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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peranan bank sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara dalam hal 

mendukung pembangunan, karena pembangunan ekonomi di suatu negara sangat 

bergantung kepada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor 

perbankan. Pertumbuhan dalam perkembangan bank terutama bank konvensional bisa 

dilihat dari semakin banyaknya jaringan, aset, banyaknya produk – produk yang 

ditawarkan dan banyaknya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun dari 

masyarakat. 

Dengan hal ini pentingnya orang menabung adalah ada 5 alasan utama 

pentingnya menabung sejak usia dini. Kebanyakan orang tua mengajarkan anak-

anaknya untuk menabung sejak masih kecil. Sering kali di sekolah, sang anak didik 

untuk menyisihkan uang jajannya untuk menabung. Hingga beranjak dewasa, anak-

anak tersebut lalu dikenalkan dengan tabungan di bank dengan segala programnya. 

Meski banyak dari anda yang sudah mempunyai tabungan, belum tentu anda 

memahami dengan baik mengapa anda menabung. Biasanya anda menyimpan uang di 

bank-bank yang menawarkan program tabungan pendidikan anak atau untuk membeli 

rumah. Padahal masih banyak alasan lain, kenapa seseorang harus menabung yang 1) 

menabung untuk kondisi darurat; 2) menabung untuk liburan; 3) menabung demi 

masa depan; 4) menabung untuk menghasilkan banyak uang; 5) menabung agar tidak 

stress dikemudian hari. 
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Alasan mengapa orang menabung dapat digolongkan menjadi empat golongan 

yaitu: a) motif transaksi (transaction motive) yaitu motif dengan menahan uang 

dengan maksud untuk berjaga-jaga sehingga bilamana terjadi pembayaran sewaktu-

waktu pada masa yang akan datang tidak mengalami kesulitan; b) Motif untuk 

menghadapi kemungkinan yang tidak terduga sebelumnya (predictionary motive); c) 

Motif untuk tidak banyak mengalami kesulitan (convenience motive) yaitu usaha 

untuk mengurangi biaya dan pengorbanan-pengorbanan. Misalnya menyimpan uang 

di bank akan memudahkan kita untuk mengefisiensikan waktu dan merasa lebih 

aman; d) Motif spekulasi (speculative motive) yaitu menggunakan tabungan berupa 

harta lancar (liquid asset) yang digunakan untuk tujuan spekulatif. motif ini 

merupakan motif untuk menahan kekayaan dengan tujuan spekulasi atau mencari 

untung.  

Manfaat menabung memang tidak bisa dipungkiri kegunaannya bagi 

kehidupan, terlebih pada bidang keuangan. Tidak jarang orang yang berpenghasilan 

tinggi, namun tidak terlihat hasilnya. Hal tersebut bisa saja terjadi karena cara 

mengatur keuangannya yang belum benar yang ditambah pula dengan kebiasaan tidak 

menabung. Kegiatan menabung memang sering dirasakan sulit untuk dilakukan oleh 

sebagian orang, padahal jika kita mengetahui manfaat menabung ini, tidak ada alasan 

untuk tidak melakukannya, seperti berikut ini : 1) belajar hidup hemat; 2) 

ketersediaan uang disaat mendesak; 3) mencegah berhutang. 

Disamping itu bank juga harus melakukan pembenahan dan pengembangan 

produk yang ditawarkan agar menarik nasabah untuk menabung , akan mendorong 
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bank mengambil resiko yang berlebihan. Sebagaimana diketahui saat ini peranan 

bank sangat disarankan manfaatnya oleh pemerintah maupun masyarakat, dimana 

fungsi dan tugas bank pada hakekatnya sama,antara lain menarik dana dari 

masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Bila mana 

simpanan-simpanan tersebut dikumpulkan secara terus menerus maka bank akan 

memperoleh dana yang cukup besar, dan yang menumpuk tersebut dimanfaatkan 

untuk keperluan sesuatu yang lebih menguntungkan keseluruhan kegiatan bank 

adalah memutar uang yangn diterima dari masyarakat kemudian dimanfaatkan untuk 

kepentingan masyarakat juga. 

