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Perkembangan industri perbankan nasional sejak tahun 1997 telah mengalami 
kemunduran akibat adanya krisis moneter. Dengan kondisi seperti itu mengharuskan 
BRI terus meningkatkan daya saingnya agar tetap dapat bertahan (survive). Apalagi 
dalam kurun waktu tahun 1997 - 1999 diikuti dengan adanya beberapa bank swasta 
nasional yang dibekukan operasinya, maka masyarakat lebih berhati-hati dalam 
memilih bank untuk bertransaksi khususnya pada kegiatan simpanan dan ada 
kecenderungan lebih memilih bank pemerintah yang dianggap aman dan lebih dapat 
dipercaya. 

Akibat dari situasi tersebut kegiatan perbankan lebih terfokus dalam 
pengerahan/mobilisasi dana daripada penyaluran kredit. Demikian pula dengan BRI 
yang dalam penghimpunan dananya berorientasi pada dana rite1 yang merupakan core 
business BRI di masa depan. 
Untuk itu pada bulan Juli 1999 BRI meluncurkan produk Tabungan BRITAMA, 
namun dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2000 belum mencerminkan 
sebagai produk tabungan unggulan BRI yang dapat diandalkan apabila dibandingkan 
dengan produk tabungan dari Bank-bank lain di wilayah Bogor. Pertumbuhan pangsa 
pasar menurun 1,66 % , dari 4,60 % pada tahun 1999 menjadi 2,94 % pada tahun 
2000. 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan, 
yaitu (1) Bagaimana strategi pemasaran yang telah dilakukan oleh Kantor Cabang 
BRI Bogor dalam mengembangkan BRITAMA selama ini. (2) Bagaimana 
perkembangan BRITAMA dewasa ini dilihat dari saldo simpanan, jumlah nasabah 
dan persaingan dengan produk bank lain. (3) Bagaimana formulasi strategi pemasaran 
yang seharusnya dilakukan oleh Kanca BRI Bogor untuk dapat meningkatkan 
perkembangan BRITAMA. Selanjutnya penelitian dilakukan dengan tujuan : (1) 
Mengidentifikasi karakteristik nasabah BRITAMA dan nasabah bank lainnya. (2) 
Mengidentifikasi perilaku menabung dan persepsi nasabah terhadap berbagai atribut 
tabungan. (3) Melakukan analisis SWOT terhadap BRI dan produk BRITAMA. (4) 
Menyusun rekomendasi strategi pemasaran BRITAMA untuk dapat ditindak lanjuti 
oleh Kanca BRI Bogor. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus dengan Kanca BRI Bogor 
dipilih sebagai unit kasus dan dilaksanakan mulai minggu pertama bulan Pebruari 
2001 sampai dengan minggu pertama bulan April 2001. Data yang dibutuhkan adalah 
data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 
manajemen perusahaan dan pengumpulan kuesioner terhadap pakar-pakar terkait 
(internal dan ekstemal pemsahaan), serta dari persepsi konsumen berdasarkan 



jawaban kuesioner yang disebarkan kepada para responden baik dari nasabah 
BRITAMA sebanyak 101 (seratus satu) responden maupun nasabah bank lain 
sebanyak 50 (lima puluh) responden. Data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka 
dan data tertulis internal perusahaan. 

Tehnik pengambilan contoh yang digunakan untuk nasabah BRITAMA adalah 
strata proporsional secara kebetulan (stratified proportional accidental sampling), 
sedangkan untuk nasabah bank kompetitor secara quota accidental random sampling 
dengan menetapkan jumlah sampel tertentu secara acak dan kebetulan kepada 5(lima) 
bank kompetitor yaitu BNI, Bank Mandiri, BCA, Bank Danamon dan BII. 
Sementara itu analisa data menggunakan Analisa Perilaku dan Persepsi Konsumen 
serta Analisa Matriks SWOT / IFE - EFE. Analisa Perilaku dan Persepsi Konsumen 
dilakukan untuk mengidentifikasi perilaku konsumen dalam menabung baik di 
BRITAMA maupun produk tabungan bank kompetitor dan mengidentifikasi persepsi 
konsumen terhadap berbagai atribut tabungan. Sedangkan Analisa Matriks SWOT / 
IFE - EFE dilakukan untuk mendapatkan alternatif-alternatif strategi yang dapat 
direkomendasikan kepada manajemen Kanca BRI Bogor. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat bahwa dari usia responden, 
nasabah BRI yang berusia lebih dari 50 tahun adalah 15,s %, sementara nasabah bank 
kompetitor hanya 10,O %. Sementara nasabah BRI yang berusia kurang dari 25 
tahun 10,9 % dan nasabah bank kompetitor 22,O %. Dengan kata lain, nasabah BRI 
cenderung lebih tua dibandingkan nasabah bank kompetitor. 

