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Perkembangan industil perbankan nasional sejak tahun 1997 telah 
mengalami kemunduran dengan adanya krisis moneter. Kondisi tersebut 
telah mengharuskan Bank MMA terus meningkatkan daya saing agar dapat 
bertahan (survive). Dalam rangka mernpertahankan posisi seria 
meningkatkan daya saing Bank MMA, maka setiap unit bisnis Bank MMA 
harus mernpunyai tujuan yang merupakan derivatif dari visi dan rnisi Bank 
MMA. Tujuan tersebut diterjernahkan dalam bentuk strategi dan taktik 
sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Dampak yang terjadi dengan adanya pergeseran tersebut, bank- 
bank rnengalami kesulitan dalarn penyaluran kredit dan kegiatan bank-bank 
lebih aktif dalam pengerahan dana. Untuk itu Bank MMA harus siap bergerak 
dengan bank-bank lain yang saat ini mulai bergerak di sektor bisnis ritel 
perbankan khususnya penghimpunan dana tabungan, seperti BCA, BNI, BII, 
Bank Danamon dan Bank Mandiri. Prinsip utama dalam bisnis ritel perbankan 
adalah jumlah nasabah (mass cusfomer) yang merupakan key factor yang 
perlu diperhatikan. Bisnis ritel mengutamakan jumlah nasabah daripada 
volume bisnis, sehingga yang dapat menjamin keberhasilan adalah dukungan 
fasilias layanan yang mampu menjaring nasabah dalam jumlah besar. 

Pada kondisi saat ini penghimpunan dana perbankan pada 
umumnya refocusing pada tabungan, dirnana tercermin dari kegiatan Bank 
Mandiri yang meluncurkan Tabungan Mandiri, BCA dengan Tahapan Gebyar 
BCA, BNI dengan Taplus di layar BNI, dan Bank MMA meluncurkan 
"Tabungan Andalan" Bank MMA pada bulan Juli 1999. "Tabungan Andalan" 
Bank MMA dalam perkembangan beberapa tahun terakhir ini, belum 
rnencerminkan sebagai produk tabungan unggulan Bank MMA yang dapat 
diandalkan. 

Portofolio produk "Tabungan Andalan" Bank MMA yang masih 
lemah, mengharuskan Bank MMA untuk rnengevaluasi dan merumuskan 
strategi pernasaran yang tepat dalam mengantisipasi tingkat persaingan 
perbankan yang masih ketat khususnya di sektor ritel. Faktor kekuatan Bank 
MMA dengan jaringan kerja yang luas (termasuk jaringan kerja Bank MMA 
Unit) belum mampu membangkitkan Bank MMA, tanpa didukung oleh suatu 
upaya untuk mengintegrasikan seluruh kekuatan Bank MMA (misal sysfem 
on - line yang mulai dikembangkan) guna mengatasi kelemahan yang ada. 



Untuk itu perlu suatu strategi yang dapat diaplikasikan secara terintegrasi, 
sehingga menjadi kekuatan bag; "Tabungan Andalan" Bank MMA untuk dapat 
terus dikernbangkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, rnaka dapat diidentifikasi 
beberapa perrnasalahan yang dihadapi oleh Bank MMA sebagai berikut : (1) 
Tingginya tingkat persaingan produk tabungan antar bank yang sernakin 
ketat, (2) Produk Tabungan Andalan Bank MMA belurn optimal apabila 
dibandingkan dengan jaringan kerja Bank MMA selama in;, dan (3) Belum 
stabilnya jurnlah rekening Tabungan Andalan Bank MMA yang akan 
berpengaruh terhadap banyaknya jumlah saldo yang diterima oleh Bank 
MMA. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, rnaka disusun suatu rurnusan 
rnasalah sebagai berikut : (1) Bagaimana posisi tingkat persaingan produk 
tabungan antar bank?, (2) Bagairnana keberadaan perkernbangan Tabungan 
Andalan Bank MMA dewasa ini dilihat dari jurnlah saldo sirnpanan, jumlah 
nasabah dengan produk yang sama dengan bank lain? dan (3) Bagaimana 
strategi pemasaran yang seharusnya dilakukan baik oleh Kantor Pusat 
maupun Kantor Cabang Bank MMA, Kantor Cabang Pernbantu dan Kantor 
Unit dalarn rnenstabilkan produk "Tabungan Andalan" Bank MMA?. 
Penelitian ini bertujuan : (1) Menganalisis perkembangan jumlah saldo 
Tabungan Andalan Bank MMA dengan produk tabungan dari Bank lain, (2) 
Mernbuat portofolio produk "Tabungan Andalan" Bank MMA dibandingkan 
dengan produk tabungan dari bank lain?, dan (3) Mengklasifikasikan kinerja 
dan perurnusan strategi pemasaran untuk Bank MMA di seluruh Indonesia 
dalam rangka penghirnpunan dana produk Tabungan Andalan. 

Ruang lingkup penelitian dititikberatkan pelaksanaan pencapaian 
Tabungan Bank MMA. Penelitian dilakukan dengan rnenggunakan data yang 
digunakan pada "Tabungan Andalan" Bank MMA Award guna mengkaji 
perturnbuhan dan perubahan dalarn pernasaran "Tabungan Andalan" Bank 
MMA. 

Dalarn penelitian ini digunakan metoda penelitian dengan 
pendekatan studi kasus. Pernbahasan dilakukan untuk rnenegkaji posisi 
produk "Tabungan Andalan" Bank MMA. Data yang diperlukan dalarn 
pelaksanaan tesis yaitu data sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan 
cara mencatat dari Laporan Perkembangan tabungan Bank, Annual Report 
Bank, serta Neraca Publikasi Bank. Alat analisis yang digunakan pada 
penelitian ini adalah Analisis Matriks Boston Consulting Group (Matriks BCG) 
dan Analisis Gerornbol (Cluster Analysis). 

