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Dunia perbankan lndonesia saat ini menunjukkan adanya 
pergeseran konsentrasi dari penggarapan sektor bisnis wholesale ke 
bisnis ritel. Bank-bank pemerintah maupun swasta menyadari bahwa 
nasabah ritel dan pengusaha kecil merupakan pangsa pasar berpotensi 
terutama di saat keterpurukan kondisi perekonomian nasional. 

Perubahan konsentrasi ke sektor ritel ini terjadi karena selama 
mengalami krisis ekonomi sektor ini relatif menunjukkan kemampuan 
bertahan yang lebih baik dibandingkan sektor wholesale, maka banyak 
bank-bank yang mulai mengincar usaha kecil - menengah sebagai sektor 
pemberian kreditnya. Dalam sektor penghimpunan dana, ada 
kecenderungan perbankan di lndonesia juga mulai mengkonsentrasikan 
pada penghimpunan dana ritel. 

Pada saat krisis moneter yang melanda perekonomian lndonesia, 
banyak bank merubah kebijakannya dalam menjadikan interest earning 
income sebagai fokus utama pendapatannya. Kondisi tersebut mendorong 
bank untuk menggali potensi non-interest earning income (fee based 
income) sebagai aspek yang memberikan kontribusi pendapatan alternatif 
Bank untuk menjalankan usahanya. 

PT Bank Negara lndonesia (Persero) Tbk atau biasa dikenal 
masyarakat sebagai Bank BNI adalah sebagai salah satu bank 
pemerintah yang cukup besar dalam menjalankan usahanya harus 
melakukan beberapa kebijakan untuk merespon kondisi perekonomian 
lndonesia saat ini. Bank BNI kini memberi porsi konsentrasi yang lebih 
pada bisnis ritel dibanding bisnis perbankan korporasi. Dalam bidang 
dana, Bank BNI lebih mengarahkan pada upaya memindahkan sumber 
dana berbiaya mahal menjadi sumber dana dengan biaya yang lebih 
rendah. Hal ini merupakan upaya untuk menekan biaya bunga dan 
mengingat masih terbatasnya laju pemberian kredit. Bank BNI juga 
berusaha untuk mencari peluang pemasukan fee based income yang 
banyak diperoleh dari jasa perbankan melalui produk yang ditawarkan. 
Produk seperti tabungan dapat memberikan kontribusi fee based income 
(pendapatan non bunga) apabila dilakukan cross-selling dengan jasa-jasa 
perbankan lainnya. 

Berdasarkan ha1 tersebut, penelitian ini difokuskan pada rumusan 
masalah : (1) Bagaimana strategi pemasaran yang telah diterapkan oleh 
Bank BNI KCU Tebet dalam pengembangan tabungan? (2) faktor-faktor 
apa saja yang digunakan Bank BNI KCU Tebet dalam menghadapi 
persaingan bisnis di masa datang dan bagaimana perkembangan kondisi 
internal dan eksternal perusahaan, seiring dengan semakin kompetitifnya 
persaingan antar bank? dan (3) Alternatif strategi dan prioritas strategi apa 
saja yang dapat diterapkan oleh Bank BNI KCU Tebet untuk dapat 



meningkatkan nasabah produk tabungan?. Penelitian ini bertujuan untuk: 
(1) Mengkaji strategi pernasaran yang telah diterapkan oleh Bank BNI 
KCU Tebet dalam pengembangan tabungan, (2) Menganalisis faktor- 
faktor vana menentukan dalam Derumusan strateni pernasaran produk - .  
tabungan i i  Bank BNI KCU ~ebet ,  (3) Memformulasikan alternatif strategi 
Dernasaran ~roduk tabunaan vann d a ~ a t  diterapkan oleh Bank BNI KCU - .  
~ e b e t  untuk dapat menkgkatkan nasabah p;oduk tabungan, dan (4) 
Merekomendasikan prioritas strategi untuk pemasaran produk. tabungan 
Bank BNI KCU Tebet. 

Dalam ~enelitian ini dinunakan metoda deskriptif dengan 
pendekatan stuhi kasus. ~embahasan dilakukan untuk mengkaji pisisi 
~erusahaaan dennan mennnunakankan data kuantitatif dan data kuaiitatif 
baik yang berupa data maupun sekunder. Data primer diperoleh 
melalui wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh 
dari studi pustaka, media cetak dan elektronik (internet). Alat analisis 
vana diaunakan Dada penelitian ini adalah Analisis IFE (Internal Factor 
~v i ua t kn ) ,  ~nal is is EFE (External Factor Evaluation), ~a t r i ks  IE (Internal 
External). dan Matriks QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix). 

