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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Dewasa ini dunia bisnis berkembang semakin pesat sehingga 

memunculkan suatu persaingan bisnis. Pelaku bisnis yang dalam hal ini adalah 

di dunia perbankan terus berlomba agar dapat bmenghasilkanbprodukbyang 

dapatbmemenuhi kebutuhanbmasyarakat.  Bahkan tidak sedikit dari mereka di 

dunia perbankan yang berusaha menciptakan suatu kebutuhan, sehingga 

membuat masyarakat memiliki keinginan untuk mengkonsumsi/menggunakan 

produk yang dikeluarkan oleh pelaku bisnis tersebut.  

Semakin menjulangnya tingkat persaingan antar bank, menuntut 

bank untuk menyikapi perilaku konsumen yang sifatnya cenderung berubah-

ubah. Dalam hal ini marketing berperan untuk menumbuhkan dan 

mengarahkan relasi yang saling menguntungkan dalam jangka waktu yang 

panjang antara produsen dan pemakai yang dalam hal ini adalah masyarakat. 

Strategi pemasaran yang tepat haruslah dirancang sedemikan baik yang 

kemudian juga di laksanakan dengan baik agar kebutuhan konsumen dapat 

terpenuhi sehingga tujuan perusahaan pun juga tercapai. 

Strategi pemasaran ialah cara yang tepat untuk mengenalkan 

produk dari sebuah perusahaan kepada calon pembeli, langkah ini penting 

karena akan berkaitan dengan profit/laba yang akan di peroleh perusahaan. 

Strategi pemasaran akan berjalan secara maksimal jika di support dengan 
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perencanaan yang di rangkai dengan baik, dari segi eksternal maupun segi 

internal perusahaan. 

 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk ialah salah satu 

perusahaan yang bergerak pada sektor perbankan, berdiri sejak tahun 1958. 

Kantor pusat PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional bearada di Jakarta. PT.  

Bank Tabungan Pensiunan Nasional memiliki kantor cabang di 263 kota di 

Indonesia. Visi dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional ialah menjadi 

bank mass market terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia dan 

memiliki Misi yakni bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup 

yang lebih berarti .   

 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional dari tahun ke tahun terus 

melalakukan inovasi mengeluarkan produk-produk yang dibutuhkan oleh 

konsumen dan mengembangkan strategi-strategi pemasaran untuk menarik 

minat konsumen agar menggunakan produk-produk yang dimiliki oleh PT. 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Adapun metode-metode pemasaran yang 

telah di gunakan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional sebagai berikut ; 

1. Penjualan perorangan (personal selling)  

Personal selling ialah salah satu cara atau strategi pemasaran dalam 

bentuk komunikasi antar individu. Dimana seorang wiraniaga  

menginformasikan atau melakukan persuasi kepada calon konsumen agar 

tertarik dan pada akhirnya  membeli produk/ jasa yang sedang ditawarkan.  
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2. Iklan (advertising)  

Iklan adalah komunikasi yang dilakukan melalui majalah, televisi, radio 

atau social media yang dibuat khusus untuk konsumen.  

3. Promosi penjualan (sales promotional)  

Promosi penjualan adalah segala aktivitas pemasaran yang dilakukan 

dengan cara menstimulasi terjadinya kegiatan pembelian dalam tempo 

yang singkat. Kegiatan semacam ini sering kita jumpai di pusat 

perbelanjaan seperti salah satu contoh diskon pada akhir pekan di mall-

mall. 

4. Pemasaran sponsorship (sponsorship marketing)  

Pemasaran sponsorship ialah metode untuk mempromosikan sebuah 

produk atau merek dari produsen/perusahaan dengan cara melaksanakan 

suatu kegiatan tertentu. 

Pada tahun 2015 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional secara 

resmi menerbitkan salah satu produk andalan mereka yakni BTPN Wow!, 

BTPN Wow sendiri adalah mobile digital platform dimana nasabah dengan 

perangkat telepon genggam sederhana bahkan dengan sinyal sedikit sekalipun 

dapat melakukan transaksi perbankan seperti membuka rekening tabungan  

dengan proses verifikasi yang sangat gampang dan cepat. Tercatat pada 

Agustus tahun 2016 Nasabah BTPN Wow mencapai sekitar 2,9 juta nasabah 

dan pada akhir Februari tahun 2018 BTPN Wow telah memiliki 4,8 juta 

nasabah di seluruh Indonesia menurut informasi yang penulis dapatkan dari 

Narasumber yang merupakan salah satu staf PT. Bank Tabungan Pensiunan 
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Nasional Kantor Cabang Pembantu Sawojajar Kota Malang. Sehingga 

perkembangan nasabah mulai Agustus 2016 sampai Februari 2018 terjadi 

kenaikan senilai 66%. 

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk dengan jargon 

kebanggan mereka yakni Branchless Banking yaitu jaringan distribusi yang 

digunakan untuk member layanan keuangan di luar kantor cabang bank melalui 

teknologi dan jaringan alternatif dengan biaya yang sangat murah, efisien 

dalam kondisi yang aman dan nyaman.  

 Penelitian ini  dilakukan untuk mengetahui  Strategi yang 

digunakan pada Produk BTPN Wow pada PT. Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Kantor Cabang Pembantu Sawojajar Kota Malang. Oleh karena itu 

penulis melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pemasaran Produk BTPN 

Wow Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu 

Sawojajar Kota Malang.” 

B.  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

muncul rumusan  masalah sebagai berikut ; 

1. Bagaimana strategi pemasaran produk BTPN Wow Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu Sawojajar kota Malang? 

2. Bagaimana analisa SWOT dalam strategi pemasaran produk BTPN Wow 

pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu 

Sawojajar kota Malang ? 
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C. Batasan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas,  maka 

kegiatan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi yang digunakan 

dalam pemasaran produk BTPN Wow kemudian menganalisa strategi yang 

digunakan dalam kegiatan pemasaran atau promosi produk BTPN Wow 

menggunakan analisa SWOT . Penelitian dilakukan di  PT. Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu Sawojajar Kota Malang. 

D. Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah serta batasan masalah di atas , maka 

tujuan dari penulisan tugas akhir ini ialah sebagai berikut ; 

1. Mengetahui strategi yang digunakan PT. Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional untuk menarik minat masyarakat pada produk BTPN Wow. 

2. Mengetahui analisa SWOT produk BTPN Wow guna mengembangkan 

strategi 

E. Manfaat 

1. Bagi  PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu 

Sawojajar Kota Malang. 

a. Dapat memaksimalkan strategi pemasaran dengan adanya analisa swot 

pada strategi pemasaran produk BTPN Wow. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Melakukan penelitian sejenis dengan mengembangkan produk dan 

bank yang lain.  


