
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini perkembangan di dunia perbankan begitu pesat, sehingga 

mendorong semakin ketatnya persaingan yang ada.  Setiap bank berusaha untuk 

menciptakan produk dan jasa untuk menarik perhatian masyarakat. Pertumbuhan 

jumlah nasabah 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 persaingan yang ada, maka Bank Mega telah 

menyusun Grand Plan pada September 2003 sebagai suatu bentuk konsep 

perencanaan strategik hingga tahun 2008.  Dimana salah satu perencanaan 

tersebut adalah  adanya komitmen Bank Mega untuk memiliki 250 kantor cabang 

dengan target aset 50 triliun di tahun 2008. Dengan kata lain, bahwa Bank Mega 

akan aktif melakukan ekspansi dan membuka jaringannya, serta berupaya untuk 

menetapkan strategi pemasaran yang tepat untuk menghimpun Dana Pihak Ketiga 

(DPK) dari masyarakat.  

Pada dasarnya pertumbuhan DPK Bank Mega telah mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan hampir di setiap tahunnya. Namun jika 

ditinjau lebih dalam mengenai komposisinya (yang terdiri dari tabungan, giro, dan 

deposito), ternyata masih belum menunjukkan komposisi yang seimbang. Dimana 



komposisi DPK di tahun 2004 dan 2005 masih lebih didominasi oleh deposito 

dibandingkan dengan produk tabungan dan giro. 

Berikut ini merupakan grafik yang menunjukkan pertumbuhan DPK Bank 

Mega dan komposisinya dalam beberapa tahun terakhir. 
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Sumber : Annual Report Bank Mega 
Gambar 1. Grafik Pertumbuhan DPK Bank Mega Tahun 1998 - 2005 
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Sumber : Annual Report Bank Mega 
Gambar 2. Grafik Komposisi DPK Bank Mega Tahun 2004 - Planning 2006 

Berdasarkan kondisi ketidakseimbangan komposisi DPK tersebut, maka di 

tahun 2006 berdasarkan hasil Rapat Kerja Tahunan, manajemen Bank Mega 

berupaya memperbaiki komposisi DPK yaitu dengan meningkatkan komposisi 
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tabungan menjadi 24,5% atau sekitar tiga kali lipat dibanding pencapaian di tahun 

sebelumnya. Dengan adanya perubahan komposisi tersebut, maka peranan 

tabungan menjadi begitu penting dalam upaya pencapaian DPK. Bahkan hal ini 

telah menjadi perhatian khusus manajemen mengenai strategi apakah yang tepat 

untuk dilakukan dalam memperkenalkan dan memasarkan produk tabungan Bank 

Mega di kalangan masyarakat.  

Dari sisi produk, salah satu strategi pemasaran yang saat ini dilakukan oleh 

Bank Mega dalam rangka penghimpunan DPK adalah dengan meluncurkan satu 

produk tabungan pendidikan yaitu “Mega Rencana”. Tabungan Mega Rencana 

pertama kali diluncurkan pada 10 Oktober 2003.  Dengan dasar pertimbangan 

bahwa tren yang ada di dunia perbankan saat ini adalah adanya beberapa program 

investasi jangka panjang yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan 

ketersediaan dana di masa depan. Dengan kata lain bahwa saat ini bank telah 

berupaya memposisikan diri sebagai financial planner bagi nasabahnya.   

Menurut Info Bank Edisi Juni 2004, secara umum financial planning dapat 

diartikan sebagai perencanaan keuangan yang dilakukan seseorang untuk (1) 

membuat anggaran, (2) mengelola likuiditas, (3) membiayai pembelian yang 

besar, serta (4) menginvestasikan, dan atau (5) melindungi kekayaan.   

Selain itu, yang menjadi alasan mengapa bank perlu menyediakan layanan 

financial planner adalah karena melalui tabungan berjangka seperti tabungan 

tabungan pendidikan maka suatu bank akan mendapatkan nasabah-nasabah yang 

berkarakter loyal karena keterikatan mereka pada jangka waktu tertentu.  

Sehingga target penghimpunan dana melalui tabungan dapat hampir dipastikan 

terpenuhi untuk jangka waktu lama.  
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 Berdasarkan beberapa pertimbangan itulah mengapa hampir semua bank 

di Indonesia telah menyajikan sebuah produk tabungan berjangka yang berfungsi 

untuk merencanakan kebutuhan dana di masa depan, khususnya dalam bentuk 

tabungan pendidikan.  Adapun gambaran mengenai persaingan di dunia 

perbankan dalam meluncurkan produk tabungan pendidikan adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 1. Produk Tabungan Pendidikan pada Perbankan di Indonesia 
 

No Nama Bank Nama Produk 

1. Bank Bumiputera Bung Didik 

2. Bank Danamon Tabungan Pendidikan Danamon 

3. BII Eduplan 

4. Bank Mandiri Tabungan Rencana Mandiri 

5. Bank BNI Tapenas, Solusi Pintar 

6. Bank Niaga Niaga Pendidikan 

7. Lippobank Tabungan Rezeki Junior 

8. Permatabank Permata Pendidikan 

9. Bank Mega Mega Rencana 

10. NISP Taka NISP 

Sumber : Biro Riset InfoBank, 2004. 

