
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.1.1. Perbankan Indonesia Indonesia Pasca Krisis 

Kondisi perekonornian Indonesia pasca krisis ekonorni rnasih 

belurn sepenuhnya pulih. Perturnbuhan rnulai rnenunjukkan trend yang 

cukup rnenggernbirakan, khususnya pada sektor usaha jasa, 

tradinglekspor produk-produk agriculture dan produk-produk industri. 

Bagi sektor perbankan yang senantiasa harus rnernegang prinsip kehati- 

hatian, rnaka dalam penentuan target serta strategi bisnis harus turut 

mernperhitungkan faktor internal rnaupun faktor eksternal, seperti aspek 

kualitas dan kapabilitas pelaksana, prospek, resiko, tingkat kejenuhan dan 

kornpetisi bisnis hingga kondisi sosial politik serta kebijakkan pernerintah. 

Bank dalam perkernbangannya sernakin dibutuhkan untuk 

rnendukung perekonornian sebagai lernbaga interrnediasi dalarn rnenyerap 

dan rnenyalurkan dana rnasyarakat dalarn bentuk pinjarnan untuk 

rnenggerakkan sektor riil. Kebutuhan akan sektor perbankan rnerupakan 

akurnulasi dari berbagai masalah yang tirnbul dalarn perkernbangan dunia 

perbankan rnenyongsong perubahan yang akan tejadi di dalarn 

menghadapai era persaingan global. 

Mernburuknya kinerja perbankan tersebut disebabkan hal-ha1 

sebagai berikut : 



1. Negative spread, yaitu meningkatnya biaya dana tanpa diimbangi 

penghasilan dari penyaluran kredit. 

2. Meningkatnya kredit bermasalah akibat krisis ekonomi, tekanan suku 

bunga, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap rnata uang asing 

terutama dolar Amerika. 

3. Tejadi rush yang mengakibatkan bank mengalami kekurangan 

likuiditas dan meningkatkan pinjaman antarbank dengan bunga tinggi 

serta BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). 

4. Menurunnya efisiensi akibat peningkatan biaya-biaya operasional. 

5. Kerugian akibat transaksi valuta asing (valas) atau adanya kewajiban 

dalam valas yang jatuh tempo. 

Untuk mengatasi mernburuknya kondisi perbankan nasional, 

terutama dari sisi permodalan, pemerintah melakukan program 

rekapitalisasi perbankan nasional. Hal ini dilakukan tidak saja untuk 

membantu bank-bank yang sekarat, tetapi juga untuk mendorong 

perbaikan kondisi usaha di sektor riil maupun perekonomian secara 

menyeluruh. 

Hingga semester 1-2003 kineja industri perbankan terus 

mengalami peningkatan. Membaiknya industri perbankan ini dipengaruhi 

oleh dua hal, yaitu: 

1. Kebijakkan bidang moneter, antara lain keberhasilan 

mempertahankan laju inflasi pada tingkat rendah, nilai tukar yang 



cenderung menguat dan stabil, serta penurunan suku bunga sertifikat 

Bank Indonesia ($01) yang signifikan. 

2. Faktor-faktor non-moneter seperti dukungan dan semakin 

bergairahnya kegiatan ekonomi di sektor riil serta stabilnya faktor 

politik dan keamanan. 

Menurut data BI (2002), loan to deposit ratio (LDR) perbankan 

nasional masih berkisar 39,17% (lihat Tabel-1 dan Tabel-2). Ini artinya, 

banyak dana pihak ketiga yang belum disalurkan dalam kredit. 

Gambar 1. Perkembangan Dana dan Kredit Perbankan Nasional(B1, 
2002), Diolah Kembali 

Sebagaimana diketahui kondisi makro ekonomi negara kita 

sampai saat ini masih dalam situasi kurang kondusif. Hal ini tercermin dari 

tingkat suku bunga yang masih cukup tinggi, melemahnya nilai tukar 



rupiah dan beragam permasalahan lainnya. Permasalahan ini menjadi 

lebih kompleks akibat kondisi politik didalam negeri yang juga masih labil 

serta belum pulihnya sektor riil. Kenyataan ini menggambarkan betapa 

hebat dampak krisis ekonomi yang dihadapi. 

