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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai lembaga keuangan, perbankan mempunyai peranan yang besar 

dalam mendorong perekonomian nasional. Bank memiliki usaha pokok yaitu 

menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dana 

tersebut kepada masyarakat (kredit) untuk jangka waktu tertentu. (Undang-

undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2). 

Terdapat banyak produk-produk yang ditawarkan oleh bank kepada 

masyarakat. Salah satu jenis produk yang ditawarkan oleh bank adalah 

deposito yang sebagaimana dapat menjadi alternatif untuk berinvestasi. 

Deposito merupakan salah satu bagian dari produk simpanan yang 

ditawarkan oleh bank, dari tiga jenis simpanan (Tabungan, Deposito dan 

Giro) yang di tawarkan oleh bank, terlihat bahwa deposito menjadi sumber 

pendanaan bank yang lebih besar. 

Tabel 1.1. Komposisi  DPK Perbankan Tahun 2012, 2013, dan 2014. 

Industri 

(Rp. T) 

Semester I 

2012 

Semester II 

2012 

Semester I 

2013 

Semester II 

2013 

Semester I 

2014 

Giro 718,26 767,07 827,40 846,78 911,98 

Tabungan 939,20 1.076,83 1.066,01 1.212,71 1.167,02 

Deposito 1.298,37 1.381,30 1.481,02 1.604,48 1.755,50 

DPK 2.955,83 3.225,20 3.374,42 3.663,97 3.834,50 

Sumber : Bank Indonesia 



2 

 

 
 

Berdasarkan jenisnya, DPK yang bersumber dari tabungan mengalami 

perlambatan pertumbuhan sebesar 3,76%  (yoy) pada akhir semester I 2014. 

Sebaliknya, giro dan deposito mengalami peningkatan masing-masing 7,70% 

(yoy) dan 9,41% (yoy). (Bank Indonesia, 2014) 

Penghimpunan dana dari masyarakat terus ditingkatkan dan diarahkan 

untuk penyediakan dana bagi pembangunan melalui lembaga keuangan yang 

efektif dan dipercaya oleh masyarakat. Volume dana yang berhasil dihimpun 

atau disimpan akan menentukan volume dana yang dapat dikembangkan oleh 

bank dalam bentuk penanaman misalnya dalam bentuk pemberian kredit. 

(Lattumaerissa, 2011: 293). 

Krisis perekonomian di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997-1998, 

maupun memburuknya perekonomian dunia pada tahun 2007 menyebabkan 

runtuhnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. 

Kondisi ini menyebabkan perubahan penghimpunan dana yang dilakukan 

oleh bank terhadap masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan 

fluktuasinya tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh perbankan. 

Tingkat suku bunga bank menjadi acuan akan sedikit banyak  jumlah 

simpanan pada bank. Terlepas dari hal tersebut, deposito yang menjadi salah 

satu produk simpanan bank yang selama ini  dikenal memiliki tingkat suku 

bunga yang relatif lebih tinggi dari produk lain yang sejenis. Tingkat suku 

bunga deposito memiliki daya tarik bagi nasabah. Sebaliknya, tingginya 

tingkat suku bunga bukan berarti menandakan bahwa bank tersebut dalam 

keadaan baik. 
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Masyarakat sebagai pemilik modal menginginkan dana yang di 

tanamkan dapat berkembang  dengan baik. Perkembangan dana yang telah 

disimpan menjadi harapan yang besar bagi nasabah baik untuk jangka pendek 

maupun jangka panjang. Faktor harapan menjadi acuan nasabah untuk 

memberikan keputusan tetap memilih  berinvestasi pada bank tersebut atau 

memilih pindah ke bank lain dan memilih investasi bentuk lain. 

Ketatnya persaingan di dunia bisnis jasa, bank harus menerapkan 

strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan tersebut. Karena itu,  

untuk meningkatkan kepercayaan nasabah, maka perlu adanya peningkatan 

kinerja operasionalnya, perbankan haruslah melayani kebutuhan masyarakat 

secara luas dan menyeluruh. Bank harus memperhatikan prilaku nasabahnya 

yang mencerminkan keputusan nasabah dalam memilih produk baik yang 

menyimpan maupun yang meminjam sehingga dapat meningkatkan efektifitas 

bank. 

Nasabah yang menabung tentu akan memilih bank yang dapat 

memberikan rasa aman dan nyaman, serta memberikan keuntungan dan 

kemudahan. Secara umum nasabah akan memperhatikan dan 

mempertimbangkan faktor-faktor tertentu untuk memutuskan menabung. 

selain itu nasabah akan memperhatikan pelayanan serta produk yang 

ditawarkan sehingga nasabah termotivasi untuk menggunakannya.  

 Pertimbangan yang dilakukan oleh nasabah terhadap faktor-faktor yang 

membuatnya menggunakan produk tersebut semata untuk mencari kepuasan 
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dalam menyimpan dananya di bank, karena bagaimanapun nasabah akan 

mencari kepuasan yang maksimal dalam memenuhi kebutuhannya.   

Berdasarkan pemikiran tersebut perlu penelitian lebih lanjut perihal 

penyebab tingginya kepercayaan nasabah terhadap simpanan deposito, 

sehingga nasabah banyak menyimpan dananya pada bank dalam bentuk 

simpanan deposito. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi 

permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan simpanan deposito pada PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2012, 2013 dan 2014? 

2. Preferensi apa yang mendorong nasabah memilih simpanan deposito?  

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh bank dalam meningkatkan nasabah 

simpanan deposito? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengenai preferensi nasabah terhadap simpanan 

deposito pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui perkembangan simpanan deposito pada PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk. 2012,2013 dan 2014. 

2. Mengetahui preferensi apa yang mendorong nasabah menyimpan dananya 

di bank dalam bentuk simpanan deposito. 
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3. Mengetahui upaya yang lakukan oleh bank dalam meningkatkan nasabah 

simpanan deposito 

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahaan di atas, batasan masalah perlu dilakukan 

dengan tujuan agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar dari yang telah 

ditentukan, maka penelitian ini secara keseluruhan membahas deposito mulai 

dari jatuh tempo 1, 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

peneliti lainnya dan juga sebagai bahan pembanding atas penelitian yang 

serupa sehingga dapat dijadikan acuan atau refrensi. 

2. Manfaat Bagi Instansi Bank  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadiacuan dan masukan 

positif bagi PT. Bank Negara Indonesi (Persero) Tbk.  

 

 

 

 

 


