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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini Periklanan (advertising) sangat diperlukan dalam 

kemajuan produksi suatu perusahaan untuk memperkenalkan barangnya 

begitu juga dalam kegiatan perbankan. Setiap bank dituntut  bertindak efisien 

dalam rangka mendayagunakan sumber daya yang dimiliki. Seiring dengan 

tingkat persaingan dunia yang semakin ketat dan masalah yang dihadapi juga 

semakin kompleks, menuntut peran manajemen pemasaran yang lebih besar. 

Pengambilan keputusan strategis sangat bergantung pada hasil analisis yang 

dilakukan pihak manajemen. 

Pembuatan keputusan yang rasional dalam kaitannya dengan tujuan-

tujuan perbankan manajer pemasaran harus mempunyai alat - alat analisis 

tertentu. Alat-alat analisis itu biasanya digunakan oleh manajemen dalam 

menilai kondisi dan kinerja periklanan (advertising)  dimasa yang akan 

datang. Sedangkan  kita tahu bahwa fungsi periklanan (advertising) adalah 

untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang produk-produk yang 

tersedia sebuah jasa yang menguntungkan. 

Sejarah perbankan di Indonesia tercatat berbagai upaya perbaikan, 

diantaranya paket deregulasi yang dilakukan secara bertahap dan terus-

menerus. Krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997, berlanjut dengan 

situasi serba krisis, pergantian kepemimpinan nasional dan upaya pemulihan 



 
 

2 
 

ekonomi dan politik, tidak bisa tidak melibatkan dunia perbankan.  Kehadiran 

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pun adalah bagian dari upaya 

perbaikan tesebut. 

Perbaikan perekonomian nasional harus dilakukan serentak dengan 

perbaikan sektor perbankan. Kesalahan kebijakan perbankan nasional yang 

pernah terjadi perlu dijadikan bahan pelajaran. Oleh karena itu diperlukan 

semacam bahan belajar yang terekam secara tertulis, diperoleh di antaranya 

lewat artikel-artikel yang dimuat media massa. Perkembangan teknologi 

media informasi, mengantarkan masyarakat untuk memasuki era padat 

informasi yang tidak ada batasnya. Kemudian diikuti oleh membanjirnya 

sarana pengolah data informasi, tidak lagi sepadan dengan kemampuan 

manusia untuk menyerapnya. Begitu juga yang terjadi pada bidang 

periklanan, dalam kurun waktu tertentu, konsumen dipersuasi oleh begitu 

banyak pesan iklan. Dijumpai fakta, dalam upaya merebut perhatian 

masyarakat, konsep kreatif komunikasi iklan kerap mendramatisasi berbagai 

cuplikan yang merepresentasikan realitas sosial masyarakat. 

Kemajuan perekonomian tidak luput dari peran serta perbankan yang 

merupakan suatu lembaga keuangan. Bank memiliki peranan yang sangat 

penting akan maju tidaknya suatu perekonomian, karena bank merupakan 

lembaga vital. 

Sesuai dengan fungsi bank itu sendiri sebagai lembaga keuangan, bank 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, 

dan sejenisnya yang kemudian memberikan imbalan pada nasabah berupa 
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uang yang disebut sebagai bunga. Sedangkan tabungan itu sendiri mempunyai 

berbagai macam produk yang ditawarkan pada masyarakat. Salah satunya 

adalah produk TabunganKu. 

TabunganKu merupakan produk yang diluncurkan oleh Bank Indonesia 

yang melakukan kerjasama dengan 22 Bank yang disaksikan oleh pejabat 

Bank Indonesia. Sementara untuk peluncurannya dilakukan 20 Februari 2010 

pada peluncuran “Tahun Menabung Nasional” oleh Presiden. Dalam 

menyambut pencanangan tahun 2010 sebagai “Tahun Menabung Nasional”, 

Bank Indonesia sebagai regulator perbankan Indonesia memfasilitasi 

terbentuknya suatu produk tabungan bersama yang disebut dengan 

“TabunganKu”. 

Secara filosofi, “TabunganKu” merupakan suatu produk tabungan untuk 

nasabah perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan 

secara bersama oleh Bank-bank di Indonesia (bagi yang berminat) guna 

menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Beberapa bank yang ikut mendandatangani produk TabunganKu adalah 

Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, Bank Danamon, Bank Permata, BII, 

Standard Chartered Bank, Bank Mega, Bank Bukopin, Bank Banten, OCBC 

NISP, Bank Jatim, Bank Syariah Mandiri, Bank Artha Graha, Bank DKI, 

Bank Muamalat. Perjanjian ini juga dilakukan oleh Persatuan Bank Nasional, 
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Asosiasi Bank-Bank Daerah, Asosiasi Bank Bank Syariah Indonesia, 

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia. 

