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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menabung merupakan kegiatan menyisihkan sebagian uang atau 

pendapatan yang dimiliki untuk disimpan dengan tujuan untuk mengelola uang 

tersebut. Manfaat menabung bisa diperoleh hasilnya ketika kita menjalani 

kegiatan menabung ini secara rutin dan tekun. Hal tersebut bertujuan untuk 

menjalankan pola hidup hemat dan juga merupakan pembangunan karakteristik 

untuk tidak menghaburkan uang yang semestinya diterapkan sejak dini.  

Manfaat menabung memang tidak bisa dipungkiri kegunaannya bagi 

kehidupan, terlebih pada bidang keuangan. Tidak jarang orang yang 

berpenghasilan tinggi, namun tidak terlihat hasilnya. Hal tersebut bisa saja terjadi 

karena cara mengatur keuangannya yang belum benar yang ditambah pula dengan 

kebiasaan tidak menabung. Kegiatan menabung memang sering dirasakan sulit 

untuk dilakukan oleh sebagian orang, padahal jika kita mengetahui manfaat 

menabung ini, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya, seperti berikut ini : 

 Belajar hidup hemat – Kegiatan menabung yang dilakukan secara rutin 

setelah gajian misalnya, akan membuat seseorang menyisahkan 

pendapatannya sehingga menghindari jajan-jajan yang kurang berguna. 

Uang tersebut sudah dialokasikan untuk menabung. 

http://manfaat.co.id/manfaat-menabung
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 Ketersediaan uang disaat mendesak – Kita tidak pernah mengetahui apa 

yang akan terjadi di masa depan, salah satunya ketika jatuh sakit. Saat 

sakit tentu saja kita membutuhkan pengobatan, uang tabungan ini bisa 

dipergunakan untuk mengantisipasi keadaan mendadak yang bisa saja 

datang tiba-tiba. 

 Mencegah berhutang – Keadaan yang mendesak seperti sakit yang 

membutuhkan perawatan namun, tidak memiliki ketersediaan dana mau 

tidak mau jalan berhutanglah yang ditempuh. Berhutang kepada bank 

contohnya, akan berbunga dan malah akan memperberat saat pembayaran. 

Dengan menabung kita tidak perlu mengalami hal tersebut. 

Seseorang melakukan kegiatan menabung secara garis besar memiliki tujuan 

Untuk dana darurat, Untuk dana masa depan dan untuk mengelola uang agar tidak 

terjadi sifat konsumtif pada dirinya. Pada intinya motif seseorang menabung 

adalah sebagai dana untuk jaga-jaga jika terjadi sesuatu dan seseorang tersebut 

memang mempunyai penghasilan yang lebih. 

Untuk menabung ada beberapa media yang bisa digunakan, yang paling tua 

tata cara dalam menabung dan turun temurun dari nenek moyang adalah dengan 

menabung di sebuah benda yaitu bernama celengan, namun seiring dengan 

perkembangan jaman maka cara itu dianggap kurang efektif dan menguntungkan 

karena kini sudah berkembang badan usaha yang bernama bank, pengertian bank 

Menurut Undang‐Undang No. 10 Tahun 1998 adalah : 
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“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak. “ 

Dari pengertian di atas sudahlah jelas apa fungsi bank tersebut bagi 

masyarakat. Kini dengan seiring perkembangan dunia perbankan, banyak produk 

dan program-program perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat selain 

meluncurkan berbagai macam produk dan program jasa perbankan pun terus 

menumbuhkan rasa kepercayaan konsumen dengan berbagai cara sampai akhirnya 

saat ini relatif banyak orang yang merasa aman dan nyaman menyimpan uang di 

bank.  Alasannnya Menabung di bank terhitung aman dan sangat likuid.  

Beberapa keuntungan menabung atau menyimpan uang di Bank adalah 

Penyimpanan Uang Tabungan Aman, Uang Mudah di ambil baik itu dengan cara 

kita datang langsung ke bank atau pun dengan kartu ATM yang memakainya 

cukup digesek serta yang paling menguntungkan adalah kita Bisa Mendapatkan 

Bunga (Bonus) dari bank tersebut. 

Negara Indonesia sendiri mempunyai lembaga perbankan yang relatif banyak 

dan semua bank tersebut berada dibawah naungan bank sentral yaitu Bank 

Indonesia. Berdasarkan kepemilikanya bank dapat dibedakan menjadi tiga : 

1. Bank milik pemerintah 

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun 

modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga 
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keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik 

pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank 

Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Contoh bank 

milik pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, 

Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, dan Bank 

Nusa Tenggara Barat. 

2. Bank milik swasta nasional 

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian 

besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya 

menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain 

Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi 

Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal. 

3. Bank milik koperasi 

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya 

oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik 

koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin). 