Hasil Analisis BCG berdasarkan jumlah saldo tabungan yang ada di 
Bank MMA dan ernpat Bank pesaing, terlihat dari sisi perturnbuhan bahwa 
jumlah saldo tabungan yang rnengalami perturnbuhan paling besar adalah 
Bank Mandiri yaitu sebesar 33,17 persen dan yang terkecil adalah Bank 



Lainnya yaitu sebesar 4,58 persen. Besarnya pertumbuhan jurnlah saldo 
tabungan pada Bank Mandiri dikarenakan Bank Mandiri rnerupakan Bank 
yang merupakan hasil merger ernpat Bank yang secara otornatis rnenjadikan 
jurnlah saldo tabungan di Bank tersebut rnenjadi tinggi dan dikaitkan dengan 
banyaknya jurnlah cabang Bank Mandiri yang tersebar sehingga rnendorong 
untuk bisa rnengurnpulkan dana lebih banyak lagi dibandingkan dengan 
tahun sebelurnnya. Adapun perturnbuhan jurnlah saldo di Bank MMA 
dibandingkan dengan rata-rata industrinya adalah 0,98 kali atau rnasih di 
bawah perturnbuhan saldo tabungan rata-rata industri. Bank yang 
rnengalarni perturnbuhan di atas rata-rata perturnbuhan industrinya adalah 
Bank BCA dan Bank Mandiri. Selanjutnya dilihat dari sisi market share Bank 
MMA di atas rata-rata industrinya, yaitu sebesar 1,015 kalinya. 

Dilihat dari jurnlah rekening tabungan Bank MMA rnengalarni 
perturnbuhan sebesar 17,61 persen, jurnlah kartu ATM pada Tahun 2003 
mengalami peningkatan sebesar 47,Ol persen dibandingkan dengan tahun 
sebelurnnya dan pertumbuhan jurnlah rnesin ATM Bank MMA cukup tinggi 
yaitu sebesar 43,70 persen. 

Hasil analisis cluster berdasarkan kriteria rekening rendah, saldo 
rendah, rekening sedang, saldo sedang, rekening tinggi dan saldo tinggi 
terbagi rnenjadi 41 kelornpok cabang Bank MMA dengan kategori tinggi, 218 
kategori sedang dan 281 dengan kategori cabang rendah, sedangkan hasil 
pengelornpokkan cluster berdasarkan rekening toal dan saldo total didapat 
tiga kelornpok cabang Bank MMA yaitu 45 kelornpok cabang Bank MMA 
tinggi, 312 cabang sedang dan 238 cabang rendah. 

Untuk lebih rnengetahui secara spesifik kinerja cabang-cabang Bank 
MMA tanpa rnelihat jurnlah kategori tabungan yaitu < Rp. 500.000, kernudian 
Rp. 500.000 - Rp. 50.000.000,- dan tabungan dengan jurnlah di atas Rp. 
50.000.000, rnaka dilakukan analisis cluster dengan kategori jurnlah rekening 
total (Dl)  dan jurnlah saldo total (D2). Selanjutnya, kedua kategori tersebut 
yaitu D l  dan D2 akan dijadikan indikator dalarn pengelornpokkan cabang 
Bank MMA berdasarkan analisis cluster untuk dijadikan rnenjadi tiga 
kelornpok cabang. Adapun kelompok cabang tersebut adalah, cluster satu 
yaitu cabang Bank MMA dengan kategori tinggi, yaitu 45 cabang, cluster dua 
yaitu cabang Bank MMA dengan kategori sedang sebanyak 312 cabang dan 
cluster tiga yaitu Bank MMA dengan kategori rendah sebanyak 238 cabang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Bank MMA 
dengan rnenggunakan rnatriks BCG, portofolio produk Tabungan Andalan 
Bank MMA dibandingkan dengan bank pesaing yaitu Bank Mandiri, BCA, 
BNI, Bank Danarnon dan Bank Lainnya dilihat dari jurnlah saldo yang ada 
berada pada kuadran Ill atau berada pada posisi Cash Cows dengan strategi 
yang cocok untuk diirnplernentasikan pada posisi ini adalah strategi product 
development. 



Untuk rnendongkrak "Tabungan Andalan" Bank MMA pada kantor 
cabang Bank MMA di seluruh Indonesia rnaka dilakukan strategi pernasaran 
ernpat P dalarn rangka rnernasarkan "Tabungan Andalan" Bank MMA dengan 
cara rneningkatkan produk tabungan itu sendiri rnenjadi lebih rnulti fungsi, 
suku bunga yang kornpetitif dengan bank pesaing, dilengkapi dengan tempat 
bertranskasi yang nyarnan dengan lokasi yang strategis ditarnbah dengan 
rnelakukan prornosi baik secara below the line rnaupun above fhe line, 
sedangkan yang dilakukan Bank MMA pusat terhadap Bank MMA di cabang- 
cabang adalah dengan cara rnernbuat progran "Tabungan Andalan" Award, 
Infernal Markefing, pernberian ijin prinsip secara standar bagi penggunaan 
dana maintenance cabang-cabang Bank MMA, kemudahan pernenuhan dana 
maintenance "Tabungan Andalan" Bank MMA yang bertujuan untuk kegiatan 
prornosi di wilayahnya, khususnya Bank MMA dengan kategori rendah. 
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