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PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk adalah salah satu bank yang 
sangat serius melakukan pembenahan agar dapat bersaing di era perdagangan 
bebas. Bank Danamon berusaha meningkatkan dana murah dengan 
meluncurkan produk Primagiro Super 9. Sebagai salah satu Cabang Bank 
Danamon yang bertugas untuk memasarkan produk ini, Bank Danamon 
Cabang Bogor memerlukan suatu strategi agat dapat mencapai target yang 
ditetapkan. 

Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Mengidentifkasi faktof-faktor utama yang mempengaruhi nasabah 

membuka rekening giro. 
2. Menganalisis pendapat responden pasar sasaran mengenai produk 

Primagiro Super 9. 
3. Menvduskan suatu strategi pemasaran Primagiro Super 9 di Bank 

Danamon Cabang Bogor dalarn usaha memenuhi target nominal. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus di mana hasil 

penelitian ini bersifat exclusive untuk masalah pemasaran Primagiro Super 9 
di Bank Danamon Cabang Bogor. Penelitian dilaksanakan mulai bulan 
September 2002 sarnpai Januari 2003. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara baik secara 
lisan maupun menggunakan kuesioner, dan obsewasi di Bank Danamon 
Cabang Bogor. 

Untuk menganalisis pendapat konsumen, responden dibagi menjadi 
dua bagian yaitu: nasabah Primagiro Super 9 dan nasabah giro bank lain. 
Untuk yang sudah menjadi nasabah Primagiro Super 9, metode penga~nbilan 
data dilakukan dengan metode sensus karena masih relatif kecilnya jumlah 
populasi tersebut (saat ini ada 32 nasabah) dengan 29 responden yang mau 
mengisi dan mengembalikan kuesioner. Sedangkan untuk nasabah bank lain, 
metode penentuan responden dilakukan dengan metode purposive (sengaja) 
sebanyak 30 orang dengan kriteria memiliki dana di giro atau giro dan 
tabungan sebesar minimal Rp. 100 Juta. Penentuan responden yang termasuk 
pihak manajemen Bank Danamon Cabang Bogor dilakukan dengan metode 
purposive didasarkan atas kriteria kepakaran. 

Setelah itu dilakukan identifikasi faktor-faktor kritis eksternal clan 
internal yang berkaitan dengan produk Primagro Super 9.). Penentuan nilai 
bobot dari faktor kritis didapatkan dengan menggnnakan metode Paired 
Comparison yang dituangkan dalam bentuk kuesioner. 

Selanjutnya untukmenentukan posisi strategk dari Primagiro Super 9 
berdasarkan skor tertimbang faktor internal clan eksternal dimasukkan dalam 
IE matriks. Langkah berikutnya adalah menentukan alternatif strategi dengan 



bantuan matriks TOWS dan kemudian prioritas strategi ditentukan dengan 
menjumlahkan skor tertimbang dari masing-masing faktor internal dan 
ekstemal yang terkait strategi yang ada, di mana hasil penjumlahan terbesar 
akan menjadi prioritas pertama dan seterusnya. 

Faktor utama yang paling diprioritaskan responden dalam membuka 
rekening giro yang sekarang dimiliki - baik nasabah Primagiro Super 9 dan 
nasabah giro bank lain - adalah sama yaitu berdasarkan kemudahan untuk 
melakukan transaksi. 

Hasil penelitian tentang pendapat responden mengenai bauran 
pemasaran adalah sebagai berikut. Dari keseluruhan responden nasabab 
Primagiro Super 9, pendapat sebagian besar responden nasabah pemilik 
Primagiro Super 9 mengenai produk tersebut jika dibandingkan dengan giro 
bank lain: lebih baik. Untukprice, menurut nasabah Primagiro Super 9 bunga 
produk ini paling kompetitif, sementara sebagan menganggap bahwa biaya 
penalti dan administrasi terlalu tingg. Dilihat dari place, hampir selnua 
responden menyatakan bahwa letak Bank Danamon sangat strategis. 
Berkaitan dengan promotion, sebagian besar tidak pemah melihat iklan 
tentang produk Bank Danamon. 

Pendapat responden mengenai nilai pemasaran yaitu: dari unsur nama, 
Primagiro Super 9 dianggap bagus. Pelayanan responden nasabah, hampir 
berimbang antara biasa saja atau sama dengan layanan bank lainnya, dengan 
cepat. Mengenai pengiriman rekening koran, masih banyak nasabah yang 
mengalami masalah. 

