
1. PENDAHULUAN 

1 .  Latar Belakang 

Sejak krisis ekonorni rnelanda Indonesia tahun 1997 yang darnpaknya 

sarnpai saat ini rnasih dirasakan, sektor perbankan rnengalarni rnasa-masa 

sangat sulit dan industri perbankan harus dapat bersaing lebih ketat agar 

dapat tetap bertahan. Bank BTN sebagai salah satu bank rnilik pernerintah 

(BUMN) juga tidsk terlepas dari kondisi tersebut, sehingga harus berjuang 

untuk rnernpertahankan posisi serta rneningkatkar: daya saingnya. Selain 

krisis ekonorni, keruntuhan perbankan di lndonesia juga secara tidak sadar 

telah dirnulai sejak dikeluarkan Pakto atau Paket 27 0kLober 1988, yang 

rnerupakan peiornbakan secara rnenpiluruh atas sistern dan struktur 

keuangan serta parbankan Indonesia. Paket Oktober ini rnernberjkan 

keleluasaan dalarn pernbukaan suatu cabang dan kernudahan izin dalarn 

rnendirikan suatu bank baru, sehingga berrnunculan para pengusaha yang 

rnerniliki sedikit modal dan tanpa didukung persiapan yang Gaik rnendirikan 

bank. 

Pada era krisis ekonorni periode tahun 1997 - 1999, beberapa bank- 

bank swasfa nasional dibekukan operasinya oleh pernerintah, sehingga 

rnernbuat rnasyarakat lebih berhati-hati untuk rnernilih bank dalarn rnelakukan 

transaksi-transaksi jasa perbankan atau rnenyirnpan uang miliknya. Beberapa 

bank swasta nasional dan bank rnilik pernerintah yang tetap bertahan hingga 

saat ini dihadapkan pada kondisi persaingan yang ketat. Pada industri 

perbankan secara urnurn, faktor kunci dalarn rnernpertahankan nasabahnya 

adalah : 



1. Kredibilitas, meliputi kepemilikan dan organisasi yang baik 

2. Jaringan keja, jumlah kantor cabang yang ada, jaringan ATM dan lokasi 

yang strategis. 

3. Fasilitas, ketersediaan fasilitas untuk membantu masyarakat dalam 

melakukan aktivitas atau transaksi sehari-hari seperti : pembayaran 

tagihan listrik, telpon, dan PDAM. 

Pada sisi lain, Bank BTN yang me~zpakan salah satu bank yang 

mempertahankan konsep moderat dalam menjalankan bisnisnya yaitu, 

sebagian besar pendapatannya berasal dari penyalursn kredit, maka sangat 

diperlukan adanya penghimpunan dana yang signifikan dalarn rangka untuk 

penyaluran kredit ke masyarakat. Dalam ha1 ini bank-bankpemerintah juga 

diberikan kebebasan untuk meinbuat kebijakan-kebijakan dalam 

pengumpulan dana seperti penetapan suk.~ bunga. Dengan demikian masing- 

masing bank dituntut untuk memiliki kreativitas yang baik untuk dapat 

menarik perhatian dan simpati masyarakat. 

Tabel 1. Perkembangan Jurnlah Kantor Cabang Bank di Indonesia periode 
tahun 1997 - 2001 

Bank Pemerlntah 

.- 
Sumber : Bank Indonesia, Statistik Ekonomi-Keuangan, Juli 2002 



Dari Tabel 1 terlihat pada tahun 1998 dan 1999 terdapat penurunan 

jurnlah kantor cabang bank-bank yang beroperasi di lndonesia. ~ a l '  ini 

disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang melakukan penutupan dan 

penggabungan bank-bank swasta yang bermasalah terrnasuk bank 

pemerintah yaitu Bank EXIM, BDN, BBD dan Bapindo dilebur menjadi satu 

yaitu Bank Mandiri. Tetapi pada tahun 2001 seiring dengan dilakukannya 

rekapitulasi perbankan, maka performance perbankan di lndonesia semakin 

menuju arah yang membaik dengan kernbali bertambahnya jumlah kantor 

cabang bank yang beroperasi sebesar 2,7%. Hal ini juga menunjukkan 

bahwa persaingan antar bank juga akan sernakin tajam, terutama para 

nasabah yang dalam kurun waktu selama krisis rnerasakan bahwa tidaklah 

mudah untuk rnenentukan bahwa suatu bank dapat dikatakan dapat 

dipercaya dan memberikan rasa aman dalam rnenabung. 

Tabel 2. perkembangan Tabungan Perbankan di lndonesia periode 1997 
- 2001 (dalam rnilyar rupiah) 

Dari Tabel 2 terlihat sirnpanan dana masyarakat yang terkumpul pada 

Keterangan 
Bank Pemerintah 
Growth (%) 
Bank Swasta Nas 
Growth (%) 
Bank Pem daerah 
Growth (%) 
Bank Asing 
Growth (%) 
Total 
Growth (%) 

perbankan dari tahun 1997 sampai akhir 2001 rnengalami peningkatan 

sebesar 161,1%, dimana bank pemerintah berhasil menghimpun dana 

Sumber : Bank Indonesia, Statistik Ekonomi-Keuangan. Juli 2002. 

1997 
93.249 
- 
130.777 
- 
8.798 
- 
14.071 
- 
246.895 
- 

sebesar 49,4% dan disusul oleh bank swasta nasional sebesar 39.9%. 
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1998 1 1999 
21 1.087 1 233.773 
126,4 I 10,7 

2000 
270.400 
15,7 
236.993 
8,s 
19.854 
42,2 
28.505 
4,5 
555.752 
12,8 

192.558. 
47,2 
10.876 
23,7 
15.870 
12,8 
430.391 
74,3 

2001 
318.750 
17,9 
257.068 
8,s 
37.053 
86,7 
31.827 
11,7 
644.698 
16 

217.864 
13,l 
13.961 
28,4 
27.270 
71,9 
492.868 
14,5 



Kenaikan jumlah sirnpanan dana rnasyarakat disebabkan semakin 

tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menabung dan menyimpan 

dananya di bank demi keamanan dan kemudahan di dalam menjalankan 

aktifitas keuangan sehari-hari baik perorangan maupun lembagalperusahaan. 

