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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. 

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis yakni sebagai penunjang 

kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter pencapaian sistem 

keuangan sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Dalam era globalisasi sekarang ini, persaingan competitif terjadi di tengah-

tengah masyarakat. Oleh karenanya, bank-bank yang berdiri saat ini harus 

memiliki keunggulan kompetitif untuk bertahan ditengah kondisi seperti ini. 

Untuk memperoleh keunggulan kompetitif bank dapat melakukan: 1). 

Menyediakan value terbaik untuk customer, dan 2). Menjadikan organisasi unggul 

dari pesaing. Untuk menyediakan value terbaik bagi customer, bank melakukan 

kegiatan utama sebagai berikut: a). Mendesain produk dan jasa yang sesuai 

dengan kebutuhan customer b). Memproduksi produk dan jasa secara cost 

effective c). Memasarkan produk dan jasa secara efektif kepada customer. Selain 

beberapa keunggulan kompetitif yang harus dimiliki oleh bank, yang paling dasar 
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harus dimiliki bank untuk menghadapi hal tersebut adalah tujuan bank yang akan 

membangun suatu strategi. Strategi yang efektif dan efisien tentunya. Tujuan bank 

memerlukan suatu strategi untuk pengaplikasiannya. Strategi yang baik akan 

memberikan suatu panduan yang jelas atas pelaksanaan kerja, cara mengatasi 

masalah dan mengantisipasi masalah yang timbul. 

Sebagai suatu lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan, bank telah 

banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang menginginkan 

keamanan dan kemudahan dalam lalu lintas pembayaran maupun transaksi 

keuangan lainnya. Salah satu produk bank yang paling banyak diminati oleh 

masyarakat adalah produk tabungan. Simpanan Aman dan Sejahtera (Simanja) 

merupakan produk tabungan khas Bank Papua yang dirancang khusus untuk 

memenuhi kebutuhan nasabah dan sekaligus sebagai investasi yang menarik bagi 

siapa saja baik perorangan, badan hukum, yayasan, dan lembaga lainnya.   

Banyak masyarakat menyimpan dananya di bank karena tujuan utama 

adalah untuk keamanan, disamping itu daya tarik, tingkat suku bunga, dan hadiah-

hadiah yang cukup menarik juga menjadi faktor pendukung. Perkembangan 

jumlah nasabah yang semakin lama semakin meningkat membuat bank 

melakukan pengembangan terhadap produk tabungan. 

Perumusan strategi bagi bank adalah satu hal yang sangat penting untuk 

kelangsungan hidup sebuah bank. Dengan adanya strategi yang tepat akan 

mendukung visi dan misi bank yang akhirnya akan tercapainya tujuan perusahaan 

secara keseluruhan. Keberhasilan sebuah strategi sendiri sangat dipengaruhi oleh 

faktor eksternal maupun internal bank tersebut. Faktor-faktor inilah yang sangat 
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menentukan apakah bank dapat mencapai target yang ditetapkan melalui 

implementasi strategi yang telah dirumuskan. Dengan demikian perumusan 

strategi yang tepat dan implementasi strategi yang benar sangat menentukan 

kelangsungan hidup sebuah bank. 

Suatu perusahaan bisa dikatakan berhasil apabila dapat mengembangkan 

dan menjalankan strategi untuk mengatasi berbagai ancaman baik internal 

maupun eksternal dan meraih peluang yang ada. Oleh karena itu pentingnya 

penggunaan analisis SWOT agar perusahaan dapat melihat secara obyektif 

kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi 

perubahan lingkungan eksternal. 

Analisis SWOT adalah suatu perencanaaan strategis yang klasik. Dengan 

menggunakan kerangka kerja kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman, 

analisis ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk 

melaksanakan sebuah strategi. Analisis ini menolong perusahaan apa yang bisa 

dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh sebuah perusahaan.  

Dalam analisis SWOT terdapat empat unsur yang menjadi penentu dalam 

pengambilan keputusan yang strategis. SWOT, singkatan dari S adalah strenght 

(kekuatan), W adalah weakness (kelemahan), O adalah opportunities 

(kesempatan), dan T adalah threats (ancaman), yang mana semua itu sangat 

diperlukan dalam berdirinya suatu usaha. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih 

jauh tentang judul “Analisis SWOT Produk Tabungan Simanja pada PT. Bank 

Papua Cabang Jayapura” 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Kendala apa saja yang dihadapi oleh PT. Bank Papua Cabang Jayapura dalam 

meningkatkan jumlah nasabah tabungan Simanja? 

2. Bagaimana penerapan analisis SWOT produk tabungan Simanja pada PT. Bank 

Papua Cabang Jayapura? 

 
1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah perlu dibuat agar pembahasan masalah tidak meluas dan 

tidak melenceng dari pokok bahasan. Adapun batasan masalah yang diberikan 

hanya terbatas pada penerapan analisis SWOT dan kendala yang dihadapi oleh 

PT. Bank Papua Cabang Jayapura dalam pelaksanaan analisis SWOT, serta 

strategi yang digunakan untuk peningkatan perkembangan nasabah tabungan 

Simanja pada PT. Bank Papua Cabang Jayapura. 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perkembangan jumlah nasabah tabungan Simanja pada PT. 

Bank Papua Cabang Jayapura. 

2. Untuk mengetahui penerapan analisis SWOT pada PT. Bank Papua Cabang 

Jayapura.  

 
1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Instansi atau Bank 

Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik antara 

perusahaan dengan Universitas Muhammadiyah Malang untuk saat ini dan 

masa yang akan datang. Serta membantu menyelesaikan tugas sehari-hari di 

perusahaan magang kerja. 
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2. Bagi Peneliti 

a. Peneliti dapat menerapkan ilmu yang telah dimiliki pada suatu kegiatan 

yang nyata dengan harapan dapat membandingkan pengetahuan yang telah 

diterima di perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lingkungan. 

b. Memperdalam dan meningkatkan ketrampilan serta kreatifitas diri dalam 

lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.  