Sebagian besar nasabah BRI berlatar belakang pendidikan SLTA ke bawah 
yaitu 71,3 %, sedangkan nasabah bank kompetitor hanya 44,O %. Sebaliknya nasabah 
yang berpendidikan Akademi dan Universitas lebih tinggi pada bank kompetitor, 
yaitu 56,s % dibandingkan dengan nasabah BRI yang hanya 28,7 %. 

Apabila dilihat dari tingkat pengeluaran rumah tangga per bulan, bagian 
terbesar nasabah BRI berasal dari golongan berpenghasilan sampai dengan Rp. 
1.000.000,- yaitu 70,3 % dan dibandingkan nasabah bank kompetitor hanya 38,O %. 
Sedangkan nasabah BRI yang berpengeluaran diatas Rp. 1.000.000,- hanya 29,7 %, 
jauh lebih kecil dari nasabah bank kompetitor, yaitu 62,O %. 

Dilihat dari jenis kelamin responden, relatif tidak ada dominasi yang sangat 
menonjol antara laki-laki dengan perempuan. Nasabah BRI komposisi laki-lakinya 
yaitu 52,5 %, sisanya perempuan yaitu 4 7 3  %. Sedangkan untuk nasabah di bank 
kompetitor komposisi laki-lakinya yaitu 44,O % lebih sedikit dari nasabah perempuan 
yaitu 56,O %. 

Berdasarkan Analisa Perilaku dan Persepsi Konsumen dapat diidentifikasi 
perilaku menabung dari responden maupun persepsinya terhadap berbagai atribut 
tabungan. Apabila dilihat dari perilaku menabung dari para responden, nasabah BRI 
yang menggunakan lebih dari satu bank sebesar 42,5 %, sementara nasabah bank 
kompetitor lebih besar, yaitu 52,O %. Sedangkan alasan responden menggunakan 
lebih dari satu bank, yang utama adalah untuk tujuan yang tidak sarna, yaitu 27,l % 
diikuti dengan alasan untuk studi perbandingan, yaitu 25,4 % dan untuk mencari 
kemudahan fasilitas, yaitu 20,3 % . Selanjutnya dilihat dari alasan responden 
menyimpan uang di bank, 55,2 % menyatakan supaya uangnya aman dan diikuti oleh 



alasan untuk memanfaatkan fasilitas bank yang ada, yaitu 26,O % . Adapun apabila 
dilihat dari alasan responden menggunakan bank pilihannya, alasan utama dari 
nasabah BRI adalah faktor keamanan dan dapat dipercaya, yaitu 53,5 %, sementara 
nasabah dari bank kompetitor dengan alasan utama karena lokasi bank yang strategis 
dan mempunyai ATM dan Capem yang banyak, yaitu 54,O %. Khusus untuk 
nasabah BRITAMA, tujuan penggunaan tabungan BRITAMA (dengan pilihan lebih 
dari satu), alasan utama adalah untuk menabung, yaitu 35,5 % dan untuk kebutuhan 
sehari-hari, yaitu 25,O %. 

