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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan usaha dalam industry perbankan semakin tajam. Masing-

masing bank berlomba-lomba menciptakan dan memperkenalkan produk dan 

jasa  dengan system pemasaran yang dimiliki. Suatu bank harus mampu 

menjamin kelangsungan kehidupan bank, dan bank harus mampu bersaing 

dengan tujuan utama untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Karena 

masyarakat yang makin beragam kebutuhannya, akan lebih selektif dalam 

memilih bank yang mampu memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Hal 

ini merupakan dampak dari semakin tingginya tuntutan nasabah untuk 

memperoleh kepuasan yang maksimal. Untuk itu usaha pemasaran akan 

produk-produk bank tidak mudah, artinya suatu bank untuk selalu mengkaji 

strategi pemasaran yang telah ditetapkan dengan kondisi saat ini. Pihak 

perbankan haruslah menyadari akan pentingnya pemasaran suatu produk, 

sebab pemasaran merupakan suatu alat untuk memperkenalkan produk-produk 

bank yang kita tawarkan pada calon nasabah. Sehingga semakin baik upaya 

pemasarannya, akan semakin meningkat pula perkembangan nasabah produk 

tersebut. 

Dari segi pihak nasabah sendiri dengan adanya perkembangan 

informasi dan teknologi membuat nasabah semakin pandai, cermat, dan teliti 

dalam mencari layanan yang baik dengan harga yang relative kompetitif. 

Adanya perkembangan informasi dan teknologi itu pula terjadi perubahan 
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bank yang diikuti oleh keinginan adanya peningkatan kualitas system layanan 

bank. 

Dalam pemunculan suatu produk baru oleh pihak perbankan 

merupakan suatu babak baru dan telah memberikan implikasi yang begitu luas 

terhadap sendi-sendi industry perbankan di tanah air. Manajemen dalam suatu 

bank dengan segala perangkatnya dan struktur organisasinya, harus mampu 

memberikan tempat bagi inovasi dan kreativitas. 

Oleh karena aspek-aspek tersebut segenap pegawai PT. Bank Negara 

Indonesia (persero) Tbk Malang terutama bagian pemasaran produk tabungan 

harus bisa mengetahui selera yang diinginkan oleh calon nasabah tabungan 

sehingga mereka dapat memilih khususnya produk tabungan taplus muda 

dengan keentuan-ketentuan yang relative kompetitif  dari produk-produk 

lainnya. 

Dalam hal ini salah satu produk yang paling menarik dan sangat 

diminati oleh kaum pemuda adalah produk BNI taplus muda. BNI taplus muda 

adalah produk simpanan dalam bentuk tabungan yang merupakan turunan dari 

BNI Taplus dan diperuntukkan bagi kaum muda dengan usia mulai dari 15 

sampai dengan usia 25 tahun. Produk ini sangat diminati karena selain biaya 

potongan administrasi yang lebih murah daripada taplus utama yaitu sebesar 

Rp 10.000/bln, potongan administrasi yang di berikan untuk rekening BNI 

Taplus muda ini hanya sebesar Rp 5000/bln, setoran awal minimal hanya Rp 

100.000 lebih murah daripada taplus utama yang setoran awalnya Rp 250.000, 

dan setoran selanjutnya  sebesar Rp 20.000,  juga dapat mendesign gambar 

pada kartu ATM sesuai selera masing-masing. 
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Dari uraian di atas peranan PT. Bank Negara Indonesia sangat besar 

dalam membantu terwujudnya keinginan nasabah untuk menabung dananya 

dalam produk BNI taplus muda, dengan memberikan suatu pemasaran dan 

pelayanan yang optimal. Bank juga harus menyadari bahwa tingkat mutu 

nasabah tabungan BNI taplus muda harus bisa di pertahankan dan 

ditingkatkan untuk bisa bersaing dengan produk-produk dan bank-bank 

lainnya. 

Oleh sebab itu, lembaga perbankan saat ini melakukan berbagai 

macam upaya peningkatan jumlah nasabah dengan cara memasarkan suatu 

produk dan jasa demi meningkatkan jumlah nasabah. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur pembukaan rekening tabungan taplus muda pada PT.  

Bank Negara Indonesia (persero) tbk ?    

2. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah tabungan taplus muda pada PT. 

Bank Negara Indonesia (persero) tbk ? 

3. Apa saja upaya pemasaran dalam meningkatkan jumlah nasabah tabungan 

taplus muda pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk ? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

      Adapun tujuannya sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui prosedur pembukaan rekening tabungan taplus muda 

pada PT.  Bank Negara Indonesia (persero) tbk ? 

2. Untuk mengetahui perkembangan jumlah nasabah tabungan taplus muda 

pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk ? 

3. Untuk mengetahui apa saja upaya pemasaran dalam meningkatkan jumlah 

nasabah tabungan taplus muda pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) 

tbk? 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaatnya sebagai berikut : 

1. Bagi bank 

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi pihak bank untuk mengambil keputusan dalam 

pelaksanaan penghimpunan dana dan lebih meningkatkan kualitas produk 

yang dimilikinya. 

2. Bagi penulis 

Penelitian ini sangat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan 

pengetahuan tentang dunia perbankan, khususnya  tentang tabungan taplus 

muda 
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3. Bagi lembaga 

a. Sebagai tambahan informasi untuk memperkasa ilmu pengetahuan 

yang ada di program studi. 

b. Sebagai acuan atau bahan pustaka penulisan berikutnya 

 


