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Di tengah persaingan di industri perbankan yang semakin ketat, setiap 
bank berusaha untuk menciptakan produk dan jasa untuk menarik perhatian 
masyarakat.  Pertumbuhan jumlah nasabah telah menjadi salah satu indikator 
bahwa suatu bank telah berhasil dalam menjalankan fungsinya sebagai 
intermediary institution. Dimana bank tersebut mampu menghimpun dana dari 
masyarakat dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit, serta 
memberikan jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. 

Untuk menanggapi kondisi persaingan yang ada, maka Bank Mega 
menyusun Grand Plan 2008 dimana dalam hal strategi penghimpunan dana Bank 
Mega berupaya untuk memperbaiki komposisi DPK dengan meningkatkan 
persentase tabungan sebagai produk dana murah guna mempersiapkan diri sebagai 
bank retail. Untuk itu diluncurkan tabungan Mega Rencana sebagai tabungan 
berjangka yang menawarkan manfaat financial planning. Karena melalui 
tabungan Mega Rencana maka nasabah akan terikat dalam jangka waktu tertentu 
sehingga meningkatkan jumlah nasabah loyal di Bank Mega.  

 Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : (1) mengidentifikasi 
faktor-faktor yang menjadi pertimbangan nasabah dalam memilih bank untuk 
menyimpan dananya, (2) mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi perilaku nasabah dalam memilih produk tabungan berjangka, dan 
(3) menganalisis dan memberikan rekomendasi strategi pemasaran tabungan 
Mega Rencana di Bank Mega khususnya pada KC Roxy Mas. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
design survey yang difokuskan pada nasabah tabungan Mega Rencana. Sedangkan 
dalam hal pemilihan responden metode yang digunakan adalah non-probability 
sampling dengan teknik convenience sampling. Adapun alat analisis yang 
digunakan adalah : (1) analisis thurstone untuk menganalisis preferensi nasabah 
terhadap atribut-atribut bank dan tabungan pendidikan dan (2) analisis tabulasi 
silang antar berbagai variabel yang diteliti untuk mengidentifikasi segmentasi dan 
target pasar tabungan Mega Rencana, guna menetapkan alternatif strategi dalam 
penghimpunan dana di Bank Mega KC Roxy Mas.  

Dari hasil analisis tersebut, maka dapat diketahui apakah sebenarnya yang 
menjadi pertimbangan nasabah dalam memilih sebuah bank dan tabungan 
pendidikan melalui atribut-atribut yang disajikan. Dalam hal pemilihan sebuah 
bank ternyata yang menjadi preferensi nasabah adalah atribut jaminan keamanan, 
status kepemilikan bank, popularitas bank, dan jangkauan lokasi/jaringan. 
Sedangkan dalam hal tabungan pendidikan, yang menjadi preferensi nasabah 
adalah pemberian hadiah, tingkat suku bunga, dan fasilitas asuransi jiwa. Dari 
beberapa atribut yang ada, ternyata Bank Mega memiliki keunggulan kompetitif 
dalam hal popularitas dan pemberian hadiah. Sedangkan pada atribut lainnya 



Bank Mega dapat dikatakan kurang kompetitif menurut nasabah jika 
dibandingkan dengan beberapa bank pesaing lainnya.  

Adapun beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah : 
1. Atribut jaminan keamanan, status bank, dan jaringan lokasi merupakan 

yang menjadi prioritas nasabah dalam memilih sebuah bank. 
2. Bahwa atribut pemberian hadiah, tingkat suku bunga, dan fasilitas asuransi 

meruapakan prioritas atribut pada tabungan pendidikan menurut 
responden. 

3. Bahwa terdapat beberapa atribut bank dan tabungan pendidikan yang 
dinilai kurang kompetitif dibanding bank-bank pesaing, seperti jaringan 
lokasi bank yang terbatas, dan dari sisi produk adalah dalam hal tingkat 
suku bunga dan fasilitas asuransi jiwa. 

4. Bahwa penggunaan iklan dan pemberian hadiah merupakan daya tarik bagi 
calon nasabah dalam proses pemilihan sebuah bank dan tabungan 
pendidikan. 
Adanya komitmen dari manajemen Bank Mega untuk konsisten dalam 

peningkatan posisi aset, sehingga dapat memberikan jaminan keamanan dan dapat 
memperbaiki image (citra) Bank Mega di masyarakat sebagai bank yang memiliki 
kredibilitas yang baik dan sehat dan mampu bersaing dengan bank-bank lainnya 
yang berstatus bank pemerintah, maka beberapa rekomendasi strategi pemasaran 
untuk Bank Mega antara lain : 

1. Penambahan jumlah kantor cabang dan ruang ATM yang tersebar secara 
merata di seluruh Indonesia, agar memberikan kemudahan bagi nasabah 
untuk bertransaksi, selain juga untuk meningkatkan awareness masyarakat 
akan keberadaan Bank Mega. 

2. Penggunaan iklan dan pemberian hadiah sebagai daya tarik bagi calon 
nasabah dalam proses pemilihan sebuah bank dan tabungan pendidikan. 

3. Strategi cross selling (penjualan silang) yang dilakukan oleh setiap petugas 
bank untuk meningkatkan penjualan produk perbankan secara merata. 
Beberapa saran yang dapat dilakukan oleh manajemen Bank Mega dalam 

rangka meningkatkan penghimpunan dana adalah dengan memperbaiki persepsi 
yang ada di masyarakat mengenai Bank Mega sehingga secara tidak langsung 
akan memberikan jaminan keamanan kepada nasabah dan memperbaiki 
kredibilitas Bank Mega di masyarakat. Dalam hal pelayanan perbankan yang 
masih harus diperbaiki oleh Bank Mega adalah adanya peningkatan kualitas 
pelayanan dan fasilitas perbankan, selain itu dalam hal produk yang masih harus 
diperhatikan adalah mengenai strategi pricing (penentuan tingkat suku bunga dan 
biaya-biaya) serta fasilitas teknologi perbankan seperti fasilitas ATM dan e-
banking yang secara tidak langsung mendukung kualitas produk. 
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