Dari persaingan yang terjadi dalam penggalangan dana masyarakat 

antara bank pemerintah dan bank swasta, yang ditandai dengan gencarnya 

dilakukan promosi dan penawaran hadiah-hadiah yang sangat menarik, dapat 

terlihat pada Tabel 3 bahwa pada posisi tabungan terbesar masih dipegang 

.oleh bank swasta yaitu BCA, tetapi dari total se!uruh dana masyarakat yang 

ada yang terbesar diperoleh oleh Bank Mandiri. - 

Tabel 3. Sepuluh Peringkat Bar\:< Penghimpun Dana'Masyarakat Terbesar 
Ui Indonesia per Juni 2001 (?slam jutaan) 

Narna ~ a n k -  

Mandiri 

BNI 

BCA 

BRI 

Danamon 

BII 

I I I 
Sumber : Majalah Infobank, edisi November 2001 

I 

Jumlah Tahungan I Total dana yang dihimpun 
- .  

19.834 842 174.223.527 

24.788.928 I 
93.756.242 

41.183.329 92.492.706 

24 480 544 54.161.181 

6.086.637 32.583.082 
- 

3.933.155 
I I 

Lippo 

Niaga 

BTN 

Universal 

7.473.731 20.249.173 
1 

2.025.1 80 

3.782.842 

972.146 

17.163.801 

16.029.892 

1 1.069.574 



, Tabel 4. Perkernbangan penghirnpunan dana Bank BTN Cabang Bogor 
periode 1998 - 2001 (dalarn jutaan) 

Dari dana masyarakat yang terkurnpul pada Bank BTN Cabang Bogor, 

secara keseluruhan rnengalami peningkatan dari iahun ke tshun. Dari tahun 

Total 
77.612 
174.981 

Growth (%) 
1999 

Growth (%) 
2000 

Growth (%) 
2001 

Growth (%) 

1997 sarnpai dengan tahun 2001 rnengalami peningkatan sebesar 23,8 %. 

Tetapi dari Tabel 4 terlihat bahib,a peningkatan jurnlah dana banyak terjadi 

pada produk deposito, dimana tahun 2000 sampai dengan 2001 

Deposito 
18.250 
111.691 

Tahun 
2 997 
1998 

perturnbuhan yang terjadi sebesar 147,5% sementara tabungan mengalarni 

penurunan sebesar 47,9%. 

Sumber : Laporan Kinerja Bank BTN Cabang Bogor, 1997-2001 

(1 1,5) 
11.191 

16 
13.080 

16,9 
14.255 
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1.2 Perurnusan Masalah 

Giro 
10.908 
9.648 

Berdasarkan kenyataan sebagairnam telah diuraikan di atas, dirnana 

Tabungan 
48.454 
53.642 

10,7 
1 13.222 
111,l 

198.842 
75,7 

103.655 
(47,9) 

Bank BTN harus dapat bersaing dengan bank-bank pernerintah dan swasta, 

dan dalam rangka rnengurnpulkan dana masyarakat serta memperbaiki 

konsentrasi dana yang sebagian besar masih berada pada produk deposito 

yang merniliki biaya lebih rnahal dibandingkan produk lain seperti tabungan 

dan giro khususnya pada Bank BTN Cabang Bogor, maka permasalahan 

51,2 
75.295 
32,6 

84.235 
11,9 

208.473 
147,5 

yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah : 

1. Faktor apakah yang rnenjadi pertirnbangan nasabah dalarn rnemilih 

125,5 
199.708 

14,l 
296.157 

48,3 
326.383 

10,2 

bank dalarn rangka rnenyimpan dananya. 
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2. Faktor apakah yang mempengaruhi perilaku nasabah dalarn mernilih 

produk tabungan. 

3. Bagaimana strategi pemasaran yang harus dijalankan Bank BTN 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan diharzpkan rnampu mencapai t ~ j ~ a n  : 

1. Mengidentifikasi faktor-fak:or yang menjadi dasar pertimbangan 

nasabah dalam memilih bank dalam rangka menyimpan dananya. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mernpengarulii perilaku nasabah 

dalam mernilih produk tabungan. 

3. Menectukan strategi pernasaran Tabungan Batara Bank BTN. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini ciiharapkan bermanfaat bagi penulis dar! pihak bank 

sebagai berikut : 

1. Bagi pihak bank, diharapkan dapat narnberikan kontribusi yang positif 

bagi manajemen dalam rangka i>engambilan keputusan dalam 

pengembangan dan pelaksanaan strategi pemasaran tabungan. 

2. Bagi penulis, berkesempatan untuk dapat menerapkan dan 

mengamalkan ilmu-ilmu yang diperoleh di perkuliahan serta untuk 

membantu penulis dalam mengembangkan diri pada tempat bekerja. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Penelitian dibatasi pada Bank BTN Kantor Cabang Bogor, termasuk 

Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas. 
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2. Penelitian dilakukan pada perilaku nasabah Bank BTN Kantor Cabang 

Bogor dan nasabah bank lain sebagai pembanding untuk memperoleh 

gambaran faktor-faktor yang menentukan keputusan konsumen 

memilih bank dan produk tabungan. 

3. Permasalahan yang diteliti dibatasi pada penghimpunan dana 

masyarakat melalui produk tabungan. 

- 




