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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 
BEKTI WIJI UTARI, 2009. Strategi Portofolio Produk Tabungan PT. Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) Cicurug Bumi Asih. Di bawah bimbingan IMAM 
TEGUH SAPTONO dan HENY K. DARYANTO 

 
BPR (Bank Perkerditan Rakyat) merupakan bank yang melayani golongan 

pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat 
dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPR memiliki keunggulan 
dibanding bank umum terutama pada prosedur pelayanan yang sederhana, proses 
yang cepat, dan skim kredit yang lebih fleksibel. Selain itu, BPR juga unggul 
dalam hal pelayanan kepada nasabah yang mengutamakan pendekatan personal 
dan “jemput bola“, lokasi kantor yang dekat dengan nasabah, serta lebih 
memahami ekonomi dan masyarakat setempat. Namun BPR juga memiliki 
beberapa kelemahan, diantaranya adalah kualitas SDM yang terbatas, permodalan 
dan pendanaan terbatas, kurang inovasi, penggunaan teknologi informasi yang 
terbatas, serta sistem dan prosedur kerja yang lemah (Bank Indonesia, 2006). 

PT. BPR Cicurug Bumi Asih (PT. BPR CBA) mengandalkan 
pendanaannya dari sumber dana yang berasal dari pinjaman lembaga lainnya, 
yaitu melalui linkage program. Linkage Program adalah kerjasama bank umum 
dengan BPR dalam rangka pembiayaan UMKM melalui pinjaman dana kepada 
BPR untuk kemudian disalurkan kembali kepada UMKM. Adanya program ini 
membuat PT. BPR CBA menjadi terlena dan ketergantungan dengan kemudahan 
yang diberikan. Ketergantungan ini membuat perusahaan kurang mengembangkan 
potensi sumber dana yang berasal dari masyarakat (tabungan). Permasalahannya 
adalah saat ini linkage program tersebut mulai menurun aktivitasnya akibat krisis 
keuangan global yang terjadi saat ini. Bank umum menjadi lebih selektif dan lebih 
berhati-hati dalam memilih BPR yang menjadi penyalur dananya. Selain itu, bank 
umum tidak menambah lagi jumlah kredit kepada BPR. Oleh sebab itu, PT. BPR 
CBA harus alternatif mencari sumber dana lain yang lebih murah. 
 Tabungan merupakan sumber dana yang murah karena biaya bunga (cost 
of fund) yang harus dibayarkan lebih rendah jika dibandingkan dengan deposito. 
PT. BPR CBA memiliki tujuh jenis produk tabungan, yaitu Tabprindo (Tabungan 
BPR Seluruh Indonesia), Tabungan Kasih, Tabungan Cerdik, Tabungan Pelajar, 
Tabungan Rizky, Tabungan Pelajar Indonesia (TPI), dan tabungan Sigma. Namun 
perkembangan dari tiap tabungan tersebut tidak merata, baik dari volume of 
account (VOA) maupun dari number of account (NOA). Oleh karena itu, untuk 
mengetahui jenis tabungan yang paling berpotensi sebagai sumber dana PT. BPR 
CBA dan strategi pengembangan masing-masing tabungan, maka dalam penelitian 
ini dilakukan analisis portofolio produk. 
 Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Faktor-faktor 
lingkungan apa yang dihadapi perusahaan dalam mengoptimalkan perkembangan 
produk tabungannya?. 2) Bagaimana posisi masing-masing produk tabungan 
berdasarkan faktor kekuatan bisnis dan daya tarik segmennya dalam model 
matriks portofolio produk serta produk tabungan apa yang berpotensi sebagai 
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sumber dana perusahaan?, dan 3) Prioritas alternatif strategi apa yang dapat 
direkomendasikan dalam pengembangan masing-masing produk tabungan sesuai 
dengan posisi produk-produk tersebut berdasarkan metode AHP (Analytical 
Hierarchy Process)?. Sedangkan  tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis 
faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan produk tabungan 
PT. BPR CBA, menentukan dan mengkaji posisi produk tabungan PT. BPR CBA 
melalui pendekatan matriks portofolio produk serta menentukan produk tabungan 
yang berpotensi sebagai sumber dana perusahaan, serta memberikan rekomendasi 
strategi pengembangan produk tabungan sesuai dengan posisinya dalam matriks 
portfolio berdasarkan metode AHP.  

