
I .  PENDAHULUAN 

1 .I. Latar Belakang 

Perkembangan industri 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 mempertahankan posisi serta 

meningkatkan daya saing Bank MMA, maka setiap unit bisnis Bank MMA 

harus mempunyai tujuan yang merupakan derivatif dari visi dan misi Bank 

MMA. Tujuan tersebut diterjemahkan dalam bentuk strategi dan taktik 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Dengan adanya beberapa bank swasta nasional yang dibekukan 

operasinya pada tahun 1997 - 1999, masyarakat lebih berhati-hati dalam 

memilih bank untuk bertransaksi khususnya pada kegiatan simpanan dan 

jasa bank lainnya. Status kepemilikan Bank MMA sebagai salah satu Bank 

Pemerintah RI bukan lagi menjadi satu-satunya faktor kekuatan kunci 

dalam menjaring nasabah penabung yang semakin kritis dan selektif. 

Faktor-faktor kunci sukses yang lain yaitu : 

Kredibilitas (credibilify), meliputi : tidak ada rush dan organisasi 

yang solid. 

Jaringan kerja (networking yang luas, meliputi : Jumlah Cabang, 

Jumlah Kantor Cabang Pembantu dan Jumlah Kantor Unit) 

Fasilitas (facility) yang tersedia, meliputi : on line, pembayaran 

tagihan, kerjasama dengan pihak ketiga. 



Darnpak yang terjadi dengan adanya pergesaran tersebut, bank- 

bank mengalarni kesulitan dalarn penyaluran kredit dan kegiatan bank- 

bank lebih aktif dalarn pengerahan dana. Untuk itu Bank MMA harus siap 

bergerak dengan bank-bank lain yang saat ini rnulai bergerak di sektor 

bisnis ritel perbankan khususnya penghirnpunan dana tabungan, seperti 

BCA, BNI, Bank Danamon, Bank Mandiri dan Bank Lainnya. Prinsip utarna 

dalarn bisnis ritel perbankan adalah jurnlah nasabah (mass customer) 

yang rnerupakan key facfor yang perlu diperhatikan. Bisnis ritel 

rnengutarnakan jurnlah nasabah daripada volume bisnis, sehingga yang 

dapat rnenjarnin keberhasilan adalah dukungan fasilitas layanan yang 

mampu rnenjaring nasabah dalarn jumlah besar. 

Dari Rasio indikator keuangan Bank MMA dari Tahun 1999 - 2002 

dapat dikatakan bahwa secara urnurn kinerja keuangan Bank MMA 

semakin baik dari tahun ke tahun. lndikator kinerja keuangan yang baik itu 

terlihat dari tingkat pengembalian aset dan modal (equity) yang 

rneningkat. Selain itu dari segi perbandingan biaya operasional dan 

pendapatan operasional terlihat bahwa persentase biaya operasional yang 

cenderung semakin rendah dari tahun ke tahun. Dari segi rasio kecukupan 

modal (CAR) juga menunjukkan bahwa Bank MMA memiliki kemarnpuan 

yang baik ditunjukkan dengan nilai CAR sebesar 13,16. persen yang 

berada di atas syarat minimal CAR dalam industri perbankan Indonesia 

yaitu sebesar 12 persen. lndikator rasio keuangan Bank MMA 

selengkapnya dari Tahun 1999-2002 dapat dilihat pada Tabel 1. 



Tabel 1. Rasio lndikator Keuangan Bank MMA Tahun 1999-2002 

Surnber : BI (2003), Diolah Kembali 

Adapun dilihat berdasarkan persentase pangsa aset dan 

persentase pangsa dana masyarakat, Bank MMA rnerupakan bank 

dengan aset keernpat terbesar di lndonesia setelah Bank Mandiri, Bank 

BNI dan Bank BCA dan Bank dengan aset di bawah Bank MMA yaitu 

Bank Danarnon, Bank Bll, Bank Permata, Bank Lippo, Bank Niaga, bank 

Panin, dan bank urnurn lainnya. Hingga Semester 1 2003 aset Bank MMA 

tercatat sebesar Rp 91.944.810.000.000,- dengan pangsa 8,29 persen 

terhadap total aset bank urnurn di lndonesia dan 8,87 persen terhadap 

pangsa dana rnasyarakat. Berdasarkan data Bank lndonesia (2003) 

sepuluh bank urnum nasional dengan pangsa dana masyarakat terbesar 

adalah PT Bank Mandiri Tbk (21,8%), PT Bank Central Asia Tbk (12,07%), 

PT Bank Negara lndonesia Tbk (ll,51%), PT Bank MMA (Persero) Tbk, 

(8,87%), PT Bank Danarnon lndonesia (4,12%), PT Bank lnternasional 

lndonesia Tbk (3,3%), PT Bank Permata Tbk (2,7%), PT Bank Lippo Tbk 

(2,2%) dan PT Bank Niaga (2%). 



