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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan 

karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan, di mana secara 

langsung berhubungan dengan konsumen. Pemasaran merupakan usaha 

terpadu untuk menggabungkan rencana-rencana strategis yang diarahkan 

kepada usaha pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen untuk memperoleh 

keuntungan yang diharapkan melalui proses pertukaran atau transaksi. 

Kegiatan pemasaran perusahaan harus dapat memberikan kepuasan kepada 

konsumen bila ingin mendapatkan tanggapan yang baik dari konsumen. 

Perusahaan harus secara penuh tanggung jawab tentang kepuasan produk 

yang ditawarkan tersebut. Dengan demikian, maka segala aktivitas 

perusahaan, harusnya diarahkan untuk dapat memuaskan konsumen. 

Pemasaran yang baik sangat diperlukan perusahaan seperti perusahaan 

perbankan untuk menarik para nasabah  maupun calon nasabah terhadap 

produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan perbankan tersebut. 

Dunia perbankan saat ini memiliki banyak produk dipasar sehingga 

perusahaan pada sektor perbankan harus mampu bertahan melawan 

persaingan yang ada. Lebih-lebih dalam lingkungan kompetitif, sektor 
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perbankan harus dapat memberikan perbedaan besar yang menguntungkan 

antara total customer value dan total customer cost. Perolehan keunggulan 

tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat 

sehingga dapat bertahan, memperoleh keuntungan dan memuaskan nasabah. 

PT Bank Negara Indonesia merupakan salah satu perusahaan perbankan yang 

berbentuk Persero. Produk Bank BNI sangatlah beragam, salah satunya 

adalah BNI Simponi.  

BNI Simponi adalah layanan program pensiun yang diselenggarakan oleh 

Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

 (DPLK BNI) sejak tahun 1994 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.Siapa pun Anda, bisa menjadi peserta BNI 

Simponi. BNI Simponi bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat apapun 

profesinya, baik itu pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai 

BUMN/BUMD, dokter, notaris, konsultan, akuntan, pengacara, arsitek, 

pedagang, petani, buruh, mahasiswa dan lain sebagainya yang menginginkan 

kesejahteraan di masa purna tugas. Dana pensiun merupakan dana yang 

sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat 

kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau 

cacat. Dana yang terhimpun ini dikelola dalam suatu lembaga yang disebut 

trust sedangkan pengelolanya disebut trustee  atau dapat juga dilakukan oleh 

perusahaan asuransi atau badan lain yang dibentuk secara khusus untuk 

mengelola dana tersebut. 
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Dana pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun 

adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang 

menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi di atas dana pensiun 

merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun 

yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu 

perusahaan terutama yang telah pensiun. Selanjutnya pengertian pensiun 

adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian 

tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai 

dengan perjanjian yang telah ditetapkan. 

Kurangnyakesadaranmasyarakatpadaumumnyatentangpentingnyaharitua,

membuatbanyak para lansia atau masyarakat di umur yang tidak produktif 

menjadi terlantar. Dalam hal ini tentu saja aspek pemasaran dalam sebuah 

perusahaan yang menjual produk pension untuk menyelamatkan Hari tua 

masyarakat sangat dibutuhkan semaksimal mungkin. Hal tersebut telah 

melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pemasaran Produk BNI Simponi Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah 

Nasabah Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang 

Utama Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah BNI Simponi pada PT. BNI 

Kantor Cabang Utama Malang pada tahun 2014 sampai dengan 2015? 

2. Bagaimana Pemasaran yang dilakukan Bank dalam upaya meningkatkan 

jumlah nasabah BNI Simponi pada PT. BNI Kantor Cabang Utama 

Malang? 

C. BatasanMasalah 

Agar penyajian dan pembahasan lebih terarah dan tepat pada sasaran 

yang dituju, maka perlu adanya batasan-batasan yang meliputi perkembangan 

jumlah nasabah BNI Simponi pada tahun 2014 sampai dengan 2015, serta 

pemasaran produk BNI Simponi yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk, Cabang Malang. 

D. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun 

beberapa tujuan dari penulisan tugas akhir sebagai berikut : 

1. Mengetahui perkembangan jumlah nasabah BNI Simponi pada PT. BNI 

Kantor Cabang Utama Malang pada tahun 2014 sampai dengan2015. 

2. Mengetahui Pemasaran yang dilakukan Bank dalam upaya menarik 

nasabah BNI Simponi pada PT. BNI Kantor Cabang Utama Malang. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi instansi/Bank : 

a. Memberikan wawasan baru mengenai pemasaran yang efektif dalam 

upaya meningkatkan nasabah BNI Simponi. 

b. Sebagai acuan untuk melihat seberapa besar perkembangan nasabah 

BNI Simponi pada tahun 2015. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya : 

a. Dapat memberikan suatu manfaat yang sangat penting dalam hal 

pemasaran yang efektif. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan perbandingan pada penelitian 

selanjutnya. 