Pengumpulan data dilakukan di PT. BPR Cicurug Bumi Asih (PT. BPR 
CBA), yang beralamat di Jl. Siliwangi No.3 Cicurug, Sukabumi, 43359 pada 
bulan Februari 2009 sampai April 2009. Penelitian ini dilakukan dengan metode 
deskriptif melalui studi kasus yang terjadi di PT. BPR CBA. Jenis data yang 
diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui 
observasi, wawancara, dan kuesioner, sedangkan data sekunder melalui data 
internal perusahaan sejak tahun 2005 sampai 2008 dan studi kepustakaan lainnya 
yang terkait dengan masalah dan topik penelitian. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling, yaitu dengan memilih secara sengaja 
sampel yang akan diteliti sebagai responden. Tahapan teknik pengolahan dan 
analisis data, yaitu analisis daya tarik segmen dan kekuatan bisnis, analisis 
portofolio dengan matriks GE, dan AHP. Penggunaan alat analisis matriks GE ini 
dikarenakan matriks ini melibatkan variabel yang lebih banyak dan tidak 
mengarah kepada kesimpulan yang sederhana. Matriks GE mengenali banyak cara 
berbeda yang dapat digunakan untuk menilai daya tarik sebuah industri, dan 
memungkinkan pengguna untuk memilih kriteria yang mereka yakini paling tepat 
untuk situasi yang ada. 

Faktor daya tarik industri merupakan faktor eksternal yang dibutuhkan 
dalam penentuan posisi portofolio berdasarkan matriks GE pada penelitian ini. 
Namun karena objek penelitian ini, yaitu tabungan, berada pada industri yang 
sama yaitu industri perbankan, maka faktor daya tarik industri akan dimodifikasi 
menjadi faktor daya tarik segmen. Jika faktor eksternalnya tetap menggunakan 
faktor daya tarik industri, ketujuh produk tabungan tersebut akan memiliki faktor-
faktor eksternal yang sama karena berada pada industri yang sama, sehingga pada 
pemetaan di matriks GE produk-produk tabungan tersebut akan berada pada titik 
faktor eksternal yang sama. Padahal produk-produk tabungan tersebut memiliki 
segmen pasar yang berbeda-beda, sehingga faktor-faktor eksternal yang 
mempengaruhinya pun berbeda. Segmen pasar tesebut, yaitu segmen tabungan 
biasa umum, segmen tabungan biasa pelajar, segmen tabungan berjangka umum, 
dan segmen tabungan berjangka pelajar. Faktor daya tarik segmen tersebut, antara 
lain: peraturan/UU perbankan, peraturan Pemda setempat, intensitas persaingan, 
keseluruhan besar pasar, laju pertumbuhan pasar, perkembangan jumlah 
penduduk, perkembangan ekonomi masyarakat, kemajuan teknologi perbankan, 
dan krisis keuangan global. 

Faktor kekuatan bisnis merupakan penilaian secara subjektif dari 
perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor internal yang merupakan faktor-
faktor kunci kesuksesan produk yang sepenuhnya dapat dikontrol perusahaan. 
Faktor kekuatan bisnis ini juga merupakan gambaran daya saing produk. Faktor 
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kekuatan bisnis diidentifikasi untuk setiap produk tabungan, karena setiap produk 
memiliki kelebihan dan karakteristiknya masing-masing. Secara umum faktor-
faktor tersebut, yaitu: jaminan keamanan, kualitas pelayanan FO, strategi jemput 
bola, kemudahan persyaratan, tingkat suku bunga, undian hadiah, pangsa pasar, 
dan pertumbuhan pangsa pasar. 

