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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

          Bank adalah suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan 

penting dalam sektor ekonomi masyarakat. Disamping itu, Perbankan 

adalah salah satu perusahaan yang diperhatikan oleh masyarakat dan 

sangat dibutuhkan standarisasi dalam penyajian laporan kuangan, karena 

masyarakat sangat membutuhkan informasi mengenai kondisi bank 

dimana mereka menyimpan uangnya agar dapat membandingkan, 

menganalisis, menyimpulkan, dan selanjutnya mengambil keputusan 

berkaitan dengan kondisi perusahaan perbankan dimana dana mereka 

disimpan. Hal yang paling penting bagi setiap bank adalah bagaimana 

mengerti keinginan nasabah dan senantiasa memberikan nilai tambah bagi 

nasabah. Nilai tambah itu antara lain memberikan informasi yang jelas dan 

lengkap kepada konsumen, pelayanan yang cepat, tepat dan kenyamanan 

dalam pelayanan. 

          Dunia perbankan telah mengalami banyak perubahan dari tahun 

ketahun, antara lain semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dengan 

jasa perbankan, baik karena adanya rasa waspada terhadap masa yang akan 

mendatang sehingga masyarakat ingin menyimpan sebagian uangnya, 

maupun untuk kelancaran usaha mereka. Dengan menambahnya 

kebutuhan tersebut, maka perbankan juga harus menigkatkan pula tingkat 
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pelayanan mereka terhadap masyarakat, agar mampu melindungi secara 

baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya serta mampu 

menyalurkan dana masyarakat tersebut  bagi terciptanya sasaran 

pembangunan. Hal ini ditandai dengan adanya fasilitas-fasilitas yang 

memudahkan dalam bentuk simpanan maupun pinjaman, serta kemudahan 

dalam sirkulasi uang dalam suatu tempat ketempat lainnya yang dilayani 

oleh perbankan. 

          Untuk menjamin efektivitas program pemasaran, BNI menggunakan 

pendekatan program lokal yang disentralisasikan kepada setiap kantor 

wilayah. Dengan cara seperti ini jenis seperti ini program pemsaran yang 

dilakukan dan dilaksanakan dapat berbeda disetiap wilayah sesuai dengan 

fokus terhadap segmen maupun potensi yang ada disetiap wilayah 

tersebut. Dalam upaya memasarkan produknya BNI memperkenalkan 

konsep experience ditahun 2011 sebagai konsep tematik bagi pemasaran 

dan promosi produk-produk konsumen dan ritel. Konsep BNI experience 

menjanjikan suatu pengalaman yang berbeda bagi para nasabah melalui 

pengguanaan prosuk dan layanan BNI, konsep ini dilanjutkan sampai saat 

ini. 

          Sebagai orangtua, tentunya ingin mendidik anak untuk berprilaku 

hemat dan tidak boros, hal ini mungkin terlihat sepele tetapi pendidikan 

untuk berhemat ini sebenarnya adalah pendidikan yang sangat baik dan 

penting sebagai bekal anak pada saat dewasa nanti. Pendidikan hemat 
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dapat dimulai dengan mengajarkan kepada anak untuk menyisihkan 

sebagian uang jajan mereka dalam upaya belajar menabung baik 

menabung disekolahan atau jika sekiranya uang tabungan itu nominalnya 

begitu besar maka dapat dialihkan keproduk tabungan anak yang sudah 

disediakan oleh perbankan. 

          Perbankan yang berbasis konvensional tidak hanya memiliki 

pesaing atau kompetitor bank-bank lokal saja, bahkan perbankan asingpun 

sekarang kini mulai merambah pada konsep perbankan konvensional. 

Bank-bank konvensional lokal dituntut untuk lebih inovatif terhadap 

produk-produk yang mereka sediakan atau mereka tawarkan terhadap 

calon nasabah, karena kondisi tersebut yang sangat diperhatikan jika ingin 

tetap bertahan ditengan hadirnya banyak pesaing didalam dunia 

perbankan. 