Berdasarkan Analisa Persepsi Konsumen, dapat diidentifikasi persepsi 
responden terhadap bank. Persepsi nasabah BRITAMA maupun nasabah penabung di 
bank kompetitor terhadap BRI, prosentase terbesar menyatakan bahwa BRI 
merupakan bank yang pengalaman, yaitu 24,O % , diikuti persepsi sebagai bank yang 
paling aman, yaitu 21,O %. Sementara dilihat dari tingkat kepuasan nasabah terhadap 
banknya, sebagian besar menilai cukup puas, baik dari nasabah BRI, yaitu 84,4 % 
dan nasabah di bank kompetitor yaitu 80,4 %. Adapun keluhan nasabah BRI 
terhadap BRITAMA, terbesar adalah karena antrian nasabah yang panjang dan lama, 
yaitu 48,l % dan diikuti dengan jumlah ATM BRI yang terbatas, yaitu 18,5 %, 
sedangkan penilaian nasabah bank kompetitor sehingga tidak menabung di 
BRITAMA, terbesar adalah disebabkan lokasi Kanca BRI tidak strategis, yaitu 25,5 
% dan diikuti dengan informasi produk yang kwang, yaitu 23,4 %. Apabila 
kelemahan-kelemahan tersebut diatasi, 47,7 % nasabah bank kompetitor masih tetap 
ragu-ragu untuk menabung di BRITAMA dan diikuti oleh nasabah yang berminat 
yaitu 38,6 %. 

Persepsi responden terhadap pelayanan Kanca BRI Bogor masih lambat, yaitu 
76,7 % nasabah BRI dan 77,3 % nasabah bank kompetitor menilai faktor penyebab 
utama keterlambatan adalah kurangnya jumlah Teller. Sementara atribut-atribut 
bank yang dibutuhkan oleh responden, prioritas utama adalah ketersediaan fasilitas 
ATM (79,s %), yang kedua fasilitas on-line (73,s Yo) dan yang ketiga adalah fasilitas 
pembayaran telepon (69,5 %). Adapun tanggapan nasabah BRI terhadap fasilitas pada 
BRITAMA yang perlu ditambahkan, hampir setengahnya (42,6 %) menginginkan 
penambahan jumlah ATM, diikuti penambahan jumlah Teller untuk memperbaiki 
kualitas pelayanan, yaitu 18,5 % . Sedangkan tanggapan dari nasabah bank 
kompetitor adalah sebaliknya, yaitu setengahnya (50,O %) menghendaki perbaikan 
sistem pelayanan, diikuti penambahan jumlah ATM, yaitu 26,3 %. Apabila dilihat 
dari promosi penjualan produk, nasabah BRI maupun bank kompetitor menyebutkan 
bahwa media Televisi merupakan sarana promosi yang paling mudah diterima, yaitu 
59,6 %, diikuti media Brosur atau leajlet, yaitu 18,l %. 

Selanjutnya berdasarkan analisis SWOT, data yang berhubungan dengan 
kondisi internal perusahaan (kekuatan dan kelemahan yang ada) maupun eksternal 
perusahaan (peluang dan ancaman yang dihadapi) dihimpun dan dipadukan dengan 
hasil pengumpulan kuesioner dari pakar-pakar yang terkait (internal dan eksternal). 
Selanjutnya dilakukan analisis melalui matriks IFE - EFE dengan metode Paired 
Comparison untuk mengetahui kondisi produk BRITAMA. Hasil perhitungan bobot 
dan peringkat diperoleh nilai terboboti pada faktor internal sebesar 2,820, sedangkan 



nilai terboboti pada faktor eksternal sebesar 2,807. Dengan hasil tersebut pada 
matriks Internal - Eksternal menunjukkan posisi Kuadran V, yang berarti produk 
BRITAMA tennasuk produk yang dalam kondisi Stabil. Dalam kondisi tersebut 
maka strategi yang dapat direkomendasikan adalah Penetrasi Pasar dan 
Pengembangan Produk. 

