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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Persaingan Lembaga Keuangan Bank serta situasi bisnis di pasar 

saat ini berubah dengan sangat signifikan. Kondisi tersebut berhadapan pula 

dengan sistem pasar global dengan tingkat persaingan yang semakin tajam 

di pasar domestik maupun pasar Internasional. Silvanita (2009).  

 Lembaga keuangan bank berlomba untuk menarik nasabah yang 

pada akhirnya nasabah mendapatkan keuntungan dari keadaan tersebut, 

karena itu dunia perbankan tidak mempunyai banyak pilihan kecuali 

meningkatkan strategi pemasaran, profesionalisme, kompetensi dan daya 

saing.  

 Peranan lembaga keuangan dalam era pembagunan yang terus 

menerus berlangsung ternyata amatlah penting untuk terus ditingkatkan, 

apalagi dalam era globalisasi sekarang ini. Kita melihat bahwa semua 

pembagunan yang dijalankan tiada maksud lain selain untuk membawa 

perubahan dan pertumbuhan yang fundamental dimana sektor lembaga 

keuangan akan menjadi dominan yang ditunjang oleh sektor dana pihak 

ketiga. Didalam proses pemasarannya mungkin setiap lembaga keuangan 

berbeda dalam memasarkan produknya namun pada lembaga keuangan 

bank tidaklah mudah dalam memasarkan produknya – produknya. Kasmir 

(2008).
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 Hal ini yang mendasari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

Tbk. Cabang Lumajang mengeluarkan produk unggulan TabunganKu yang 

memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, tingkat 

keamanan dalam menyimpan uang, bunga yang diberikan tinggi, Selain itu 

juga memberikan kemudahan dalam mewujudkan impian masa depan 

masyarakat yang lebih terencana dan lebih pasti serta memberikan manfaat 

bagi nasabah.  

 Hal ini dapat dilakukan apabila pihak bank dapat meningkatkan 

penjualan produknya dengan pesat. penjualan produk ini tak lepas dari 

pemasaran yang dilakukan perusahaan dalam menarik masyarakat atau 

nasabah.  

 Dengan strategi pemasaran yang efektif dapat meningkatkan posisi 

perusahaan dipangsa pasar. Oleh karena itu strategi pemasaran merupakan 

bagian yang sangat penting dalam meningkatkan jumlah penjualan dan 

secara langsung berpengaruh terhadap laba perusahaan.  

 Banyak program tabungan yang ditawarkan  oleh pihak Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Lumajang diantaranya 

TabunganKu, Simpanan Pelajar (SIMPEL), Giro, Tabungan Siklus, 

Tabungan Simpeda, Jatim Prioritas. Pihak bank harus mengetahui peluang 

pasar yang dihadapi serta dapat membaca kelebihan dan kekurangan akan 

produk yang dimiliki sehingga perusahaan dapat bersaing dengan 

perusahaan lain, dengan membaca setiaap peluang pasar agar mendapat 

posisi yang menguntungkan dan dikenali oleh masyarakat. TabunganKu  
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salah satu produk yang ditawarkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur Tbk. Cabang Lumajang kepada nasabah.  

 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Lumajang ini 

menyadari akan hal – hal tersebut, sebagai sebuah lembaga keuangan yang 

sejatinya melayani masyarakat sadar akan hal yang berhubungan dengan 

segala keinginan dan kebutuhan konsumen bukan hanya memprioritaskan 

keuntungan perusahaan saja. 

 Dengan penjelasan diatas, hal – hal tersebut yang melatar belakangi 

penulis untuk megetahui bagaimana strategi marketing funding yang 

dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang 

Lumajang serta bagaimana upaya yang dilakukan agar bisa meningkatkan 

jumlah nasabah, oleh sebab itu penulis memilih judul Tugas Akhir sebagai 

berikut : “Penerapan Strategi Marketing Funding Produk TabunganKu pada 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Lumajang”.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur pembukaan, penyetoran, penarikan, dan penutupan 

Produk TabunganKu pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

Tbk. Cabang Pembantu Sukodono ? 

2. Bagaimana Perkembangan  Jumlah Nasabah TabunganKu di Bank Jatim 

Cabang Pembantu Sukodono ? 

3. Bagaimana penerapan strategi marketing funding produk TabunganKu ? 

4. Bagaimana kelebihan dan kekurangan Produk TabunganKu ?  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Untuk mengetahui prosedur pembukaan, penyetoran, penarikan, dan 

penutupan tabunganku pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

Tbk. Cabang Pembantu Sukodono.  

2. Untuk mengetahui perkembangan Jumlah Nasabah TabunganKu di PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Pembantu Sukodono. 

3. Untuk mengetahui penerapan strategi marketing funding produk 

Tabunganku pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang 

Pembantu Sukodono. 

4. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan Produk TabunganKu ? 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Lumajang 

a. Memberikan tambahan informasi dari peneliti berupa saran yang 

bersifat membangun kinerja bank. 

b. Memberikan masukan mengenai strategi marketing funding yang lebih 

efektif mengenai produk TabunganKu. 

2. Bagi Peneliti Lain 

a. Memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai strategi 

marketing funding khususnya produk TabunganKu. 

b. Sebagai salah satu bahan acuan serta bahan perbandingan untuk peneliti 

– peneliti selanjutnya yang lebih baik. 


