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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Sebagai salah satu perusahaan dibidang keuangan, Perbankan berdiri di 

tengah masyarakat luas berdiri bank milik pemerintah dan bank milik swasta. 

Dimana persaingan antar bank menjadi tantangan tersendiri bagi bank dalam 

mempertahankan nasabah. Keadaan ini menjadikan perusahaan berlomba 

menyerap dana masyarakat.  

Belakangan tahun ini perkembangnya suatu system informasi dan teknologi 

serta inovasi digital yang semakin maju diperbankan semakin tercipta fasilitas 

tabungan dengan berbagai inovasi memicu persaingan antar bank. Bank semakin 

berkompetisi untuk memenangkan hati nasabah dengan memberikan kepercayaan 

untuk menyimpan dananya serta berinovasi seperti Bni yang meluncurkan alat 

pembayaran transaksi non tunai dengan nama yap dengan sumber dana yang 

digunakan bisa dengan kartu kredit Bni, Kartu Debit Bni, atau Unikqu)  

Dimana persaingan antar bank yang semakin ketat, diperlukan strategi 

pemasaran. Dilakukan demi terciptanya tepat sasaran, mampu bersaing, serta 

pastikan penerapan yang tepat hingga menciptakan persaingan yang sehat antar 

bank. Tidak hanya strategi bank juga memperhatikan pelayanan prima, fasilitas 

yang bagus serta mengedepankan kepentingan nasabahnya.  

Bank selaku lembaga keuangan dengan kegiatan utamanya menjual jasa 

dibidang keuangan yaitu memberi pelayanan simpanan dana dan fasilitas pinjaman, 

bank sendiri memiliki peran menghimpun dan menyalurkan dari masyarakat untuk 
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masyarakat jadi bagi masyarakat yang kelebihan dana dapat disimpan dibank lebih 

aman terhindar dari pencurian atau kehilangan serta kerusakan mata uang juga 

memperoleh bunga tambahan sehingga meminimalisir biaya administrasi disini 

bank menyerap dana dari masyarakat. sedangkan bagi masyarakat yang kekurangan 

dana dapat melakukan pinjaman dimana bagi bank peran penyaluran dananya 

dengan syarat dan ketentuan kesepakatan pihak nasabah dengan pihak bank 

disetujui, bank juga memberikan berbagai jasa layanan dan produk bank yang 

meliputi mobile banking, transfer, kliring, simpanan/tabungan, kredit, giro, 

deposito dll. 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan salah satu lembaga 

keuangan milik BUMN atau Pemerintah menjadi Bank konvensional pertama kali 

didirikan di Indonesia kini tercatat sebagai Bank nasional terbesar ke-4 di 

Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga  

Bank BNI memberikan produk dan layanan jasa diantaranya Taplus, Taplus Muda, 

Taplus Bisnis, BNI Tappa, BNI Tapenas, BNI Deposito, BNI Giro, Tabunganku dll 

dan banyak jasa BNI Transfer (Kirim Uang Dalam Negeri), BNI Inkaso, Safe 

deposit box,  Uang Kertas Asing, Kiriman Uang Internasional dengan dilihat dari 

fasilitas Atm 24 Jam terlihat bahwa bni mengedepankan kebutuhan nasabahnya 

untuk menjaga kepuasan nasabahnya terhadap produk yang diharapkan sesuai 

dengan keinginan, kegunaan, biaya administrasi dibanding dengan pesaing.       

Sebagai perusahaan jasa maka layanan yang terbaik diharapkan, harga yang 

dapat dijangkau dengan fasilitas yang diberikan sesuai keinginan nasabah akan 

menimbulkan rasa kepuasan diri. Kepuasan diri yang terus berkelanjutan akan 

menciptakan loyalitas nasabah dan ini tujuan utama suatu perusahaan, lokasi yang 
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menetukan jangkauan pasar, lokasi bank strategis mudah dijangkau hingga 

mendukung riset pemasaran dengan target pasar lebih luas sebagai tolok ukur untuk 

mengetahui kepuasan nasabah dapat dilakukan dengan menyerap respon pelanggan 

sebagai timbal balik konsumen dalam pemakaian jasa produk tabungan taplus yang 

diberikan.  

Berdasarkan pengambilan data jumlah nasabah baru yang melakukan 

pembukaan rekening baru untuk tabungan tabungan taplus dari Januari 2019 – April 

2019 dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1. Pembukaan Rekening baru Bni Taplus.  

Sumber: Report pembukaan rekening baru Taplus, 2019 

 

 Dilihat dari gambar dijelaskan bahwa untuk pembukaan rekening nasabah 

baru taplus mengalami penurunan oleh karena itu peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap 

Tabungan Taplus PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.”  

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana karakteristik nasabah BNI Taplus?  

2. Bagaimana kepuasan nasabah terhadap bauran pemasaran pada tabungan taplus? 
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C. Batasan Masalah  

Penelitian ini mengacu bagaimana karakteristik nasabah Bni Taplus dan 

Analisis kepuasan nasabah terhadap bauran pemasaran tabungan Bni Taplus 

 

D. Tujuan  

1. Mengidentifikasi karakteristik nasabah BNI Taplus. 

2. Mendeskripsikan kepuasan nasabah terhadap bauran pemasaran pada 

tabungan taplus. 

 

E. Manfaat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi bagi 

pihak PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (Kcp) Universitas Muhammadiyah 

Malang dari lima dimensi bauran pemasaran dengan meningkatkan kinerja bagi 

nasabah yang belum puas dan mempertahankan nasabah yang dirasa puas. Dan bagi 

peneliti sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang didapat di bangku kuliah 

dan menambah wawasan dan pengetahuan yang ada dimasyarakat. Selain itu 

sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dan pengemmbangan tabungan taplus 

selanjutnya.  

 


