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I. PENDAHULUAN I 

A. LATAR BELAKANG 

I 

Dalam perjalanan bisnisnya, perbankan mengalami pernbahan yang 

dramatis semenjak dikeluarkannya Paket 1 Juni 1983 yang memberikan 

kebebasan kepada bank-bank dalam menentukan tingkat suku bunga deposit0 

dan pmjaman, yang oleh Syahrir (1995) dipuji sebagai a quzte revolutzon. 

Revolusi yang diam-diam menjanjikan harapan yang baik di kemudian hari 

dalam sektor perbankan Indonesia. 
1 

Paket 1 Juni 1983 yang telah menunjukkan peningkatan pertumbuhan I 
I 

ekonomi ini, disempurnakan lagi dengan Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1 
1988 yang isinya, antara lain mengizinkan bank-bank yang sudah beroperasi 

I 

membuka kantor cabang baru dan diizinkan pula membuka bank baru. 

Dilaksanakannya peratnran tersebut telah mengubah peta persamgan 

perbankan menjadi semakin tinggi, sebelurn Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 

1988 diterapkan, didapat data pada buku Undang-undang Perbankan no. 7 

tahun 1992 bahwa jumlah bank swasta hanya 64 buah dengan 512 kantor 1 
I 

cabang, tetapi setelah paket kebijaksanaan ini dilaksanakan, terhitung sampai 
I 

Agustus 1996, menurut Info Bank (1997) jumlah bank bernbah menjadi 239 I 

I 

buah dengan 6.952 kantor cabang, dimana bank swasta sebanyak 164 dengan 

kantor cabang sebanyak 4.453 buah. I 
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Selain itu, perubahan yang terjadi karena adanya paket kebijaksanaan 

di atas, menwut Rusmana (1996): 

1. Bank-bank pemerintah tidak lagi diberikan bantuan likuiditas dari Bank 

Indonesia, sebagai gantinya mereka dibebaskan untuk menentukan tingkat 

bunga sendiri. Disamping itu monopoli bank pemerintah terhadap 

pengelolaan dana badan pemerintahlbadan usaha milik negara semakin 

hilang yang menyebabkan bank-bank pemerintah terjun langsung mencari 

dana dari masyarakat dan bersaing dengan bank swasta. 

2. Tumbuhnya pasar modal dan lembaga pembiayaan non bank, memberikan 

alternatif pembiayaan dan penempatan dana bagi nasabah. 

3. Dengan akan segera diberlakukannya globalisasi ekonomi, dimana 

bank-bank asing akan leluasa beroperasi di Indonesia khususnya di jakarta, 

maka industsi perbankan Indonesia akan menghadapi keadaan sebagai 

berikut: 

a. Persaingan dalam penghimpunan dana dan pemasaran dana serta 

jasa-jasa menjadi sangat tajam. 

b. Margin keuntungan akan semakin tipis, sejalan dengan menciutnya 

sebarau bunga dan meningkatnya biaya operasional. 

c. Konsumen akan menuntut pelayanan yang lebih baik dan tarif bunga 

yang bersaing. 

d. Penggunaan teknologi menjadi tidak terelakkan lagi dalam 

meningkatkan pelayanan agar dapat bersaing. 

Perubahan-perubahan di atas akan sangat mempengaruhi bisnis 

perbankan di Indonesia termasuk PT Bank X. PT Bank X yang merupakan 
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salah satu bank pemerintah terbesar di Indonesia dalam menghadapi 

persaingan ini mengeluarkan produk tabungannya yang dikenal dengan nama 

tabungan "P" sebagai salah satu cara mengumpdkan dana masyarakat. 

Adapun data dana yang terhimpun oleh PT Bank X secara keseluruhan dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Dana Terhimpun PT Bank X " (dalam Milyaran Rupiah) 

a Sumber : Statistik komparatif bank-bank di Indonesia di dalam 
Rusmana (1996). 
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PT Bank X selalu waspada dengan kehadiran pesaing yang cukup h a t ,  

baik dari bank pemerintah lainnya maupun bank swasta seperti BCA. Pada 

Tabel 1 terlihat bahwa dana yang terhimpun oleh PT Bank X cenderung naik, 

walaupun demikian, dengan banyaknya gempuran aktivitas pemasaran 

pesaing, maka PT Bank X perlu mengantisipasinya, yang salah satunya 

dengan cara mempertahankan serta meningkatkan dana yang telah terkumpul 

agar tidak pindah pada bank lainnya. Bila melihat pada penghunpunan dana 

yang tercantum pada Tabel 1, sebenamya kinerja PT Bank X sudah baik 

yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan dana yang terhimpun, 

walaupun demikian kinerja ini masih dapat ditingkatkan, salah satu caranya 

adalah meningkatkan aktivitas pemasaran maupun pelayanan pada produk 

unggulan seperti tabungan "P". Produk tabungan menjadi pusat perhatian 

karena dari segi kegiatan pemasarannya, produk tabungan dari setiap bank 
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dipasarkan lebih gencar dibandingkan dengan produk bank lainnya seperti 

diimingi hadiah serta aktivitas promosi yang gencar. 

