan di Plaza Tunjungan Surabaya pada bulan Juni 2008 (Lampiran I, 

hal. 94) menunjukkan bahwa HSBC masih mendominasi promosi dibandingkan 

dengan kartu kredit lain. Data menunjukkan kartu kredit HSBC meluncurkan 16 

program, diikuti kartu kredit BCA sebanyak 6 program, Citibank sebanyak 5 

program, Mandiri sebanyak 4 program, kartu kredit lain adalah DOB, BII dan 

Bank Mega sebanyak 4 program. 

Beberapa program sales promotion yang paling sering ditawarkan HSBC 

adalah yaitu discount, cicilan 0%, Buy 1 Get 1 Free, bebas iuran tahunan dan poin 

reward. HSBC menangkap kebutuhan untuk menikmati kesuksesan dan gaya 

hidup modern terutama di kalangan eksekutif muda di Indonesia (Karim, 

www.inilah.com.diakses20Juni2008.pkI8:00). Pemasaran kartu kredit HSBC 

mengutamakan segmen young adult melalui penawaran program-program sales 

promotion seperti discount, buy I get I free untuk belanja fashion, rnakan di 

restaurant dan kafe. Demikian pula dengan program cicilan 0% untuk pembelian 

barang kebutuhan rumah tangga, handphone dan barang lain yang berteknologi 



4 

tinggi serta program pengumpulan poin reward untuk ditukarkan dengan barang 

elektronik,fashion accessories maupun voucher belanja di Dept. Store terkemuka, 

di mana semua program bertujuan memenuhi aspirasi gaya hidup target konswnen 

HSBC. 

Berdasarkan pengamatan penulis, tampak bahwa program promosi yang 

ditawarkan kartu kredit HSBC temyata tidak jauh berbeda dengan kartu kredit 

yang diterbitkan oleh bank lain. Hal ini membuka pilihan yang luas bagi 

konswnen sekaligus dapat membingungkan konswnen dalam pengambilan 

keputusan memilih kartu kredit yang tepat. Menurut teori pemasaran, program 

promosi HSBC tersebut adalah bagian dari promotion mix atau marketing 

communication mix, khususnya sales promotion. Marketing communication mix 

secara wnwn ditujukan untuk mengelola proses pembelian konsumen dari waktu 

ke waktu. Dan pengaruh bermacam-macam program sales promotion yang 

dilakukan HSBC terhadap pengambilan keputusan konsumen dalam memilih 

kartu kredit HSBC perlu dianalisis. Hal ini menjadi penting untuk menilai 

efektifitas program sales promotion HSBC yang telah berjalan dan diperlukan 

dalam perencanaan program sales promotion di masa yang akan datang. Dengan 

demikian, HSBC dapat merancang marketing communication mix yang tepat 

sasaran untuk mencapai target penjuaIan kartu kredit yang ditetapkan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul penelitian: 

"Analisis Pengaruh Faktor Faktor Program Sales Promotion terhadap Keputusan 

Memilih Kartu Kredit HSBC di Surabaya" 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang pennasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1.2.1. Apakah ada pengaruh simultan antara faktor-faktor program sales 

promotion terhadap pengambilan keputusan konsumen memilih 

kartu kredit HSBC di Surabaya? 

1.2.2. Apakah ada pengaruh parsial antara faktor-faktor program sales 

promotion terhadap pengambilan keputusan konsumen memilih 

kartu kredit HSBC di Surabaya dan faktor program sales 

promotion mana yang paling mempengaruhi keputusan konsumen 

memilih kartu kredit HSBC di Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah sebagai berikut: 

1.3.1. Menganalisis pengaruh faktor-faktor program sales promotion 

secara simultan maupun parsial terhadap keputusan memilih kartu 

kredit HSBC di Surabaya 

1.3.2. Menganalisis faktor program sales promotion yang paling 

mempengaruhi keputusan konsumen memilih kartu kredit HSBC di 

Surabaya. 
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1.4 Manraat Penelitian 

1.4.1. Bagi penulis 

Diharapkan clapat men am bah wawasan dan pengetahuan mengenai 

perilaku konsumen dan konsep pemasaran, khususnya yang 

berkaitan dengan pemilihan kartu kredit di Surabaya. 

1.4.2. Bagi pihak lain 

Sebagai tarnbahan wawasan dan memberi informasi mengenru 

program promosi yang paling diminati dan memberi pertimbangan 

untuk membantu pengambilan keputusan konsumen dalam 

pemilihan kartu kredit di Surabaya. 

1.4.3. Bagi Universitas Katolik Widya Mandala 

Melengkapi pustaka mengenai perilaku konsumen dan sebagai 

bahan kajian bagi pembaca yang akan mengadakan penelitian lebih 

lanjut pada topik sejenis. 