~ a s i l  analisis responden dilihat, berdasarkan &is kelamin 
responden, maka kebanyakan responden yang menjadi nasabah Taplus 
Bank BNI KCU Tebet adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki 
yaitu sejumlah 73 responden (61 persen) dan 47 orang (39 persen) 
perempuan. Berdasarkan kisaran usia responden terlihat bahwa tiga 
kisaran usia responden terbanyak didominasi oleh responden dengan 
kisaran usia 30-39 tahun merupakan responden terbanyak berjumlah 40 
orang (34 persen), kemudian responden dengan kisaran usia 20-29 tahun 
sebanyak 24 orang (20 persen) dan responden dengan usia 40-49 tahun 
berjumlah 22 orang (18 persen). Hal ini disebabkan pada kisaran usia 
20 - 49 tahun dianggap sebagai usia yang masih produktif dalam -- . 

beraktivitas atau bekerja. ~erdasarkan latat belakang pendidikannya, 
sebagian besar responden vang menjadi obyek penelitian didominasi 
oleh ;esponden yang berpendjdikan ~aGana (SI) sebanyak 38 orang (31 
persen), D3 sebanyak 31 orang (26 persen) dan SMA sebanyak 17 orang 
(14 persen). Selebihnya responden berpendidikan SMP sebanyak 15 
orang (13 persen), berpendidikan SD sebanyak 12 orang (10 persen), dan 
sisanya berpendidikan Pasca Sar.iana sebanyak 7 orang (6 persen). 
Berdasarkan tingkat pendapatan, responden dengan pendapatan Rp. 2,l 
juta - Rp. 3 juta sebanyak 34 orang (28 persen), disusul dengan 
responden yang berpenghasilan Rp. 3,l juta - Rp. 4 juta sebanyak 27 
orang (23 persen), serta responden yang berpenghasilan Rp 4,l - Rp 5 
juta sebanyak 18 orang (15 persen). Sisanya terdiri dari responden yang 
berpenghasilan lebih besar Rp. 5 juta sebanyak 16 orang (13 persen), 
responden yang berpenghasilan Rp. 1, l  - Rp 2 juta sebanyak 15 orang 
(13 persen) dan berpenghasilan kurang dari Rp. I juta sebanyak 10 orang 
(8 persen). Berdasarkan jenis pekerjaan pegawai swasta mendominasi 
banyaknya nasabah Taplus di Bank BNI KCU Tebet yaitu sebanyak 43 
responden (35,83 persen), selanjutnya diikuti oleh pekerjaan lainnya 



misalnya ibu rumah tangga sebanyak 23 responden (19,17 persen) dan 
pegawai negeri sebanyak 21 responden (17,50 persen). Responden yang 
pekerjaannya wiraswasta sebanyak 11 orang (9 persen), mahasiswa dan 
pegawai BUMN masing-masing sebanyak 8 orang (7 persen) serta ABRl 
sebanyak 6 orang (5 persen). Berdasarkan lamanya menjadi nasabah, 41 
responden (34,17 persen) telah memiliki rekening di Bank BNI KCU Tebet 
5 tahun ke atas, diikuti yang telah memiliki rekening 3 sampai 4 tahun 
sebanyak 32 responden (26,67 persen) dan selama 2 sampai 3 tahun 
sebanyak 24 responden (20 persen). Berdasarkan alasan nasabah 
memilih Bank BNI KCU Tebet sebagai tempat penyimpanan uang, Bank 
BNI merupakan bank yang aman dan terpercaya sehingga nasabah 
merasa aman untuk menyimpan uangnya pada Bank BNI adalah 
merupakan jawaban dari 41 responden (34,17 persen), alasan lainnya 
adalah adanya hadiah yang menarik diberikan oleh 36 responden (30,OO 
persen) dan faktor ketiga adalah karena lokasi Bank BNI KCU Tebet yang 
tersebar luas dengan banyaknya kantor cabang dan ATM diberikan oleh 
21 responden (17,50 persen). Berdasarkan alasan nasabah memilih 
produk Taplus, 41 responden (34,17 persen) dengan alasan karena 
tingkat keamanan uang yang disimpan, 36 responden (30 persen) karena 
hadiah yang menarik, 21 responden (17,50 persen) karena jaringan Bank 
BNI KCU Tebet yang luas dan tersebar, 11 responden (9,17 persen) 
karena lokasi Bank BNI KCU Tebet yang dekat dari rumahlkantor, 7 
responden (5,83 persen) karena adanya fasilitas phone plus dan 4 
responden (3,33 persen) memilih produk tersebut karena alasan lain. 
Berdasarkan media, 56 responden (46 persen) nasabah Bank BNI KCU 
Tebet sering melihat iklan yang ada di media Televisi, 26 responden 
(21,67 persen) nasabah melihat dari brosurlleaflef sebagai media iklan, 
diikuti dengan melihat di majalahlkoran sebanyak 25 responden (20,83 
persen) dan mendengarkan melalui radio dan dari teman atau keluarga 
sebanyak 13 responden (10,84 persen). Berdasarkan informasi lain yang 
diperoleh nasabah, kemauan sendiri dari nasabah untuk memilih memakai 
produk Bank BNI adalah jawaban terbanyak yang diberikan oleh 
responden yaitu sebanyak 44 orang (36 persen), kemudian disusul 
relasilteman sebanyak 21 orang (18 persen) serta iklan sebanyak 19 
orang (16 persen). Selebihnya responden dalam memilih produk Bank 
BNI dipengaruhi oleh keluarga sebanyak 15 orang (13 persen), lainnya 11 
orang (9 persen) serta petugas bank yang ramah sebanyak 10 orang (8 
persen). 