Pada dasarnya faktor keberhasilan suatu bank dalam menghimpun dana 

dari masyarakat merupakan implikasi dari upaya bank tersebut dalam membangun 

persepsi positif masyarakat terhadap bank dan produknya, serta adanya keputusan 

strategi pemasaran yang tepat oleh manajemen.  Nasabah yang memiliki persepsi 

positif terhadap kinerja suatu bank pada umumnya akan menggunakan produk dan 

jasa layanan yang ditawarkan oleh bank tersebut secara loyal, walaupun 

dihadapkan pada beberapa alternatif karakteristik produk dan jasa layanan oleh 
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bank pesaing lainnya.  Dalam hal ini persepsi nasabah ini dapat dibentuk melalui 

bauran pemasaran yang tepat serta mutu layanan yang baik.  

Oleh karena itu, mengingat bahwa persepsi positif masyarakat terhadap 

suatu bank dan produknya begitu penting sebagai kunci utama keberhasilan suatu 

bank dalam melakukan aktivitas penghimpunan dana, maka penelitian ini penting 

dilakukan untuk memberikan rumusan strategi pemasaran yang tepat dalam upaya 

penghimpunan dana pihak ketiga, dengan pendekatan studi kasus pada PT. Bank 

Mega, Tbk Kantor Cabang Jakarta Roxy Mas.   

 

1.2. Perumusan Masalah 

Penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan oleh suatu bank 

seringkali dihadapkan pada tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan nasabah 

yang masih kurang terhadap kinerja suatu bank, yang pada akhirnya 

mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih bank untuk memenuhi 

kebutuhan finansialnya.  Lebih jauh lagi mengenai tabungan pendidikan, dimana 

memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat untuk menyerahkan 

pengelolaan dana lebihnya kepada pihak bank secara jangka panjang. 

 Untuk dapat bersaing dalam menghimpun dana masyarakat melalui 

tabungan pendidikan, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dijawab 

pada penelitian ini, berkaitan dengan upaya perumusan strategi pemasaran yang 

tepat bagi PT. Bank Mega, yaitu sebagai berikut : 

1. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi minat nasabah dalam memilih 

bank untuk menyimpan dananya? 

2. Faktor apa yang mempengaruhi perilaku nasabah dalam memilih produk 

tabungan pendidikan? 
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3. Bagaimana strategi pemasaran yang harus dikembangkan Bank Mega 

pada tabungan Mega Rencana dalam upaya penghimpunan dana? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Secara keseluruhan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

merumuskan strategi pemasaran yang tepat bagi PT. Bank Mega, Tbk dalam 

menghimpun dana melalui pengembangan produk tabungan Mega Rencana.  

Adapun secara lebih rinci tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

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 pendidikan. 

3. Menganalisis dan memberikan rekomendasi strategi pemasaran tabungan 

Mega Rencana di Bank Mega khususnya pada KC Roxy Mas. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi dan kontribusi bagi PT. Bank Mega Tbk dalam 

merumuskan strategi pemasaran yang tepat melalui analisa persepsi 

dalam upaya penghimpunan dana. 

2. Sebagai bahan informasi tambahan dan referensi bagi penelitian 

selanjutnya.  
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3. Sebagai sarana pengembangan wawasan penulis, untuk meneliti dan 

menganalisa lebih dalam mengenai proses pengambilan keputusan 

strategi pemasaran di dunia perbankan. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 Berdasarkan tujuan dan manfaat penelitian, perlu diadakan pembatasan 

kerangka kerja penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Kajian difokuskan pada strategi pemasaran dalam kegiatan 

penghimpunan dana di PT. Bank Mega, Tbk Kantor Cabang Jakarta 

Roxy Mas yaitu untuk produk tabungan Mega Rencana. 

2. Penelitian dilakukan pada perilaku nasabah Bank Mega untuk 

memperoleh gambaran faktor-faktor yang menyebabkan keputusan 

nasabah. 

3. Hasil kajian akan memberikan solusi dalam bentuk alternatif strategi 

pemasaran dalam mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan daya 

saing perusahaan. 
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