4. Bank milik asing 

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, 

atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh 

bank milik asing antara lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, 

Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Hongkong 

Bank, dan Deutsche Bank. 
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5. Bank milik campuran 

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak 

asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang 

oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran adalah Bank 

Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing 

Bank, Inter Pacifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank. 

Produk-produk perbankan yang diluncurkan ke pasaran pun kini beragam, dalam 

produk tabungan sendiri terdapat beberapa jenis tabungan yaitu : 

1. Simpanan Giro (Demand Deposit), 

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarik¬annya dapat 

dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.  

2. Simpanan Tabungan (Saving Deposit), 

Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan 

yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan 

buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM).  

3. Simpanan Deposito (Time Deposit), 

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh 

tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Dalam 

praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat 

deposito dan deposit on call. 

Kesadaran menabung dibank kini mulai ditumbuhkan pada anak-anak. Dengan 

tujuan untuk menghimpun lebih banyak dana dari pihak ketiga atau masyarakat 
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dalam rangka ekspansi perusahaan. terbukti dengan adanya beberapa perusahaan 

perbankan yang meluncurkan produk consumer banking berupa tabungan untuk 

anak-anak yang rata-rata untuk anak umur 0-17 tahun. Misalnya saja bank BRI 

dengan produknya yaitu Britama Junior, BNI dengan produknya Taplus anak, 

BJB dengan produknya Tandamata My First serta lain sebagainya. 

Dalam hal ini Bank BJB yang mempunyai produk tabungan untuk anak-anak 

yaitu tandamata my first, produk ini terhitung produk baru dibank BJB namun 

tidak terhitung baru dipasaran karena sebelumnya sudah ada beberapa bank lain 

yang meluncurkan produk tabungan yang basicnya untuk anak-anak. Untuk 

produk tabungan tandamata My first ini baru diluncurkan dipasaran pada bulan 

januari 2014. Di Majalengka sendiri ada beberapa bank yang sudah lebih dulu 

meluncurkan produk tabungan untuk anak-anak, maka dalam menyikapi itu 

perusahaan tentu harus mempunyai misi dan strategi tersendiri agar dapat unggul 

dari para pesaingnya.  

Secara aktif  perusahaan harus dapat meraih konsumen potensial untuk produk 

baru yang diluncurkannya sehingga  dapat memberikan keuntungan bagi 

perusahaan dan unggul dalam persaingan. Usaha untuk mewujudkan itu semua 

tidak akan terlepas dari kegiatan pemasaran, karena pada dasarnya pun aktifitas 

pemasaran sudah dilakukan oleh nenek moyang kita terdahulu maka tidak lagi 

aneh jika seorang ahli ilmu pemasaran yaitu Philip Kotler mengatakan bahwa 

aktifitas pemasaran adalah fungsi vital dari suatu perusahaan untuk menjual 

produknya ke pasaran. Adapun salah satu cara yang dapat dilakukan dalam 

aktifitas pemasaran adalah melalui kebijakan marketing mix yang didalamnya 



7 

 

terdapat unsur product, price, place and promotion. Menurut Philip Kotler  (2009; 

17) adalah : 

“ Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar 

sasaran “ 

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa marketing mix merupakan 

gabungan dari variabel-variabel pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan 

sebagai alat untuk mempengaruhi tingkat permintaan konsumen akan produk 

perusahaan sehingga dapat mencapai tingkat penjualan dan keuntungan yang 

diharapkan. 

Walaupun produk consumer bankin Bjb My First ini masih sangat baru 

dipasaran namun Bank Bjb sudah relatif banyak melakukan upaya strategi dalam 

memasarkan produk ini agar berhasil meraih banyak konsumen dipasaran. 

Maka dengan adanya fenomena diatas penulis ingin mengetahui bagaimana 

strategi yang dilakukan bank BJB untuk memasarkan produk baru ini ke pasaran 

ditengah-tengah gencarnya persaingan dan lambatnya BJB meluncurkab produk 

ini, sehingga penulis memutuskan untuk mengangkat judul “TINJAUAN 

STRATEGI PEMASARAN PRODUK CONSUMER BANKING 

TABUNGAN TANDAMATA MY FIRST BANK BJB CABANG 

MAJALENGKA” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Untuk memperjelas dan mempertegas pembahasan masalah sesuai dengan 

yang diidentifikasikan, maka penulis membatasi masalah sesuai dengan judul. 

Sehingga penelitian ini dapat terarah dan tepat sasaran. Adapun maslah yang 

diidentifikasikan adalah : 

1. Bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh Bank BJB  pada produk 

consumer banking tandamata BJB My First di Bank BJB Cabang Majalengka  ? 

2. Bagaimana kendala atau hambatan dalam merealisasikan strategi pemasaran yang 

dihadapi oleh Bank BJB pada produk consumer banking tandamata BJB My First 

di Bank BJB Cabang Majalengka ? 