Disamping itu berdasarkan nilai terboboti yang diperoleh pada masing-masing 
faktor kritis kemudian dapat dihitung prioritas nilai pada masing-masing faktor . 
Selanjutnya dapat diperoleh prioritas alternatif strategi untuk pengembangan dan 
pemasaran BRITAMA yang dapat pula diberikan kepada manajemen Kanca BRI 
Bogor untuk ditindak lanjuti. 
Adapun urutan prioritasnya, yaitu : (I) Memperbaiki kinerja BRI khususnya di bidang 
tabungan dengan nilai 1,496, (11) Meningkatkan perluasan jaringan pelayanan berupa 
Cabang Pembantu atau Kios BRI dengan nilai 1,222, (111) Meningkatkan saldo dan 
jumlah nasabah Britama melalui dukungan tehnologi dengan nilai 1,074, (IV) 
Meningkatkan citra BRI dengan nilai 0,867, (V) Penambahan jumlah ATM BRI 
dengan nilai 0,860, (VI) Pembukaan networking baru on line cabang nilai 0,857, 
(VII) Mempertahankan strategi harga produk yang bersaing dengan nilai 0,809, (VIII) 
Meningkatkan kualitas tehnologi BRI dengan nilai 0,803, (IX) Membangun atau 
bergabung dengan aliansi banldVisa dengan nilai 0,799, (X) Meningkatkan kualitas 
produk dan fasilitas dengan nilai 0,785, (XI) Meningkatkan promosi untuk 
memperkuat pengenalan produk dengan nilai 0,763, (XII) Mempertahankan 
kepercayaan nasabah dengan nilai 0,762, (XIII) Mempertahankan kepercayaan 
masyarakat, dengan nilai 0,751, dan (XIV) Pengembangan BRITAMA dan pelayanan 
untuk memenuhi kebutuhan nasabah, dengan nilai 0,540. 

Apabila akan dikaitkan dengan kebijakan manajemen Kanca BRI Bogor, maka 
yang harus diutamakan adalah : 
1. Menambah jumlah ATM BRI dan membuka CapedKios BRI di beberapa pusat 

kegiatan bisnis di Bogor 
2. Merealisasikan pelayanan nasabah secara on line antara Kanca BRI dengan BRI 

Unit. 
3. Melakukan promosi secara efektif di media televisi, radio, spanduk dan brosur.. 
4. Menambah jumlah teller di Kanca BRI 

Dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu penabung 
BRITAMA bemsia lebih tua dibandingkan penabung di bank lain, karakteristik 
tingkat pendidikan, pengeluaran rumah tangga dan jenis pekerjaan dari penabung 
BRITAMA berasal dari golongan kelas sosial menengah ke bawah, penabung 
memilih BRITAMA dengan alasan keamanan dan dapat dipercaya, sedangkan 
penabung di Bank lain memilih produk tabungan karena alasan lokasi kantor yang 
strategis dan mempunyai ATM serta Cabang Pembantu yang banyak. Kebutuhan 
mendasar penabung BRITAMA yang belum dapat dipenuhi bempa jumlah ATM 
yang memadai dan antrian nasabah yang tidak panjang dan lama, sedangkan persepsi 
nasabah bank lain terhadap BRITAMA adalah kurangnya infonnasi produk serta 
lokasi kantor yang tidak strategis dan kualitas pelayanan BRI di tingkat teller tidak 
memuaskan. Strategi pemasaran BRITAMA yang dapat direkomendasikan adalah 



Pengembangan Produk (Product Development) berupa peningkatan kualitas 
tehnologi, membangun atau bergabung dalam aliansi bank, meningkatkan kualitas 
produk berikut fasilitasnya, meningkatkan promosi untuk memperkuat pengenalan 
produklhadiah dan mengembangkan BRITAMA dengan meningkatkan pelayanan 
serta Penetrasi Pasar (Market Penetration) berupa memperbaiki kine j a  BRI, 
pembukaan networking baru on-line Cabang BRI dengan BRI Unit, pricing 
BRITAMA, mempertahankan kepercayaan nasabah dan mempertahankan 
kepercayaan masyarakat. 

Beberapa saran yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen Kantor Cabang 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Bogor dalam pemasaran BRITAMA adalah : (1) 
Segera menambah fasilitas transaksi pembayaran pada ATM maupun bergabung 
dalam aliansi bank berupa debit card, (2) Segera menghubungkan secara on-line 
antara Kantor Cabang BRI dengan BRI-BRI Unit khusus di kota-kota 
kabupatenlkotamadya dan segera menambah ATM di beberapa lokasi, (3) Upaya 
promosi BRITAMA dengan efektif baik secara above the line maupun below the line, 
( 4 )  Segera melakukan evaluasi tingkat kualitas pelayanan dengan standar pelayanan 
yang optimal, dan (5) Segera melakukan perluasan neborking baru berupa Cabang- 
Cabang Pembantu dan Kios BRI 

Kata Kunci : Penlasaran BRITAMA, Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Bogor, Analisis Survey Konsumen, SWOT, Strategi, 
Product Development, Market Penetration. 




