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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pada era saat ini, khususnya pada dunia perbankan 

mengalami perkembangan yang sangat pesat yang diikuti juga dengan teknologi 

yang modern, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik untuk 

bertransaksi dan berinvestasi dengan cepat dan tepat daripada sebelumnya. Hal itu 

menumbuhkan minat masyarakat terhadap dunia perbankan karena semuanya dapat 

dilakukan dengan sangat mudah. Peranan perbankan dalam memajukan 

perekonomian sangatlah besar. Industri perbankan memiliki peran yang signifikan 

dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pemerataan, dilansir 

dari (Liputan6.com diakses pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 10:20 WIB). Hampir 

semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan selalu membutuhkan jasa 

perbankan didalamnya. Maka, tidak heran bila perbankan telah dianggap sebagai 

suatu kebutuhan, dan sebagai mitra dalam menjalankan bisnis, sehingga tidak heran 

bahwasannya perbankan merupakan penggerak roda perekonomian suatu negara.  

Menurut (Ismail, 2018:3), bank merupakan lembaga yang memiliki peran 

dalam menghimpun dana dari masyarakat yang sedang kelebihan dana, dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi 

kebutuhannya. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa perbankan tidak hanya 

tempat untuk mneghimpun dana dan menyalurkan dana, tetapi perbankan dapat 

memajukan peningkatan taraf hidup masyarakat. 
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Salah satu fungsi perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat. 

Bentuk simpanan dari perbankan terdiri dari Simpanan Giro, Simpanan Tabungan, 

dan Simpanan Deposito. Tabungan merupakan salah satu jenis simpanan dari 

perbankan yang begitu sangat populer di kalangan masyarakat. Kita sudah diajarkan 

sejak kecil untuk berhemat dan menyisihkan uang untuk menumbuhkan budaya 

menabung agar kehidupan ke depannya akan menjadi lebih baik dan agar dapat 

mengatur keuangan dengan baik.  

Selain memiliki fungsi, bank juga memiliki manfaat bagi masyarakat dan 

negara. Salah satu manfaat perbankan bagi negara, yaitu menunjang perekonomian 

dan pembangunan negara. Kita melakukan menabung, berarti kita juga sudah 

membantu negara kita dalam menumbuhkan perekonomian negara. Semakin tinggi 

tingkat tabungan masyarakat di suatu negara tentunya akan menggerakkan roda 

perekonomian, dilansir dari (Kontan.co.id diakses pada 4 tanggal Maret 2020 pukul 

10:37). Sedangkan, contoh manfaat perbankan bagi masyarakat, yaitu dana 

masyarakat aman dari kehilangan dan terjamin keamanannya. Masyarakat memiliki 

banyak manfaat yang didapat dari menabung di bank, di antaranya aman, karena 

bank akan menyimpan uangnya dengan aman dan tidak mudah dicuri atau tercecer. 

Terjamin, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin tabungan sesuai dengan 

ketentuan yang ada, dilansir dari (kompas.com, diakses pada tanggal 5 Maret 2020 

pukul 09:57). Selain itu, manfaat lain dari perbankan adalah mengajarkan untuk 

merencanakan keuangan dengan lebih baik. Lembaga keuangan telah melengkapi 

berbagai fasilitas untuk membantu masyarakat mencatat setiap pengeluaran dan 

pemasukan pada rekening tabungan, dikutip dari (promo.bri.co.id, diakses pada 
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tanggal 5 Maret 2020 pukul 10:05). Adanya manfaat tersebut, masyarakat tidak 

akan perlu merasa khawatir dan senang akan kehadiran produk dan jasa layanan 

yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia. 

Salah satu perbankan konvensional yang hadir dengan produk dan jasa 

layanan yang menarik ada di Indonesia, yaitu Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Cabang Surabaya Pahlawan. Simpanan tabungan yang terdapat pada  Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Pahlawan bermacam-macam. Berikut 

simpanan tabungan yang ada pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Surabaya Pahlawan, yaitu tabungan Simpedes, BritAma, BritAma Bisnis, BritAma 

X, Simpedes TKI, Tabungan Haji, BritAma Rencana, BritAma Valas, Tabungan 

Junio, TabunganKu, dan Tabungan BRI Simple (Simpanan Pelajar). 

Dalam kesempatan ini, penulis akan membahas tabungan Simpanan 

Pelajar (Simple) kepada khalayak umum. Program tabungan Simpanan Pelajar 

(SimPel), yaitu tabungan anak yang diciptakan khusus untuk kalangan pelajar. 

Produk simpanan pelajar merupakan simpanan untuk pelajar yang fiturnya 

disesuaikan dengan kebutuhan pelajar yang dikembangkan oleh OJK dan industri 

perbankan, dilansir dari (sikapiuangmu.ojk.go.id, diakses pada tanggal 4 Maret 

2020 Pukul 10:45).   

Bank-bank yang mendukung kegiatan program pemerintah tersebut adalah 

8 bank umum Konvensional dan 6 bank umum syariah. Kegiatan aktivasi program 

Tabungan SimPel/SimPel IB diikuti oleh 8 Bank Umum Konvensional (Bank 

Mandiri, BNI, BRI, BCA, BTN, Bank Permata, Bank Jabar-Banten dan Bank Jatim) 
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dan 6 Bank Umum Syariah (Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, 

BNI Syariah, BCA Syariah, dan Panin Syariah), data tersebut dikutip dari 

(OJK.go.id, diakses pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 10:47). 

Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun, program tabungan 

Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel IB) yang dikeluarkan oleh OJK tersebut telah 

diikuti oleh banyak peserta perbankan dan memikat banyak nasabah. Program 

Simpanan Pelajar (SimPel)/SimPel IB yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) sejak di luncurkan pada 2014, hingga saat ini telah diikuti 304 bank yang 

terdiri atas 20 bank umum, 11 bank umum syariah, 24 bank pembangunan daerah, 

dan 249 bank perkreditan rakyat/ bank pembiayaan rakyat syariah dengan jumlah 

rekening Tabungan Simpanan Pelajar hingga akhir Tahun 2018 sebanyak 17 juta 

dengan nominal sebesar Rp 6,64 triliun, dikutip dari (economy.okezone.com, 

diakses pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 10:52). 

Bank BRI merupakan salah satu bank yang mendukung program 

Simpanan Pelajar berhasil memasarkan produk Simpanan Pelajar dengan hasil yang 

memuaskan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan jumlah 

rekening Simpanan Pelajar (SimPel dan SimPel iB) sebanyak 18,7 juta rekening per 

September 2017 dengan nominal sejumlah sebesar Rp 3,8 triliun, dilansir dari 

(keuangan.kontan.co.id, di akses pada tanggal 8 Maret 2020 pukul 10:53). 

Penjualan produk tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) BRI memperoleh paling 

banyak nasabah baru. Pencapaian Bank BRI dalam mendapatkan nasabah baru 

dengan total capaian nasabah Simpanan pelajar periode Februari-April 2019 dan 

mengumpulkan dana nasabah sebanyak RP 27,7 miliar dan telah 
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mengimplementasikan program Simpanan Pelajar dengan perolehan lebih dari 21,2 

juta rekening dengan total dana sebesar Rp 3,87 Triliun pada bulan Maret 2019, 

data dikutip dari (finance.detik.com, diakses pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 

11:00). Selain BRI, bank lain yang mengalami pertumbuhan nasabah baru tabungan 

Simpanan Pelajar, yaitu BTN, Bank Syariah Bukopin, BNI, dan Mandiri. Pada 

periode Februari-April 2019, BRI berhasil mencatatkan pembukaan rekening 

mencapai 241.138 buku. Kemudian diikuti oleh BTN sebesar 18.925 rekening, 

Bank Syariah Bukopin 12.335 rekening, BNI capai 10.191 rekening, dan Mandiri 

sebesar 8.992 rekening, data dikutip (Liputan6.com, diakses pada tanggal 9 Maret 

2020 pukul 20:22). 

Berdasarkan uraian tersebut, hasil di atas tidak terlepas dari peranan 

strategi pemasaran yang digunakan. Menurut Suryani (2017:37), strategi pemasaran 

merupakan cara atau pendekatan utama yang digunakan oleh perusahaan dalam 

menjalankan aktivitas pemasaran. Hal tersebut menyangkut Segmentasi Pasar (S), 

menentukan pasar sasaran (T), melakukan positioning (P). Setelah merumuskan 

segmentasi, target pasar, dan positioning, kemudian terdapat aspek berupa variabel 

pemasaran yang harus dikaji, yaitu bauran pemasaran. Menurut Suryani (2017:28), 

bauran pemasaran tersebut menyangkut produk (Product), harga (Price), tempat 

(Place), promosi (Promotion), bukti fisik (Physical Evidence), pegawai (People), 

dan proses (Processes). Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti ingin membahas 

lebih lanjut tentang strategi pemasaran produk Tabungan Simpanan Pelajar BRI 

yang mana program pemerintah tersebut mampu dicapai oleh Bank BRI dengan 

jumlah nasabah yang potensial, namun kondisi ini juga menjadi tantangan bagi 
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bank karena memiliki beberapa kompetitor yang memiliki produk serupa. Maka, 

mengharuskan pihak perbankan khususnya Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Cabang Surabaya Pahlawan menyusun strategi pemasaran. Sehingga pada 

penelitian ini, penulis akan meneliti lebih jauh tentang implementasi strategi 

pemasaran dalam meningkatkan jumlah nasabah Simpanan Pelajar (SimPel).  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang serta permasalahan diatas, maka 

diperoleh rumusan masalah, yaitu bagaimana analisis strategi pemasaran produk 

Tabungan Simpanan Pelajar dalam meningkatkan jumlah nasabah pelajar pada 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Pahlawan ? 

1.3 Tujuan  

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini untuk mengetahui 

strategi pemasaran pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar dalam meningkatkan 

jumlah nasabah pelajar pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Surabaya Pahlawan. 

1.4 Manfaat 

Manfaat penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat bagi pembaca 

 Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pembaca dapat 

mengetahui tentang strategi pemasaran Produk Tabungan Simpanan Pelajar dalam 
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meningkatkan jumlah nasabah pelajar pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Cabang Surabaya Pahlawan. 

1.4.2 Manfaat bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

dan wawasan dalam bidang perbankan khususnya tentang strategi pemasaran pada 

Produk Tabungan Simpanan Pelajar dalam meningkatkan jumlah nasabah pelajar 

pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya Pahlawan. 

1.4.3 Manfaat bagi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya 

Pahlawan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam usaha 

untuk meningkatkan jumlah nasabah pelajar dengan mengetahui strategi pemasaran 

produk Simpanan Pelajar (Simpel) Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Surabaya Pahlawan. 

1.5 Sistematika Penulisan  

 Bab 1 Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika penulisan. 

 Bab 2 Landasan Teori. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang 

teori-teori yang mendukung terhadap analisis penulis. 

 Bab 3 Metode Penelitian. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang 

jenis pendekatan penelitian, sumber data primer dan sekunder, serta analisis data 

yang digunakan.  
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 Bab 4 Pembahasan. Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang pengertian 

bank BRI, strategi bauran pemasaran pada objek penelitian, dan implementasi 

strategi pemasaran pada objek penelitian.   

 Bab 5 Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian. 

  


