
Dampak yang terjadi dengan adanya pergeseran tersebut, bank-bank 

mengalami kesulitan dalam penyaluran kredit dan kegiatan bank-bank lebih 

aktif dalam pengerahan dana. Untuk itu Bank Rakyat Indonesia harus siap 

bergerak dengan bank-bank lain yang saat ini mulai bergerak di sektor bisnis 

ritel khususnya penghimpunan dana tabungan, seperti BCA, BNI, BII, Bank 

Danamon dan Bank Mandiri. Prinsip utama dalam bisnis ritel perbankan 

adalah jumlah nasabah (mass customer) yang merupakan key factor yang 

perlu diperhatikan. Bisnis ritel mengutamakan jumlah nasabah daripada 

volume bisnis, sehingga yang dapat menjamin keberhasilannya adalah 

dukungan fasilitas layanan yang mampu menjaring nasabah dalam jumlah 

besar. 

Pada kondisi saat ini penghimpunan dana perbankan pada umumnya 

refocusing pada tabungan, dimana tercermin dari kegiatan Bank Mandiri yang 

meluncurkan Tabungan Mandiri, BCA dengan Tahapan Gebyar BCA, BNI 

dengan Taplus di layar BNI, dan BRI meluncurkan Britama pada bulan Juli 

1999. Britama dalam perkembangan satu tahun terakhir ini, belum 

mencerminkan sebagai produk tabungan unggulan BRI yang dapat diandalkan. 

Hal ini terlihat dari pangsa pasar Britama yang masih relatif rendah ( 2,94 % 

dari total tabungan di 21 bank se-KabupatenIKotamadya Bogor dan Depok 

pada bulan Desember 2000, yang terdiri dari : 4 bank pemerintah, 1 bank 

pembangunan daerah dan 16 bank swasta nasional). 



Tabel 1 . Perbandingan tabungan bank se-KabupatenKodya Bogor 
dan Kodya Depok 

I Keterangan I Desember 1999 1 Juni 2000 I Desember 2000 1 

Sumber : LPU BRI Bogor dan Statistik Keuangan BI Bandung,2000, diolah 

Positioning Britama yang masih lemah, mengharuskan BRI untuk 

mengevaluasi dan merumuskan strategi pemasaran yang tepat dalam 

mengantisipasi tingkat persaingan perbankan yang makin ketat khususnya di 

sektor ritel. 

Faktor kekuatan BRI dengan jaringan kerja yang luas (termasuk 

jaringan kerja BRI Unit) belum mampu membangkitkan BRI, tanpa didukung 

oleh suatu upaya untuk mengintegrasikan seluruh kekuatan BRI (misal system 

on line yang mulai dikembangkan) guna mengatasi kelemahan-kelemahan 

yang ada. Untuk itu perlu suatu strategi yang dapat diaplikasikan secara 

terintegrasi, sehingga menjadi potensi bagi Britama untuk dapat terus 

dikembangkan. 

B. Identifikasi Masalah 

1. Pangsa pasar Britama Kanca BRI Bogor dan pertumbuhannya cenderung 

menurun. 

2. Pangsa pasar Britama lebih rendah dari pada rata-rata pangsa pasar 

tabungan Bank di KabupatenIKotamadya Bogor. 

3. Persepsi konsumen terhadap produk Britama yang masih rendah, sehingga 

perlu adanya suatu langkah repositioning terhadap produk Britama. 



C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka disusun suatu rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi pemasaran yang telah dilakukan oleh Kanca 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. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan perurnusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi karakteristik nasabah Britama dan nasabah bank lainnya. 

2. Mengidentifikasi perilaku menabung dan persepsi nasabah terhadap 

berbagai atribut tabungan. 

3. Melakukan SWOT analisis terhadap BRI dan produk Britama 

4. Menyusun rekomendasi strategi pemasaran Britama untuk dapat ditindak 

lanjuti oleh Kanca BRI Bogor. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

I .  Penelitian dilakukan di Kanca BRI Bogor dengan memfokuskan pada 

pelaksanaan pemasaran Britama. 

2. Penelitian juga menggali persepsi konsumen tentang Britama guna 

mengkaji permasalahan dan konteks perubahan dalam pemasaran Britama. 




