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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia memiliki jasa perbankan yang beraneka ragam dari bank 

asing maupun bank nasional bahkan lokal. Jasa perbankan merupakan bagian 

yang penting dari sistem ekonomi mikro dan makro secara nasional. 

Salah satu tugas dari jasa perbankan adalah menghimpun Dana Pihak 

Ketiga (DPK) dari masyarakat yang ingin menyimpan uangnya pada bank-

bank yang ada. Pada umumnya Dana Pihak Ketiga ini terbagi menjadi 2 (Dua) 

yaitu Tabungan dan Deposito. Dari jenis tabungan dan deposito itu sendiri 

terbagi berbagai macam turunan-turunannya guna di verifikasi produk agar 

dapat memenuhi kebutuhan nasabah serta sebagai alat dalam daya saing antar 

jasa perbankan yang tingkat persaingannya sangat tinggi.  

Semakin beratnya persaingan dalam dunia usaha terutama dalam dunia 

perbankan, maka pada saat ini bukan konsumen yang mencari produsen 

melainkan seorang produsen yang akan mencari konsumen. Hal ini dapat 

dilihat dari mulai maraknya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan di kalangan 

pengusaha atau masyarakat sekitar. Persaingan antar perbankan akan terlihat 

jelas karena produk yang ditawarkan setiap bank sejenis dengan produk yang 

ditawarkan bank sendiri. 

Oleh karena itu, setiap masing-masing bank akan mempunyai jenis-

jenis yang berbeda dari tabungan dan deposito yang mereka miliki dan 
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mempunyai kelebihan yang berbeda-beda pula. Sebagai contoh salah satu 

bank di Indonesia yaitu Bank Bukopin yang dimana kepemilkikan saham 

terbesarnya di miliki oleh pemerintah mempunyai berbagai macam produk 

tabungan dan deposito. Untuk produk tabungan Bank Bukopin terdiri dari 

Tabungan siaga Bukopin, Tabungan Rencana Bukopin, Tabungan Premium 

Bukopin, Tabungan Bisnis Bukopin, dan yang terbaru adalah TabunganKu 

yang dimana merupakan rekomendasi dari Bank Indonesia. Untuk produk 

deposito, Bank Bukopin mempunyai 4 (Empat) jenis produk yaitu Deposito 

Umum,Deposito Merdeka, Deposito Valas Bukopin, dan Deposito On Call . 

Bank sebagai lembaga keuangan yang menghasilkan jasa keuangan 

juga membutuhkan strategi pemasaran untuk memasarkan produknya. 

Dampak dari perubahan teknologi juga berdampak positif terhadap 

perkembangan dunia perbankan. Produk yang ditawarkan kepada nasabahnya 

menjadi lebih cepat dan efisien. Dalam melakukan pemasaran, bank memiliki 

beberapa sasaran yang hendak dicapai. Artinya, nilai penting pemasaran bank 

terletak dari tujuan yang ingin dicapai tersebut seperti dalam hal 

meningkatkan mutu pelayanan dan menyediakan ragam produk yang sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.  

Kemudian dalam karya tulis ini penulis menitik beratkan pada produk 

deposito Bank Bukopin. Karena deposito merupakan alternatif utama dari 

sebagian besar lapisan masyarakat Indonesia dalam investasi jangka pendek. 

Dari segi bank, produk deposito merupakan produk yang sifat biayanya lebih 

tinggi di tanggung oleh perusahaan dibandingkan produk lainnya. Sedangkan 
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dari segi nasabah, produk deposito merupakan jenis investasi di bank yang 

tidak mengandung resiko. Produk deposito di peruntukan untuk bagi nasabah 

yang mempunyai dana pasif dan nasabah akan mendapatkan hasil yang lebih 

tinggi dibanding produk tabungan. 

PT. Bank Bukopin yang merupakan Bank milik koperasi dalam 

kegiatan bisnisnya juga memiliki macam-macam deposito. Salah satu jenis 

deposito yang ada pada PT. Bank Bukopin Cabang Pembantu Kota Malang 

yaitu Deposito Merdeka, yang merupakan produk deposito yang hanya 

dimiliki oleh PT. Bank Bukopin Cabang Pembantu Kota Malang. Namun juga 

bank-bank lain yang ada  disekitarnya juga mempunyai produk deposito hanya 

saja deposito yang ada tidak seperti deposito yang dimiliki oleh PT. Bank 

Bukopin Cabang Pembantu Kota Malang. 

Produk Deposito Merdeka ini merupakan produk deposito tanpa terkait 

aturan jatuh tempo, dan dapat dicairkan kapan saja tanpa penalti di seluruh 

kantor Bank Bukopin di Indonesia, dibawah ini merupakan perkembangan 

Jumlah Rekening Nasabah Produk Deposito Merdeka di Indonesia. 