1.f 2. Pangsa Pasar Bank BNI dalam Industri Perbankan 

Berdasarkan jumlah aset (Tabel I), Bank BNI merupakan bank 

dengan aset kedua terbesar di Indonesia setelah Bank Mandiri. Hingga 

Semester I 2003 aset Bank BNI tercatat sebesar Rp 

123.867.853.000.000,- dengan pangsa 11,17% terhadap total aset bank 

umurn di Indonesia. 

Tabel 1. Kineja Bank Umum Nasional Hingga Semester I Tahun 2003 
(Dalam juta Rupiah) 

Bank BNI merupakan Bank penghimpun dana terbesar ketiga di 

Indonesia setelah Bank Mandiri dan Bank BCA. Hingga semester I Tahun 



2003 jumlah dana masyarakat yang dihimpun adalah sebesar Rp 

97.286.940.000.000,- dengan pangsa sebesar 11,51%. Berdasarkan data 

Bank Indonesia (2003) sepuluh bank umum nasional dengan pangsa dana 

rnasyarakat terbesar adalah PT Bank Mandiri Tbk (21,8%), PT Bank 

Central Asia Tbk (12,07%), PT Bank Negara Indonesia Tbk (11,51%), PT 

Bank Rakyat Indonesia (8,87%), PT Bank Danamon Indonesia (4,12%), 

PT Bank Internasional Indonesia Tbk (3,3%), PT Bank Permata Tbk 

(2,7%), PT Bank Lippo Tbk (2,2%) dan PT Bank Niaga (2%). 

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

Surnber : Bank Indonesia (2003), diolah kembali 

Dana masyarakat yang terhimpun selain berasal dari deposito, 

giro, juga berasal dari produk tabungan. Produk tabungan yang ada saat 

ini di Bank BNI adalah TAPLUS (Tabungan Plus) dan THI (Tabungan Haji 



Indonesia) dan "TAPLUS UTAMA" yang ditujukan terutama kepada 

rnasyarakat luas untuk kelas sosial rnenengah ke atas. Narnun 

berdasarkan kenyataan sangat sulit rnengernbangkan pasar tabungan 

karena ketatnya persiangan dalarn industri, disamping rendahnya suku 

bunga yang selama ini rnenjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat 

untuk rnenabung. Faktor lain yang cukup berpengaruh adalah banyaknya 

peluang investasi yang ditawarkan pada masyarakat, sehingga menyimpan 

uang dalam bentuktabungan mengalami penurunan cukup signifikan. 

Garnbar 2. Pasar Tabungan Per Juni 2002 [Biro Riset Info Bank (2002), 
diolah kernbali oleh Bank BNI (2003)] 

Untuk itu strategi yang diimplernentasikan selama ini berupa 

penetrasi dan pengembangan pasar tidaklah efektif karena rnungkin aklan 



lebih bijak jika strategi lebih difokuskan pada mempertahankan pangsa 

tabungan yang ada dengan pengelolaan yang optimal, dengan 

meningkatkan customer satisfaction dan brand equity. Berdasarkan ha1 

diatas, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan judul, 

"Analisis Portfolio Produk Tabungan Plus (Taplus), Tabungan Plus Utama 

(Taplus Utama) dan Tabungan Haji (MI) PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk Jakarta". 

1.2. Perurnusan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana intensitas produk tabungan Bank BNI dalam persaingan 

industri tabungan saat ini? 

2. Bagaimana posisi relatif masing-masing produk saat ini dan masa 

depan produkTabungan Bank BNI dalam Matriks portfolio? 

3. Bagaimana alternatif strategi yang sebaiknya dikembangkan oleh 

perusahaan untuk masing-masing produk? 

1.3. Tujuan Penelitian : 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui intensitas produk tabungan Bank BNI dalam persaingan 

produk tabungan pada industri perbankan saat ini? 



tabungan saat iai dan mendatang, serta merekomendasikan alternatif 

strategi perusahaan serta merekomendasikan strategi bagi perusahaan. 

Penelitian ini dibatasi oleh ruang lingkup bahasan sebagai 

berikut : 

1. Pesaing yang dilihat adalah pesaingan dengan konsumen utamanya 

sama dengan Bank BNI yaitu produk tabungan secara keseluruhan. 

2. Analisis lingkungan yang dirnaksud adalah daya tarik industri dan 

kekuatan bisnis. 