Adapun dalam hubungan nasabah menabung di Bank BNI, ada lima aspek 

yang sangat di prioritaskan, yaitu: 1). produk yang merupakan Sesuatu yang di 

tawarkan ke nasabah dalam mendapatkan perhatian untuk membeli dan digunakan 

untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan yang berupa keanekaragaman produk 

seperti, produk simpanan, 2). pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan 

para pelanggan/nasabah. Pelayanan merupakan pengantar bagi aliran nilai tambah 

yang akan disampaikan kepada nasabah, sampai nilai tambah itu dapat memenuhi 

kebutuhan dan harapan nasabah, 3). promosi adalah arus informasi atau persuasi satu 

arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Promosi mempunyai peranan sebagai alat 

berkomunikasi dengan individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-

organisasi yang secara langsung atau tidak langsung hubungan salah satu diantara 

penerima informasi tersebut (atau lebih) untuk membeli produk atau jasa yang 
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ditawarkan perusahaan (Swashta,dkk 1997:349), 4). lokasi yang di dalam dunia 

perbankan lebih di tekankan pada lokasi kantor dan lokasi ATM di dalam atau di luar 

bank, hal ini disebabkan agar nasabah mudah menjangkau setiap lokasi bank yang 

harus memberikan rasa nyaman dan aman kepada seluruh nasabah, 5). kredibilitas 

adalah salah satu aspek dalam reputasi perusahaan yang di anggap berhubungan bagi 

keberhasilan perusahaan, reputasi perusahaan di defenisikan sebagai representasi 

perseptual dari gabungan kinerja masa lampau dan prospek masa depan perusahaan. 

Dalam hal ini dinyatakan secara keseluruhan oleh kumpulan penilaian atau opini 

personal mengenai perusahaan yang bersangkutan. 

Dengan ini terlihat bagaimana pihak bank hubungan keputusan nasabah 

menabung, kepada nasabah tidak mudah. Memberikan fasilitas yang mungkin 

membuat nasabah tertarik untuk menabung khususnya di bank BNI Kota Pamekasan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

a)  Bagaimana karakteristik nasabah yang menabung di Bank BNI Pamekasan? 

b) Bagaimana hubungan produk, pelayanan, promosi, lokasi, dan kredibilitas 

terhadap keputusan menabung di Bank BNI Pamekasan? 

1.3 Pembatasan Masalah  

Dalam batasan masalah ini, penulis hanya membatasi pada masalah sesuai 

dengan judul yang saya ambil yaitu: “Analisis Keputusan Menabung Nasabah Pada 

PT Bank Negara Indonesia di Pamekasan”. Ada beberapa faktor yang hubungan 

menabung diantaranya :1) produk; 2) pelayanan; 3) promosi; 4) lokasi; 5) kredibilitas. 
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1.4 Tujuan Kegunaan Panelitian  

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Dalam obyek penelitian untuk mencapai bidang sasaran dan mengetahui 

tingkat keberhasilan yang hendak dicapai maka dalam penelitian ini mempunyai 

tujuan-tujuan yang jelas dan sesuai dengan perumusan masalah. 

Adapun tujuan-tujuan dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui Karakteristik nasabah di BNI Kota Pamekasan. 

b. Untuk mengetahui hubungan produk, pelayanan, promosi, lokasi, dan kredibilitas 

terhadap keputusan menabung nasabah di BNI Kota Pamekasan 

1.4.2 Kegunaan Penelitian  

Dalam penelitian terdapat kegunaan-kegunaan yang dapat dijadikan bahan 

evaluasi, yaitu: 

a. Bagi Bank BNI 

Sebagai bahan pertimbangkan atau evaluasi bagi Bank BNI dalam menentukan 

jenis tabungan dan meningkatkan pelayanan bagi nasabahnya. 

b. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna 

pengembangan riset atau penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini. 

 