Faktor-faktor kritis intemal yang teridentifikasi adalah: 
a. Kekuatan: suku bunga tinggi, tenaga pemasaran khusus, banyak fasilitas, 

beriklan di media/promosi, hadiah langsung. 
b. Kelemahan: biaya yang tinggi, distribusi rekening koran kurang baik, 

mendapat dua nomor rekening, setoran awal tinggi, saldo minimal tinggi. 
Faktor-faktor kritis eksternal yang teridentifikasi adalah: 

a. Peluang: imej Danamon yang positif, kebebasan Pemda/BUMN 
menempatkan dana, peningkatan kegiatan bisnis di Bogor, teknologi 
Danamon yang makin baik, dan merger beberapa bank swasta (Permata). 

b. Ancaman: masuknya bank asing Tahun 2003, makin inovatifnya bank 
. pesaing, pencabutan penjaminan pemerintah, stabilitas politik dan ekonomi 

Kota Bogor, dan persaingan dengan produk reksadana. 
Selanjutnya dilakukan analisis melalui matriks IFE - EFE dengan 

metode Paired. Comparison untuk mengetahui posisi strategik produk 
Primagiro Super 9. Hasil perhitungan bobot dan peringkat diperoleh nilai 
bobot pada faktor internal sebesar 2,56 sedangkan nilai bobot pada f&or 
eksternal sebesar 2,74, sehingga hasil tersebut pada matriks Internal - 
Ekstemal terletak di Kuadran V yang menunjukkan posisi Mempertahankan 
dan Memelihara. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka strategi yang dapat 
dilakukan adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk (David, 2001). 

Prioritas altematif strategi untuk pengembangan dan pemasaran 
Primagiro Super 9 di Kantor Cabang Bank Danamon Bogor sebagai berikut : 
(Ia) Pendekatan yang lebih intensif terhadap pasar sasaran potensial. (Ib) 
Meningkatkan frekuensi promosi (11) Terus menerus mempertahankan 



superioritas produk (111) Memperbaiki rancangan produk dan fasilitas 
pendukungnya. (IV) Meningkatkan loyalitas .nasabah dengan pelayanan 
terbaik. (V) Meningkatkan keragaman produk. (VI) Meningkatkanl 
memperbaiki sistem intelijen pemasaran. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut. Faktor-faktor utama pembukaan giro di suatu bank adalah: 
1. Kemudahan untuk melakukan transaksi dan jaringan cabang yang luas. 
2. Sementara yang paling mempengaruhi responden nasabah Primagiro Super 

9 untuk menggunakan produk tersebut adalah petugas pemasaran. 
Pendapat responden terhadap Primagiro Super 9 adalah : 

1. Dari aspek ~ roduc t  secara umum merupakan suatu produk yang baik tetapi 
perlu perbaikan dalam sistem pelaporan kepada nasabah. 

2. Dari aspekprice, perlu dilakukan perbedaan harga berdasarkan jumlah dana 
dan layanan yang diterima nasabah. 

3. Dari aspek place bagi nasabah giro bank tiin (pasar sasaran) masih 
menganggapnya belum memadai, perlu penambahan saluran distribusi. 

4. Dari aspek promotion, perlunya perencanaan dan pengendalian periklanan 
sehingga tepat sarasan serta meningkatkan intensitas promosi. 

5. Konsep layanan Bank Danamon khususnya menyangkut Primagiro Super 9 
perlu memiliki sifat fleksibilitas setidaknya 2 dari segi yaitu: waktu, 
manusia. 

Rumusan usulan strategi pemasaran adalah sebagai berikut: 
1. Pendekatan yang lebih intensif terhadap pasar sasaran potensial agar 

mereka dapat menjadi nasabah Primagiro Super 9. 
2. Meningkatkan frekuensi promosi mengenai keunggulan produk. 
3. Terus menerus mempertahankan superioritas produk. 
4. Memperbaiki rancangan produk dan fasilitas pendukungnya. 
5. Meningkatkan loyalitas nasabah dengan pelayanan terbaik. 
6 .  Meningkatkan keragaman produk. 
7. Meningkatkanlmemperbaiki sistem intelijen pemasaran. 

Beberapa saran yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen 
Kantor Cabang Bank Danamon Bogor: Bank Danamon hams segera 
melakukan pembukaan cabang-cabang baru terutama di daerah-daerah sentra 
bisnis, meningkatkan promosi, melakukan pengembangan produk Primagiro 
Super 9, serta melakukan perbaikan terhadap sistem pencetakan dan 
pengiriman rekening koran nasabah. 
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Matriks TOWS. 




