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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

   Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi 

perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) 

dengan pihak yang membutuhkan dana (lacks of funds), tentu membutuhkan 

dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan usaha operasionalnya 

(Hermansyah,2007). 

   Pada hakikatnya lembaga keuangan adalah suatu badan yang 

kegiatannya menarik uang dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. 

Sebagai lembaga keuangan, Bank mempunyai usaha pokok berupa 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, 

simpanan giro, dan simpanan deposito untuk kemudian disalurkan kembali 

kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut. 

Mencari dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank, sebab dana 

yang dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan jumlah dana yang 

dapat dikembangkan oleh bank. 

   Dalam hal ini bank perlu mengembangkan strategi pemasaran yang 

tepat dan efektif dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah melalui produk 
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dan jasa yang dimiliki sehingga bank dapat mencapai tujuan yang maksimal 

serta dana yang diperoleh dari masyarakat pun akan semakin meningkat.  

   Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah bentuk bank yang 

dimana kepemillikan saham dari bank tersebut umumnya dimiliki oleh 

Pemerintah Daerah, baik propinsi maupun Kotamadya dan Kabupaten  dalam 

suatu wilayah. Salah satunya adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

atau yang sering dikenal dengan sebutan Bank Jatim (Company Profile Bank 

Jatim, 2011).  

   Bank Jatim adalah Bank milik pemerintah daerah, yang senantiasa 

memberikan pelayanan untuk mensejahterakan masyarakat jawa timur pada 

khususnya, serta selalu berupaya untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan 

masyarakat jawa timur, salah satunya melalui fasilitas kredit yang disalurkan  

bagi pengusaha mikro, kecil, menengah secara perorangan agar mampu 

mengembangkan usahanya, selain itu dapat juga disalurkan dalam bentuk 

kerjasama nasabah binaan dari lembaga-lembaga lain seperti perguruan 

tinggi, instansi, lembaga ekonomi, BUMN, BUMD sebagi penjamin 

(Company Profile Bank Jatim, 2011).  

   Dalam setiap perkembangan suatu bank, tak akan lepas dari 

kegiatan pemasaran, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan suatu produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank ataupun karena dari 

waktu ke waktu jumlah pesaing semakin meningkat, karena itulah peranan 

pemasaran menjadi sangatlah penting bagi bank. 
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   Pengembangan  strategi pemasaran  dapat dilakukan oleh PT. Bank 

Jatim dengan berbagai cara. Salah satunya adalah memasarkan produk 

tabungan simpeda. Pengembangan strategi pemasaran tabungan dapat 

dilakukan dengan berbagai cara oleh PT. Bank Jatim. Salah satu cara yang 

dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan berbagai macam media atau 

sarana dalam pelaksanaan pemasaran produk tabungannya. Misalnya saja 

dengan menggunakan media elektronik melalui internet, televisi, radio dan 

sarana pemasaran lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut sebagai 

media pemasaran, jangkauan wilayah akan semakin luas dan lebih mudah 

tersebar diberbagai penjuru kota. Selain itu strategi pemasaran yang efektif 

juga harus ditunjang dengan pelayanan yang baik kepada nasabah, sehingga 

nasabah akan merasa puas dan memberikan kepercayaan lebih kepada bank. 

   Tujuan yang diharapkan oleh bank dari pemasaran tabungan 

simpeda adalah untuk meningkatkan jumlah nasabah, sehingga dana yang 

diperoleh dari masyarakat akan semakin meningkat.  

   Strategi pemasaran yang dilakukan PT. Bank Jatim dipengaruhi 

oleh berbagai macam faktor, antara lain faktor internal maupun faktor 

eksternal dari bank. Untuk itu diperlukan berbagai sarana yang memadai dan 

juga kemampuan yang baik dari bank untuk menciptakan tehnik-tehnik yang 

tepat dalam usahanya menarik minat nasabah sehingga dapat meningkatkan 

jumlah nasabah.  
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   Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis 

tertarik untuk melalukan penelitian dengan judul Strategi pemasaran 

Produk Tabungan Simpeda Pada PT. Bank Jatim Cabang Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana jumlah nasabah tabungan simpeda pada Bank Jatim 

Cabang Malang? 

2. Bagaimana strategi pemasaran yang digunakan oleh Bank Jatim 

Cabang Malang serta strategi apa yang paling efektif dalam 

memasarkan produk tabungan simpeda? 

3. Permasalahan apa yang terjadi dalam pemasaran produk tabungan 

simpeda pada Bank Jatim cabang malang serta bagaimana solusinya? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian : 

a. Untuk mendeskripsikan perkembangan jumlah nasabah simpeda 

pada Bank Jatim cabang Malang  

 b. Untuk mengetahui strategi pemasaran produk tabungan simpeda, 

serta untuk mengetahui  strategi pemasaran yang paling efektif  yang 

digunakan oleh Bank Jatim cabang Malang. 

C. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pemasaran 

produk tabungan simpeda pada Bank Jatim Cabang Malang serta 

untuk mengetahui solusi dalam menangani permasalah tersebut. 
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2. Manfaat Penelitian : 

a. Bagi instansi/Bank : 

1. Diharapkan akan dapat dijadikan masukan bagi Bank dalam 

rangka melaksanakan pemasaran yang baik serta bank dapat 

mengetahui lebih detail tentang perkembangan jumlah nasabah 

simpeda. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan 

strategi pemasaran baru yang lebih efektif untuk meningkatkan 

jumlah nasabah tabungan. 

b. Bagi Penulis : 

Penulis berharap dapat mengetahui real condition dilapangan tentang 

bentuk dan jenis pelaksanaan pemasaran produk tabungan simpeda 

yang dilakukan oleh Bank Jatim cabang Malang. 

 