3. Bagaimana solusi dari kendala atau hambatan yang dihadapi Bank BJB Cabang 

Majalengka dalam merealisasikan strategi pemasaran pada produk consumer 

banking tandamata BJB My First di Bank BJB Cabang Majalengka ? 

 

1.3 Tujuan Kerja Praktek 

Adapun tujuan dari penelitian atau kerja praktek ini adalah sebagai salah satu 

syarat untuk menempuh ujian sidang Diploma III jurusan Manajemen pada 

fakultas Bisnis Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

Selain itu berdasarkan identifikasi masalah tersebut tujuan penelitian dan kerja 

praktek yang dilaksanakan pada PT Bank BJB  Cabang Majalengka  adalah : 

1. Untuk mengetahui  strategi pemasaran pada produk consumer banking tandamata 

BJB My First di Bank BJB Cabang Majalengka.  
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2. Untuk mengetahui Bagaimana kendala atau hambatan  dalam merealisasikan 

strategi pemasaran pada produk consumer banking tandamata BJB My First di 

Bank BJB Cabang Majalengka. 

3. Untuk mengetahui bagaimana solusi dari kendala atau hambatan  Bank BJB  

Cabang Majalengka  dalam merealisasikan strategi pemasaran pada produk 

consumer banking tandamata BJB My First. 

 

1.4 Kegunaan Kerja Praktek 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dari segi akademik 

maupun secara praktis, adapun kegunaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Akademik 

Menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan pemasaran pada aspek 

program pelaksanaan strategi pemasaran pada perusahaan. Melalui pelaksanaan 

program strategi pemasaran ini diharapakan dapat berdampak terhadap 

peningkatan produktivitas dan pencapaian target perusahaan sehinggan target 

yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dan memberikan keuntungan 

bagi perusahaan. 

2. Praktis 

Dengan dilakukannya kerja praktek ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh 

dapat memberikan manfaat antara lain : 

 Bagi penulis 

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

praktis mengenai pelaksanaan strategi pemasaran suatu produk serta 
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permasalahnya untuk melengkapi pengetahuan teorotis yang diterima ketika 

proses perkuliahan. 

 Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapakan dapat menjadi masukan dalam mengeluarkan kebijakan 

serta tindakan selanjutnya yang sehubungan dengan strategi pemasaran 

perusahaan. 

 Bagi pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi untuk 

menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan strategi pemasaran dari 

perusahaan yang diteliti. 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

1.5.1 Metode yang digunakan 

Metode penelitian yang digunakan dalam proses penyusunan laporan tugas 

akhir ini menggunakan metode penelitian deskriftif. Tujuan metode penelitian 

deskriftif adalah untuk membuat gambaran atau pelukisan secara sistematis, 

actual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang 

akan diteliti. Melalui metode deskriftif ini akan mendeskripsikan mengenai 

strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank BJB cabang Majalengka. 
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1.5.2 Teknik pengumpulan data 

Untuk pengumpulan data digunakan teknik sebagai berikut : 

1. Observasi partisipatif 

Observasi partisipatif adalah pengamatan secara langsung oleh peneliti di 

lapangan melihat apa yang dikerjakan orang, mendengar apa yang dikatakan 

orang dan berpartisipatif apa yang mereka laksanakan. Dalam proses tugas akhir 

ini akan mengobservasi strategi pemasaran yang dilakukan Bank BJB cabang 

Majalengka oleh karena itu proses atau kegiatan yang vital dari suatu perusahaan 

adalam mencapai targetnya. 

2. Wawancara / interview 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. Melalui wawancara ini akan diketahui secara langsung dari informan 

yang benar-benar mengetahui informasi mengenai pelaksanaan strategi pemasaran 

Bank BJB cabang Majalengka. 

3. Library Research (penelitian kepustakaan) 

Library research adalah penelitian yang dilakukan bersifat teoritis yang diperoleh 

dari literatur atau dasar teori mengenai dasar konsep, definisi dan unsur dari teori 

pemasaran, marketinf mix, bauran promosi. 

Jenis-jenis data yang penulis gunakan dalam mendukung laporan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 
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 Data primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari perusahaan 

yang bersangkutan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada staf-staf 

perusahaan yang bersangkutan. Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, data 

primer yang digunakan adalah wawancara dan observasi. 

 Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dari buku-buku dan 

sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penyusunan 

tugas akhir ini, data sekunder yang digunakan adalah melalui dokumentasi, 

literatur buku dan sumber-sumber lainnya sebagai pelengkap proses penyusunan. 

 

1.6 Lokasi Waktu Praktek Kerja 

Dalam menyusun Tugas Akhir ini, penulis melakukan observasi pada Bank 

BJB Cabang Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim no.224 

Majalengka, sedangkan waktu yang dugunakan untuk melakukan observasi ini 

dilakukan pada tanggal 10 februari 2014 sampai 10 maret 2014. 

 


