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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Perkembangan perekonomian di Indoonesia telah berkembang sangat 

pesat, hal ini menyebabkan kondisi persaingan dunia bisnis semakin hari 

semakin beratmbah ketat. Dapat dilihat dari dari bertambahnya para pelaku 

ekonomi yang memasuki pasar dagang barang maupun jasa. Munculnyan 

perusahaan baru yang menghasilkan produk baru yang hamper sejenis 

mengakibatkan semakin banyak produk yang ditawarkan dalam kemasan dan 

kualitas yang beragam. Kondisi tersebut membuat pelanggan dihadapkan pada 

berbagai alternative pilihan dalam rangka pemenuhan kebutuhan.  

Perekonomian  khususnya dalam sector jasa menciptakan sebuah 

persaingan yang ketat tidak terkecuali pada sector perbankan. Dunia 

perbankan merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan jasanya 

kepada masyarakat dengan menjaga kepercayaan dari nasabah untuk 

menabung uang atau harta benda lainnya. Selain memberikan layanan jasa 

bagi nasabah tapi juga berlomba meningkatkan playanan jasa bagi para 

nasabah. Ketepatan pelayanan bagi dunia perbankan adalah kunci dasar yang 
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membedakan suatu bank dengan pesaingnya sehingga memegang peranan 

penting dalam pencapaian tujuan perusahaan.  

Perbankan berperan dalam mempermudah proses pengalihan dana dari 

pihak yang kelebihan dana pada pihak yang membutuhkan dana. Untuk 

melakukan proses tersebut perbankan menghimpun dana dari masyarakat yang 

memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat 

yang membutuhkan dana untuk kegiatan yang lebih produktif. Hal ini 

tercantum dalam Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan , yaitu bank 

merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya.  

Tumbuh dan berkembangnya bisnis perbankan tidak hanya ditandai 

dengan banyaknya kantor cabang yang dibuka akan tetapi dapat dilihat dari 

munculnya produk-produk baru dengan segala macam atribut yang dimiliki 

oleh setiap bank seperti memberikan bunga yang tinggi, jaminan kredit, 

berbagai hadiah, fasilitas online, phone banking, anjungan tunai mandiri 

(ATM), serta fasilitas-fasilitas lainnya. Perkembangan persaingan antar bank 

telah mendorong bank-bank untuk meningkatkan investasi dalam teknologi 

perbankan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah nasabah dalam 
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menggunakan produk-produk baru yang dapat memberikan solusi dalam 

berbisnis maupun bertransaksi yang pada dasarnya diera saat ini banyak 

masyarakat yang lebih memilih untuk berbisnis. Faktor kualitas produk dan 

kemudahan untuk bertransaksi merupakan salah satu kunci agar suaatu bank 

dapat memenangkan persaingan yang terdapat dalam industry perbankan.  

Usaha pihak bank dalam meningkatikan nasabahnya adalah dengan cara 

memberikan brosur, atau memasang iklan pada media cetak ataupun media 

elektronik. Promosi merupakan faktor penting untuk mengenalakn suatu 

produk kepasar atau nasabah, dengan adanya promosi masyarakat atau 

nasabah akan tertarik dan mencoba mengenal produk tersebut. Adapun 

oengertian promosi adalah suatu kegiatan yang mempunyai peran penting 

dalam menyampaikan informasi sekaligus menyebarluaskan produk yang 

dipromosikan tersebut, maka diharapkan dengan adanya promosi tersebut 

diharapkan dapat memepengaruhi dan menarik konsumen. 

Suatu produk baru yang diluncurkan oleh bank BNI ini maka diharapkan 

guna memebantu dan melengkapi kebutuhan nasabah, untuk itu dibutuhkan 

sebuah strategi pemasaran yang meliputi : 1. Perencanaan pemasaran; 2. 

Bauran pemasaran.  
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BNI taplus muda merupakan produk simpanan dalam bentuk tabungan 

yang merupakan turunan dari BNI taplus dan diperuntukkan bagi kaum muda 

dengan usia mulai dari 15 sampai dengan 25 tahun. BNI Taplus Muda dibuka 

atau diluncurkan pada tanggal 5 juli 2012, dengan target sasaran adalah usia 

muda mulai dari umur 15 sampai 25 tahun. Karena berdasarkan data BPS 

tahun 2006 bahwa jumlah populasi usia muda (15-25 tahun) di indonesia 

mencapai lebih dari 40 juta orang. Saat ini BNI telah memililiki produk 

tabungan untuk menangani aktivitas keuangan segmen kaum muda dengan 

adanya produk Taplus Mahasiswa, namun pertumbuhan market share-nya 

relative rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan populasi kaum muda 

itu sendiri.  

Untuk memberikan layanan life time banking partner khusus segmen usia 

muda, maka diterbitkan produk Tapus Muda yang merupakan rejuvinasi 

Taplus Mahasiswa namun dengan pemasaran yang dilakukan secara individual 

dengan target market kaum muda atau mahasiswa individu dan tanpa ikatan 

kerjasama kartu Co-Branding dengan Universitas/Perguruan Tinggi.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut : 
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1. Bagaimana prosedur pembukaan rekening tabungan Taplus Muda pada 

PT. Bank BNI Cabang Kediri ?  

2. Apa keunggulan dan kelemahan tabungan Taplus Muda ?   

3. Apa saja peluang dan ancaman bagi pemasaran Tabungan Taplus 

Muda?  

4. Bagaimana strategi pemasaran Tabungan Taplus Muda pada PT. Bank 

BNI Cabang Kediri?  

C. Tujuan Penelitian  

penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui rosedur pembukaan rekening.  

2. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan tabungan Taplus Muda.  

3. Utuk mengetahui apa saja yang menjadi peluang dan ancaman tabungan 

Taplus Muda.  

4. Untuk mengetahui strategi pemasaran tabungan Taplus Muda.   

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, adapun batasan-batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran 

produk tabungan Taplus Muda pada PT. Bank BNI Cabang Kedrir.  
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E. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Lembaga Pendidikan 

Untuk memberi pengetahuan bagi almamater pada tempat penulis 

menimbah ilmu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII 

Manajemen Keuangan dan Perbankan Universitas Muhammadiyah 

Malang. Diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut pada topik yang sama. 

2. Bagi Instansi atau Bank  

Sebagai bahan untuk mengevaluasi kebijakan  yang  diambil dalam 

menangani kredit bermasalah dalam bidang usahanya selama ini. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Digunakan sebagai bahan referensi terhadap peneliti tabungan Taplus 

Muda dengan kajian yang berbeda, serta digunakan sebagai 

pengembang peneliti tabungan Tapluis Muda dengan pengetahuan 

yang lebih luas bagi peneliti selanjutnya.   