Penilaian untuk menentukan nilai daya tarik segmen dan kekuatan bisnis 
masing-masing produk tabungan merupakan hasil perkalian antara bobot dan 
peringkat yang dilakukan oleh responden terhadap setiap faktor indikator daya 
tarik segmen dan kekuatan bisnis. Hasil kuesioner rekapitulasi nilai daya tarik 
segmen dan kekuatan bisnis untuk masing-masing produk tabungan kemudian 
dipetakan dalam matriks portofolio GE. Posisi dari produk tabungan tersebut, 
yaitu Tabungan Kasih dan Tabprindo berada pada posisi investasi dan tumbuh, 
sedangkan Tabungan Rizky, Cerdik dan Pelajar berada dalam posisi selektif, dan 
terakhir Tabungan Sigma pada posisi pertumbuhan selektif. Dari hasil matrik GE 
itu juga diketahui bahwa daya tarik segmen yang paling tinggi adalah segmen 
tabungan biasa umum. Kemudian diikuti oleh segmen tabungan berjangka umum, 
segmen tabungan berjangka pelajar, dan yang paling kecil adalah segmen 
tabungan biasa pelajar. Sedangkan dari dimensi kekuatan bisnis, produk tabungan 
yang memiliki nilai kekuatan bisnis terbesar adalah Tabprindo, Tabungan Sigma, 
Tabungan Kasih, Tabungan Rizky, Tabungan Cerdik, TPI, dan yang terendah 
adalah Tabungan Pelajar.  

Masing-masing posisi tersebut memiliki alternatif strategi yang berbeda-
beda. Strategi-strategi tersebut perlu diurutkan berdasarkan prioritas kepentingan 
yang paling dibutuhkan oleh perusahaan dalam menghadapi kondisi saat ini. 
Untuk mendapatkan prioritas strategi tersebut, dalam penelitian ini digunakan 
metode Analitycal Hierarchy Process (AHP). Oleh karena setiap posisi produk 
memiliki alternatif strategi yang berbeda, maka dalam penelitian ini dilakukan tiga 
kali AHP untuk mendapatkan prioritas strategi dari masing-masing posisi. 
Berdasarkan hasil AHP, strategi portofolio produk tabungan PT. BPR CBA yang 
menjadi prioritas utama untuk posisi investasi dan tumbuh, yaitu grow atau 
tumbuhkan. Sedangkan untuk posisi pertumbuhan selektif, yaitu invest strongly 
atau memaksimalkan investasi, dan untuk posisi selektif adalah invest selectively 
atau investasi dengan selektif. 

Implikasi manajerial untuk Tabprindo dan Tabungan Kasih, yaitu 1) 
Penetrasi pasar, bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar Tabprindo dan 
Tabungan Kasih melalui upaya pemasaran yang lebih besar, 2) Mempertahankan 
penabung loyal dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan terhadap mereka, 
diantanya adalah: memberikan bingkisan saat hari raya, mempererat hubungan 
kekeluargaan, mengeundang nasabah saat acara ata kegiatan perusaahaan, 
mengadakan reward bagi nasabah loyal dan memiliki jumlah saldo dengan limit 
tertentu agar nasabah semakin terpacu untuk meningkatkan saldo tabungannya, 3) 
Pengembangan pasar, yaitu dengan memperkenalkan produk tabungan ke area 
geografis yang baru. Selama ini perusahaan baru memasarkan produk tabungan 
Kasih dan Tabprindo ini ke lima pasar yang ada di Sukabumi, yaitu Pasar 
Cigombong, Cicurug, Cibadak, Cisaat, dan Pelita. Perusahaan dapat membuka 
daerah pemasaran yang baru, diantaranya di Pasar Sukaraja, Pasar Ikan Pelabuhan 
Ratu, Pasar Pasar Ikan Cibaraja, Jampang, Cipanas, Cianjur, Bandung, Bogor, dan 
lain sebagainya, dan 4) Pengembangan produk, yaitu dengan memperbaiki atau 
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memodifikasi produk melalui penambahan fitur dan fasilitas produk, antara lain 
dapat dilakukan dengan cara: mengembangkan jaringan ATM, menyelenggarakan 
sistem transaksi online, memaksimalkan sistem jemput bola.  

