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Bisnis perbankan merupakan bisnis dengan tingkat persaingan yang tinggi, 

terutama setelah dikeluarkannya Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 yang 

isinya antara lain mengizinkan bank-bank yang sudah beroperasi membuka kantor 

cabang baru dan diizinkan pula membuka bank baru. Industri perbankan 

merupakan industri yang sangat menarik, ha1 ini terlihat dengan menjamurnya 

bank-bank swasta yang turut dalam persaingan yang ketat. 

PT Bank X merupakan bank pemerintah yang telah go public serta 

mempunyai kinerja yang baik yang ditunjukkan dengan peningkatkan dana yang 

terhimpun tiap tahunnya. Walaupun demikian, PT Bank X harus dapat 

mengantisipasi tantangan persaingan yang dilakukan oleh pesaingnya. Produk 

yang ditawarkan oleh PT Bank X seperti tabungan "P" yang merupakan produk 

jasa, keberhasilannya juga sangat ditentukan oleh konsumennya. Untuk itu salah 

satu cara untuk mempertahankan dana yang terhimpun atau bahkan 

meningkatkannya, PT Bank X perlu mengetahui persepsi serta keinginan 

konsumennya sehingga kegiatan pemasaran dapat lebih efektif. 

Penelitian dilakukan di salah satu cabang PT Bank X yang berada di 

Jakarta. Penelitian ini merupakan studi kasus serta riset pasar. Responden pada 

riset pasar adalah konsumen bank yang berusia 15-55 tahun yang tinggal di 
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Jakarta, sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan cara kemudahan. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis industri, analisis deskriptif, 

analisis citra serta analisis multri atribut. 

Adapun hasil paling menarik dari penelitian ini adalah adanya 

kecederungan konsumen yang berusia di bawah 30 tahun lebih memilih Bank 

BCA sedangkan untuk konsumen yang berusia di atas 30 tahun cenderung lebih 

memilih PT Bank X. Selain itu, untuk kosumen yang mempunyai pekerjaan 

sebagai pegawai negeri cenderung memilih PT Bank X sedangkan pegawai 

swasta cenderung lebih memilih bank swasta. 

Dari hasil penelitian, rekomendasi strategi yang diberikan dalam rangka 

mempertahankan serta meningkatkan konsumen serta dana yang terhirnpun 

diantaranya adalah: (1). untuk dapat meningkatkan jumlah konsumen yang 

berusia muda, PT Bank X perlu memberikan fasilitas teknologi sesuai dengan 

yang diharapkan oleh konsumen usia muda, juga perlu mengadakan hubungan 

dengan organisasi kepemudaan serta perlu meningkatkan hubungan universitas 

swasta selain universitas negeri sampai sekolah-sekolah menengah, (2). untuk 

dapat meningkatkan konsumen yang mempunyai pekerjaan sebagai karyawan 

swasta, PT Bank X selain terus meningkatkan hubungan dengan instansi 

pemerintah, juga perlu mengadakan hubungan dengan instansi swasta, (3). 

Kegiatan promosi yang mengkomunikasikan bank maupun produk tabungan "P" 

seperti yang telah dilakukan, perlu terus dilakukan mengingat kegiatan 

komunikasi ini efektif, (4). PT Bank X perlu terus menjaga kedekatannya dengan 

konsumen. 
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