Berdasarkan analisis faktor strategis internal pada Bank BNI KCU 
Tebet diperoleh posisi perusahaan berada pada kategori kuat dengan skor 
3,367. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BNI KCU Tebet memiliki 
kemampuan untuk memanfaatkan kekuatannya dan meminimalisasi 
kelemahan yang ada. Dari Matriks IFE dapat diketahui bahwa kekuatan 
Bank BNI KCU Tebet yang paling utama adalah sebagai Bank BUMN 
pertama yang go public (0,772), jaringan kerja yang luas (0,576), 
kemudahan akses (0,464), lokasi yang strategis (0,416), hadiah yang 
menarik (0,366), penarikan secara online di semua cabang (0,267) dan 



sarana untuk mendapatkan kredit (0,252). Sedangkan kelemahan Bank 
BNI KCU Tebet mulai dari yang paling dominan secara berturut-turut 
adalah kurangnya promosi di tempat keramaian (0,120), fitur ATM kurang 
lengkap (0,094), dan teknologi yang kurang mendukung sehingga sering 
offline (0,04). 

Hasil analisis faktor-faktor strategis eksternal menunjukkan bahwa 
posisi Bank BNI KCU Tebet berada pada kategori sedang dengan skor 
2,862. Kondisi ini menggambarkan bahwa Bank BNI KCU Tebet berada di 
atas rata-rata dalam memanfaatkan peluang yang dimiliki dan mengatasi 
ancaman yang terjadi. Dari Matriks EFE dapat diketahui bahwa peluang 
Bank BNI KCU Tebet yang paling utama adalah sulitnya persyaratan 
pembukaan rekening tabungan di bank lain (0,800), kemudian berturut- 
turut adalah citra bank swasta kurang baik (0,488), link system bank 
pesaing untuk penarikan ATM kurang luas (0,432) dan peningkatan fee 
based income (0,366). Sedangkan ancaman Bank BNI KCU Tebet 
secara berturut-turut dari yang paling utama adalah kondisi sosial politik 
yang cenderung tidak stabil (0,204), suku bunga tabungan bank pesaing 
lebih menarik (0,192), inkonsistensi peraturan pemerintah dan Bank 
Indonesia (0,156), area parkir bank pesaing lebih luas (0,093), nasabah 
semakin kritis dengan interest rate dan pelayanan bank (0,087) dan 
pemasaran bank swasta yang makin agresif (0,044). 

Berdasarkan Matriks IE, posisi Bank BNI KCU Tebet berada pada 
Kuadran IV (3,367 ; 2,862), dimana pada posisi tersebut Bank BNI KCU 
Tebet sebaiknya dikelola dengan strategi tumbuh dan berkembang (grow 
and build). Strategi yang banyak dilakukan pada kuadran ini adalah 
strategi intensif seperti penetrasi dan pengembangan pasar, strategi 
pengembangan produk, strategi integrasi ke belakang, integrasi ke depan, 
dan integrasi horisontal (David, 2002). 

Berdasarkan pendekatan QSPM (Quantitative Strategic Planning 
Matrix) yang merupakan alat untuk melakukan evaluasi strategi alternatif 
secara objektif berdasarkan key success factors internal-eksternal yang 
telah diidentifikasi sebelumnya yang bertujuan menetapkan daya tarik 
relatif (relative attractiveness) dari strategi-strategi yang bervariasi yang 
telah dipilih dengan menetapkan dampak kumulatif setiap faktor sukses 
kritis eksternal dan internal untuk menentukan strateai mana vang - 
dianggap paling sesuai dan dapat diimplementasikan. Hasil analisis 
menuniukkan bahwa strateai ter~ilih untuk pemasaran ~roduk Taplus di 
Bank BNI KCU Tebet adiah ' strategi penetrasi dan pengembangan 
pasar. 

Kata Kunci : Bank BNI, Bank BNI KCU Tebet, Aset, responden, Taplus, 
Matriks IFE, Matriks EFE, Matriks IE, Matriks QSPM. 