Implikasi manajerial untuk Tabungan Sigma adalah: 1) Penetrasi pasar, 
juga dibutuhkan dalam mengembangkan Tabungan Sigma karena tabungan ini 
merupakan tabungan yang paling baru di PT. BPR CBA, sehingga belum 
memiliki pangsa pasar yang besar. Oleh karena itu dibutuhkan strategi penetrasi 
pasar untuk meningkatkan pangsa pasarnya melalui upaya pemasaran yang lebih 
besar, 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas karyawan, antara lain dengan cara: 
merekrut karyawan baru untuk mempromosikan Tabungan Sigma, membentuk 
tim khusus untuk mempromosikan Tabungan Sigma, meningkatkan kompetensi 
tim promosi Sigma melalui pendidikan, training, pelatihan, serta beasiswa bagi 
karyawan yang berprestasi, mengadakan studi banding dengan BPR-BPR lain 
dalam mengembangkan tabungan sejenis, 3) Menyediakan hadiah yang menarik 
untuk pengundian hadiah Tabungan Sigma pada Desember 2009 mendatang, dan 
4) Pengembangan pasar juga diperlukan untuk mengembangkan Tabungan Sigma. 
Untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, tabungan ini juga harus 
dipasarkan tidak hanya pada wilayah geografis yang telah dimasuki produk 
tabungan PT. BPR CBA yang lain, namun juga dikembangkan ke area geografis 
yang baru, seperti di daerah Bogor, Bandung, Cipanas, Cianjur, Jampang, dan 
lain-lain. 

Implikasi manajerial untuk Tabungan Rizky, TPI, Cerdik, dan Pelajar, 
yaitu: 1) Memerger TPI, tabungan Cerdik, dan Pelajar menjadi satu tabungan saja, 
yaitu jenis tabungan berjangka, 2) Mempertahankan penabung loyal untuk 
Tabungan Rizky, 3) Melakukan penetrasi pasar, melalui promosi besar-besaran 
tehadap Tabungan Rizky dan “Tabungan Merger”, 4) Pengembangan produk, 
yaitu memodifikasi atau menambah fitur produk “Tabungan Merger”, yaitu 
dengan menyelenggarakan undian hadiah bagi “Tabungan Merger” untuk menarik 
calon nasabah, memberikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi, dan membuat 
kartu tabungan bagi nasabah “Tabungan Merger” baik nasabah lama maupun baru 
yang berfungis sebagai kartu diskon, dan 5) Melakukan pengembangan pasar ke 
area geografis lain yang belum dimasuki oleh produk tabungan PT. BPR CBA. 

Selain implikasi tersebut, untuk mengefisiensikan penggunaan 
sumberdaya, perusahaan sebaiknya memerger seluruh produk tabungannya 
menjadi satu ata dua jenis tabungan saja, yaitu tabungan biasa dan tabungan 
berjangka. Dengan memerger tabungan-tabungan tersebut, perusahaan dapat lebih 
fokus dalam mengembangkan produk tabungannya dan lebih efisien dalam 
penggunaan biaya pemasaran, SDM, biaya operasional, teknologi informasi, dan 
lain sebagainya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan perusahaan, antara lain: 
1) Pengembangan produk, yaitu dengan menambahkan fitur-fitur dan keunggulan 
pada setiap tabungan lama untuk melengkapi fitur tabungan yang baru, 2) 
Mendata kembali nasabah yang memiliki account di setiap tabungan dan 
mensosialisasikan tabungan yang baru terhadap nasabah-nasabah tersebut, 3) 
Mempertahankan penabung loyal dan mencari calon nasabah yang potensial, 4) 
Melakukan penetrasi pasar, yaitu dengan mempromosikan kelebihan dan 
keunggulan tabungan tersebut kepada nasabah, baik nasabah lama maupun calon 
nasabah secara besar-besaran, dan 5) Melakukan pengembangan pasar ke area 
geografis lain yang belum dimasuki oleh produk tabungan PT. BPR CBA. 
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Beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada PT. BPR CBA 
maupun untuk penelitian selanjutnya antara lain: 1) Perusahaan sebaiknya 
menambah jumlah marketing/Funding Officer (FO), 2) Perusahaan sebaiknya 
menambah divisi tabungan pada struktur organisasinya, 3) Perusahaan sebaiknya 
meningkatkan kemampuannya dalam bidang teknologi, 4) Untuk penelitian 
selanjutnya, disarankan untuk meneliti mengenai analisis kepuasan nasabah 
terhadap produk tabungan PT. BPR CBA. 

 
 
 
Kata Kunci: Tabungan, PT. BPR CBA, Analisis Portofolio, Matriks GE (General 
Electric), AHP (Analytical Hierarchy Process).  
 

 

 

 