 Tahun 
 Jumlah 

  Rekening 
     Perkembangan 

Presentasi 

    Kenaikan(%) 

2014 11.708   

2015 12.947 1.239 10,58% 

Rata-Rata 12.3275  

 Sumber: PT. Bank Bukopin,2015 
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Dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah rekening selalu 

mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu mulai tahun 2014 jumlah 

rekening 11.708 dan jumlah rekening pada tahun 2015 mengalami kenaikan 

sebesar 12.947, sedangkan perkembangan yang terjadi mengalami kenaikan 

sebesar 1.239. Sehingga rata-rata jumlah rekening dalam kurun waktu satu 

tahun yaitu sebesar 12.3275 rekening. 

PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Pembantu Dinoyo Kota Malang juga 

memerlukan kegiatan pemasaran karena pemasaran merupakan aspek yang 

penting untuk merebut pasar yang seluas-luasnya dari produk yang 

ditawarkan. Salah satu strategi pemasaran yang bisa dilakukan oleh PT. Bank 

Bukopin, Tbk. Cabang Pembantu Dinoyo Kota Malang yaitu strategi bauran 

pemasaran (Marketing Mix). 

Sumarmi dan Soeprihanto (2010:274) menjelaskan, “Marketing 

mix adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari 

sistem pemasaran yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Dengan kata 

lain marketing mix  adalah kumpulan dari variabel yang dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk dapat mempengaruhi tanggapan konsumen”. 

Menurut Kotler (2000 :18) Marketing Mix adalah “Campuran dari 

variabel-variabel pemasaran yang dapat di pergunakan oleh suatu perusahaan 

untuk mengejar tingkat penjualan yang diiginkan dalam pasar sasaran”  

Pendapat ini menunjukkan bahwa variabel-variabel pemasaran dapat di 

kendalikan oleh perusahaan sehingga  perusahaan dapat  menyelaraskan 
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 variabel-variabel tersebut dalam upaya mencapai tingkat penjualan yang 

diinginkan.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang 

pemasaran dari produk deposito merdeka. Adapun judul yang diajuakan 

penulis dalam proposal penelitian ini adalah. 

      “ Strategi Pemasaran Produk Deposito Merdeka Pada PT. Bank 

Bukopin, Tbk. Cabang Pembantu Kota Malang”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pelaksanaan strategi pemasaran produk Deposito Merdeka 

pada PT. Bank Bukopin,Tbk. Cabang Pembantu Dinoyo Kota Malang? 

2. Bagaimana Perkembangan Produk Deposito Merdeka pada PT. Bank 

Bukopin,Tbk. Cabang Pembantu Dinoyo Kota Malang? 

3. Apa kendala dalam pelaksanaan trategi pemasaran dan bagaimana cara 

mengatasinya? 

C. BATASAN MASALAH 

Adapun batasan masalah yang dicantumkan oleh penulis agar 

permasalahan tidak terlalu keluar dari pokok permasalahan yang dibahas oleh 

penulis yaitu : 

1. Pelaksanaan strategi pemasaran produk deposito merdeka pada PT. Bank 

Bukopin, Tbk. Cabang Pembantu Dinoyo Kota Malang. 
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2. Perkembangan produk deposito merdeka pada PT. Bank Bukopin,Tbk. 

Cabang Pembantu Dinoyo Kota Malang.  

3. Kendala dalam pelaksanaan strategi pemasaran dan cara mengatasinya. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan rumusan masalah yang tercantum di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan strategi pemasaran produk deposito 

merdeka pada PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Pembantu Dinoyo Kota 

Malang. 

2. Untuk mengetahui perkembangan produk deposito merdeka pada PT. 

Bank Bukopin,Tbk. Cabang Pembantu Dinoyo Kota Malang. 

3. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan strategi pemasaran produk 

deposito merdeka dan cara mengatasinya pada PT. Bank Bukopin, Tbk. 

Cabang Pembantu Dinoyo Kota malang. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN  

Adapun beberapa manfaat yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bagi instansi/Bank  

a. Sebagai bahan masukan untuk dijadikan pertimbangan oleh pihak 

bank dalam strategi pemasaran produk deposito merdeka guna 

meningkatkan jumlah nasabah. 
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b. Dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan yang lebih baik dalam 

memasarkan produk deposito merdeka. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

Dapat digunakan sebagai bahan referensi selanjutnya bagi pihak-pihak 

yang ingin meneliti lebih jauh lagi. 

3. Bagi masyarakat/Nasabah  

Dapat memberikan informasi kepada nasabah tentang Deposito 

Merdeka. 

 

 