Pembukaan produk baru bagi bank merupakan biaya seperti biaya 

pencetakan buku dengan disain, formulir identifikasi nasabah, pencantuman 

kode produk di banking system dan lainnya. Dan sebagai lembaga yang 

masih berorientasi bisnis, tentunya setiap bank akan memperhitungkan cost 

and benefit dari setiap produk yang akan mereka keluarkan. Untuk itu, Bank 

Indonesia sebagai regulator sebaiknya menyerahkan fungsi teknis kepada 

perbankan saja, cukuplah mengatur melalui kebijakan-kebijakan yang 

sifatnya menyeluruh terkait dengan fungsi dan tugasnya sebagai pemelihara 

kestabilan nilai rupiah saja. 

Menurut Bank Indonesia sebagai bank sentral Negara Republik Indonesia, 

selain sebagai wujud kepedulian sosial perbankan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan produk tabungan yang tidak dibebani biaya 

administrasi, produk tabungan ini juga disinyalir dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui budaya menabung. 

Seluruh Bank tentunya mempunyai produk tabungan masing-masing, 

dengan fitur produk yang beragam yang telah disesuaikan dengan segmen dan 

terget pasar yang telah direncanakan. Dari data perbandingan antar produk 

tabungan, produk “TabunganKu” hanya memiliki 2 kelebihan utama, yaitu 

tanpa biaya administrasi (menguntungkan nasabah) dan suku bunga yang 

rendah (menguntungkan Bank dari sisi biaya dana). 
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Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pemasaran produk yang baik, 

dalam dunia perbankan pemasaran produk dan jasa sangat diperlukan untuk 

menciptakan ide-ide dan perencanaan pemasaran yang bagus sehingga produk 

tersebut dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. 

Sedangkan dalam pengelolaan yang diperoleh dana dari nasabah 

TabunganKu tersebut, Bank Indonesia menyerahkan sepenuhnya kepada 

pihak Bank masing-masing. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia hanyalah 

sebagai pengatur serta pemutus kebijaksanaan saja, sedangkan masalah dana 

yang diperoleh dikelola oleh masing-masing pihak Bank. 

Dalam periklanan (advertising) suatu produk Kantor Kas Gondanglegi 

PT. Bank Jatim Cabang Malang sangat mengerti akan kebutuhan masyarakat 

saat ini. Sehingga Kantor Kas Gondanglegi PT. Bank Jatim Cabang Malang 

mengerti strategi yang akan diterapkan. Dengan banyaknya produk yang 

ditawarkan maka pihak bank akan semakin kreatif dalam meningkatkan 

pemasaran produknya dengan berbagai kemudahan serta fasilitas yang 

ditawarkan. Dalam hal ini bank juga harus mampu mengkombinasikan 

dengan kecanggihan teknologi perbankan dengan ketrampilan para petugas 

bank dalam mengelola produk dan jasa bank yang disertai dengan interaksi 

personal dengan para nasabahnya. Hal tersebut akan menumbuhkan sikap 

saling percaya antara nasabah dengan bank. Industri perbankan tidak luput 

dari persaingan, hal ini dibuktikan dengan bertambahnya bank – bank swasta. 
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Maka dari itu promosi secara optimal merupakan salah satu unsur penting 

yang harus dikembangkan untuk produk TabunganKu. 

TabunganKu merupakan produk perbankan yang digunakan untuk 

memfasilitasi nasabah yang bersifat individual. Dengan adanya produk ini 

nasabah akan semakin dipermudah, karena selain tanpa biaya administrasi 

pembukaan rekening juga terjangkau untuk berbagai kalangan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merasa perlu untuk 

melakukan analisis tentang Peran Promosi dalam Memperkenalkan Produk 

TabungnKu Pada Kantor Kas Gondanglegi PT. Bank JATIM Cabang 

Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kegiatan promosi untuk produk TabunganKu yang dilakukan 

Kantor Kas Gondanglegi PT. Bank Jatim Cabang Malang? 

2. Bagaimana tanggapan nasabah TabunganKu terhadap produk TabunganKu 

pada Kantor Kas Gondanglegi PT. Bank Jatim Cabang Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian Tugas Akhir 

1) Untuk mengetahui kegiatan promosi untuk produk TabunganKu yang  

dilakukan Kantor Kas Gondanglegi PT. Bank Jatim Cabang Malang. 

2) Untuk mengetahui tanggapan nasabah TabunganKu tentang produk 

TabunganKu pada Kantor Kas Gondanglegi PT. Bank Jatim Cabang 

Malang 
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D. Kegunaan Penelitian 

1) Bagi Bank 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mengembangkan 

kegiatan usaha khususnya dalam meningkatkan kualitas produk  

TabunganKu pada Kantor Kas Gondanglegi PT. Bank Jatim Cabang 

Malang. 

2) Bagi Lembaga 

Menambah referensi kepustakaan dan sumbangan pikiran tentang 

aplikasi ilmu terapan pada praktek nyatanya, serta dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan sehingga tercipta mahasiswa lulusan yang 

professional dan siap kerja. 

3) Bagi Pembaca 

Sebagai bahan masukan dan menambah wawasan bagi pembaca tentang 

pengaruh budaya membeli dengan minat masyarakat setelah melihat 

iklan yang ada. 
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E. Batasan Masalah 

Dari penelitian peran promosi lebih ditujukan pada periklanan 

(advertising), menciptakan hubungan dengan masyarakat (public relations), 

dan pemasaran secara langsung (direct marketing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