          Strategi perusahaan merupakan hal yang terpenting dilakukan guna 

menjaga dan mengembangkan keserasian antara tujuan utama perusahaan, 

sumber daya perusahaan dan peluang pasar yang terus berubah sebagai 

tujuan untuk membentuk dan menyesuaikan usaha perusahaan, produk dan 

jasa yang disediakan, sehingga bisa mencapai keuntungan dan tingkat 

pertumbuhan yang menguntungkan bagi perusahaan. 

          Bank BNI meluncurkan produk tabungan Taplus anak. Produk 

tabungan ini melayani segmen masyarakat dengan usia 0 sampai dengan 

17 tahun dengan membantu dan memfasilitasi kebutuhan menabung sejak 
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usia dini. Dimana produk ini memiliki syarat-syarat tertentu yaitu rata-rata 

setoran awal minimal  Rp 100.00, dan syarat lainnya memiliki kertu 

pelajar/paspor, dan akte kelahiran. 

          Banyaknya nasabah pada PT. Bank Negara Indonesia tentunya akan 

menjadi kontribusi atau peluang yang sangat penting dalam pengelolaan 

produk yang baik, hal ini penting karna hasil penelitian dapat memberikan 

petunjuk bagi industri perbankan, yaitu BNI dapat merumuskan strategi 

pemasaran produk guna menjaga konsistensi dan keunggulan kompetitif 

produk BNI Taplus Anak dimasa yang akan mendatang. 

          Hal yang bisa meningkatkan kualitas produk dengan pemenuhan 

kebutuhan nasabah akan membawa dampak yang baik bagi perbankan. 

Tentu saja pengembangan inovasi produk BNI Taplus Anak perlu digali 

dan ditingkatkan lagi, karena ini merupakan produk yang akan sangat 

berguna bagi masa depan anak yang dapat dijadikan sebagai inventasi 

dalam memnuhi kebuthan dimasa depan, dengan meningkatnya selera 

masyarakat akan sangat mempengaruhi kondisi persaingan didalam dunia 

perbankan sehingga perusahaan atau instansi tertentu dituntut mampu 

memberikan nilai tambah yang mempunyai daya saing yang sangat tinggi 

dalam upaya mendapatkan nasabah. 

          Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas dan keinginan 

peneliti untuk mengetahuinya, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Strategi Pemasaran Taplus Anak Sebagai 
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Upaya Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada PT. Bank Negara 

Indonesia Cabang Utama Malang” 

B. Rumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Strategi apa saja yang dilakukan dalam memasarkan produk taplus 

anak pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Utama 

Malang ? 

2. Sejauhmana peningkatan jumlah nasabah Taplus Anak pada PT. 

Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Utama Malang ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan strategi dalam promosi 

pemasaran produk Taplus Anak pada PT. Bank Negara Indonesia 

Cabang Utama Malang 

b. Untuk mengetahui penigkatan jumlah nasabah produk Taplus 

Anak pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian hanya ditetapkan dengan tegas, jelas dan terarah. 

Manfaat peneitian juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk 

menilai tingkat keberhasilan dalam penelitian. Jika penelitian ini 
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terbukti berhasil, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak antara lain: 

a. Bagi instansi/Bank Negara Indonesia Cabang Utama Malang

sebagai bahan petunjuk bagi industri perbankan, yaitu bank BNI

Cabang Utama Malang dalam merumuskan pemasaran guna

menjaga konsistensi dan keunggulan kompetitif produk taplus

anak  dimasa yang akan mendatang.

b. Bagi pembaca atau pihak lain sebagai referensi bagi pembaca

khususnya tentang produk taplus anak sebagai pembanding atau

penunjang penelitian dimasa mendatang sehingga dapat

membandingkan dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan

yang telah dilakukan.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, isi dari penulisan ini merupakan

pembahasan tentang stretegi apa yang dilakukan bank sebagai upaya

memperoleh nasabah dan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan

jumlah nasabah BNI Taplus Anak pada bulan Januari, Februari sampai 

Maret tahun 2018 pada PT. Bank Negara Indonesia. Hal inilah yang

melatar belakangi penulis untuk mengambil judul tersebut pada PT.Bank

Negara Indonesia Cabang Utama Malang