Tabel 2. Pangsa Kinerja Bank Umum Nasional Hingga Semester I 
Tahun 2003 (Dalam juta Rupiah) 

Nama Bank Pangsa Asset Pangsa Dana Masyarakat 
I%\ 

Sumber : Bank Indonesia (2003), Diolah Kembali 

Pada saat ini, penghimpunan dana perbankan pada umumnya 

refocusing pada tabungan yang tercermin dari kegiatan Bank Mandiri yang 

meluncurkan Tabungan Mandiri, BCA dengan Tahapan Gebyar BCA, BNI 

dengan Taplus di layar BNI, Bank Danamon dengan Tabungan Primadana 

dan Bank MMA meluncurkan "Tabungan Andalan" Bank MMA pada bulan 

Juli 1999. "Tabungan Andalan" Bank MMA dalam perkembangan 

beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahunnya dan merupakan kontribusi dana terbesar bagi Bank MMA yaitu 

sebesar 47,2 persen disusul oleh Deposito dan Sertifikat BRI sebesar 34,6 

persen dan giro sebesar 18,2 persen pada Tahun 2003. Tingginya 

kontribusi persentase tabungan terhadap Bank MMA cukup besar, akan 

tetapi masih belum optimal bila dibandingkan dengan jaringan yang 

dimiliki oleh Bank MMA selama ini sehingga masih bisa lebih ditingkatkan 

lagi sehingga dapat mencapai target dari Bank MMA sebesar 50 persen. 



Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat perkembangan jumlah rekening 

dan jumlah saldo Tabungan Andalan Bank MMA dari sejak Tahun 1999- 

2002, secara umurn jumlah saldo yang berhasil dikumpulkan mengalami 

peningkatan tiap tahunnya rnulai Rp.5.341.660 milyar Tahun 1999 menjadi 

Rp. 8.908.039 milyar pada Tahun 2002 atau mengalarni peningkatan 

sebesar 66,76 persen dibandingkan dengan tahun 1999. Adapun dllihat 

dari jumlah rekening tabungan yang berhasil dijaring oleh Bank MMA, 

apabila dibandingkan dengan tahun 1999, pada tahun 2002 justru 

mengalami penurunan persentase jumlah rekening yaitu pada tahun 1999 

sebanyak 3.692.310 jurnlah rekening dan pada tahun 2002 mengalami 

penurunan jumlah rekening menjadi 3.492.854 jumlah rekening atau 

menurun sebesar 5.71 persen. 

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Rekening dan Jumlah Saldo 
"Tabungan Andalan" Tahun 1999 - 2002 

r-hlln Jumlah Rekening Jumlah Saldo 
l CIllUll (Buah Rekening) (Juta Rupiah) 

3.692.31 0 I 5.341 -660 

I I 

Sumber : Bank MMA. 2003 (Diolah) 

Masih belum stabilnya jumlah rekening "Tabungan Andalan" Bank 

MMA dari setiap tahunnya, mengharuskan Bank MMA untuk dapat 

mengevaluasi dan merurnuskan strategi pemasaran yang tepat dalam 

mengantisipasi tingkat persaingan perbankan yang makin ketat khususnya 

di sektor ritel. Faktor kekuatan Bank MMA dengan jaringan kerja yang 

luas (termasuk jaringan kerja Bank MMA Unit) harus dapat mampu 



rnernbangkitkan produk-produk unggulan Bank MMA terrnasuk "Tabungan 

Andalan" Bank MMA. 

Ada beberapa ha1 yang harus dilakukan oleh Bank MMA untuk 

rnengintegrasikan seluruh kekuatan Bank MMA (misal sysfem on - line 

yang rnulai dikernbangkan) dalarn rangka rnengupayakan kelemahan- 

kelernahan yang ada. Untuk itu perlu suatu strategi yang dapat 

diaplikasikan secara terintegrasi dengan rnernanfaatkan peran Kantor 

Cabang, Kantor Cabang Pernbantu dan Kantor Unit bank MMA dalarn 

rnernasarkan produk "Tabungan Andalan" Bank MMA agar'dapat 

dikernbangkan dan diterirna oleh seluruh lapisan rnasyarakat. 

1.2. ldentifikasi Masalah 

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 masih belurn optimal 

apabila dibandingkan dengan jaringan kerja Bank MMA selarna ini 

3. Belum stabilnya jumlah rekening "Tabungan Andalan" Bank MMA 

yang akan berpengaruh terhadap banyaknya jurnlah saldo yang 

diterirna oleh Bank MMA 



1.3. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka disusun suatu rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana posisi tingkat persaingan produk tabungan antar bank 

2. Bagaimana keberadaan perkembangan "Tabungan Andalan" Bank 

MMA dewasa ini dilihat dari jumlah saldo simpanan dan jumlah 

nasabah dengan produk yang sama dengan bank lain 

3. Bagaimana strategi pemasaran yang seharusnya dilakukan baik 

oleh Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, Kantor Cabang 

Pembantu dan Kantor Unit Bank MMA dalam menstabilkan produk 

"Tabungan Andalan" Bank MMA 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis perkembangan jumlah saldo "Tabungan Andalan" 

Bank MMA dengan produk tabungan dari bank lain 

2. Membuat portofolio produk "Tabungan Andalan" Bank MMA 

dibandingkan dengan produk tabungan dari bank lain 

3. Mengkasifikasikan kinerja dan perumuskan strategi pemasaran 

untuk Bank MMA di seluruh Indonesia dalam rangka penghimpunan 

dana produk "Tabungan Andalan" 



1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bank MMA, dapat menjadi masukan dalam meningkatkan usaha 

dan merancang strategi pemasaran di masa mendatang hususnya 

berkaitan produk "Tabungan Andalan" Bank MMA 

2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan dalam melihat suatu permasalahan, mengidentifikasi, 

menganalisa serta merumuskan alternatif solusi permasalahan 

yang terjadi. 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Bank MMA dengan 

memfokuskan pada pelaksanaan pencapaian "Tabungan Andalan" Bank 

MMA. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data yang digunakan 

pada "Tabungan Andalan" Bank MMA Award guna mengkaji 

pertumbuhan dan perubahan dalam pemasaran "Tabungan Andalan" 

Bank MMA. 