Untuk dapat lebih mengefektifkan kegiatan pemasaran tabungan dalam 

rangka mempertahankan serta meningkatkan dana yang terhimpun, salah satu 

cara awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengetahui persepsi serta 

keinginan konsumen terhadap produk tabungan. Hal ini penting karena 

produk tabungan yang merupakan produk jasa yang dipasarkan kepada 

konsumen, keberhasilmya sangat ditentukan oleh konsumen. 

Dengan mengetahui persepsi konsumen, maka dapat dilakukan strategi 

pemasaran yang akan bertumpu pada kepuasan konsumen, sehingga 

konsumen akan tetap loyal dan juga akan mempengaruhi citra PT Bank X di 

mata masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah konsumen 

dan dana yang terkumpul, ha1 ini karena keberhasilan suatu bank tidak 

terlepas dari pandangan konsumennya. Untuk itu sangat penting 

dilakukamya penelitian tentang persepsi konsumen untuk dapat membuat 

strategi pemasaran yang efektif. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Untuk dapat mempertahankan serta meningkatkan penghunpunan 

dana, PT Bank X memerlukan strategi pemasaran yang berdasarkan pada 

konsumennya. Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah strategi pemasaran yang telah dilakukan sesuai dengan keinginan 

konsumen? 
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2. Apa yang diinginkan konsumen dari bank dan produk bank? 

3 .  Rekomendasi strategi apa yang sesuai dengan perilaku konsumen? 

C. TUJUAN GELADIKARYA 

Berdasarkan pennasalahan di atas, maka kegiatan geladikarya ini 

bertujuan: 

I. Mengkaji strategi pemasaran yang dilakukan PT Bank X yang telah 

dilakukan dalam memasarkan tabungan "P". 

2,Mengidentifikasi karakteristik konsumen serta menganalisa 

faktor-faktor yang 'mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih 

bank dan tabungan. 

3 .  Menganalisa persepsi konsumen terhadap atribut tabungan dan atribut 

bank. 

4. Memberikan rekomendasi strategi pemasaran tabungan "P" yang 

disesuaikan dengan perilaku konsumen untuk dapat mempertahankan serta 

meningkatkan dana yang terhimpun. 

D. KEGUNAAN GELADIKARYA 

Kegunaan geladikarya ini dapat dirasakan baik oleh peneliti maupun 

pihak PT Bank X. Adapun kegunaan tersebut adalah: 

1. Bagi perusahaan: 

Geladikarya ini diharapkan akan memberikan manfaat yang baik bagi PT 

Bank X yaitu mengetahui perilaku konsumen tabungan serta untuk dapat 

merumuskan strategi pemasaran agar menjaga posisi pasar PT Bank X, 

serta meningkatkan jumlah konsumen dan jumlah dana yang terkumpul. 
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2. Bagi peneliti: 

Geladikarya ini merupakan sarana untuk memahami konsep teoritis dan 

juga untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama 

perkuliahan, khususnya manajemen pemasaran serta perilaku konsumen. 

E. RUANG LINGKUP 

Untuk dapat memfokuskan masalah yang dikaji, maka dibuat ruang 

lingkup geladikarya sebagai berikut: 

1. Geladikarya dilakukan di PT Bank X cabang Gambir, Jakarta Pusat. 

2. Pengkajian masalah difokuskan pada perilaku konsumen tabungan 

yang mencangkup persepsi konsumen serta faktor yang mempengaruhi 

keputusan konsumen. 

3.  Konsumen yang menjadi responden adalah konsumen tabungan "P" pada 

PT Bank X serta konsumen tabungan bank pesaing seperti BCA, BRI, 

LIPPO yang berusia 15 tahun keatas yang tinggal di Jakarta yang proses 

samplingnya berdasarkan non probabilitas cara kemudahan. 

4. Penelitian menghasilkan rekomendasi strategi pemasarannya yang 

pelaksanaannya diserahkan pada perusahaan. 
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