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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 Masyarakat di semua belahan dunia memiliki aktivitas ekonomi dalam 

kehidupan sehari-harinya. Dalam menunjang aktivitas ekonomi pasti tidak 

terlepas dari lembaga keuangan dan salah satunya yaitu perbankan. Bank 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dananya guna untuk 

membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, sesuai yang telah diatur menurut 

Undang - Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang isinya yaitu “Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit untuk 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

 Indonesia adalah sebuah negara yang berkembang dimana memiliki 

penduduk sebesar 269,6 juta jiwa, data ini berdasarkan Survei Penduduk Antar 

Sensus (SUSPAS) data ini dilansir dari (databoks.katadata.co.id daikses pada 

tanggal 27 februari 2020 pukul 10:44 WIB). Hal berdampak positif dalam bank 

untuk menghimpun dana pihak ketiga khususnya yaitu tabungan, Kenaikan dana 

pihak ketiga pada bank umum yaitu (dilansir dari website OJK pada tanggal 1 

april 2020 pukul 22.16 WIB)  
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Table 1.1  Data jumlah kenaikan tabungan 
No Tahun Jumlah tabungan yang berhasil dihimpun oleh bank umum 

1 2016 Rp 1,413,351 (Dalam jutaan rupiah) 

2 2017 Rp 1,573,302 (Dalam jutaan rupiah) 

3 2018 Rp 1.690,086 (Dalam jutaan rupiah) 

4 2019 Rp 1,813,949 (Dalam jutaan rupiah) 

Sumber : website OJK 

 Melihat data ini pemerintah selain berupaya menciptakan lapangan usaha 

baru, pemerintah dalam menjalankan perekonomiannya juga membutuhkan 

lembaga keuangan yaitu perbankan guna untuk membantu menstabilkan roda 

ekonomi nasional, pembangunan infrastuktur negara, sehingga perbankan 

menciptakan suatu inovasi produk tabungan maupun kredit untuk membantu 

pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dan kesejahteraan bangsa. 

 Industri perbankan merupakan salah satu industri yang menarik untuk 

dianalisa karena kondisi industri yang sudah dewasa dan produk memiliki 

kesamaan. Jumlah bank saat ini di Indonesia yaitu 115 bank umum terdiri dari 4 

bank persero, 71 bank umum swasta nasional (BUSN), 27 bank pembangunan 

daerah, 12 bank asing campuran dan 8 bank asing, dilansir dari (OJK daikses pada 

tanggal 4 Maret 2020 pukul 10:48 WIB). Hal tersebut menjadikan persaingan 

yang ketat antar bank. Bank Tabungan Negara merupakan salah satu bank persero 

di Indonesia yang ikut bersaing dalam industri perbankan Indonesia. 

 Menurut Kasmir (2014:3) bank merupakan lembaga keuangan yang 

kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 
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menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan 

jasa-jasa lainnya. Bank dikatakan sebagai penghimpun dana masyarakat yaitu 

dalam bentuk produk tabungan. Menabung di bank termasuk salah satu bagian 

dari tujuan pengelolaan jangka pendek yang bisa dimanfaatkan sebagai dana 

darurat yang penting dan bisa berguna dimasa depan. 

  Menurut lembaga penjamin simpanan (LPS), hal ini bisa menjadi modal 

nasabah bank untuk disiplin dalam mengelola keuangan, tetapi tetap harus bijak 

dalam menempatkan uangnya di bank (dilansir dari laman CNBC Indonesia 

daikses pada tanggal 27 februari 2020 pukul 10:49 WIB). Kesadaraan menabung 

para generasi millennial tampaknya terus meningkat Saat ini banyak kaum 

millennial yang rajin menabung guna menambah keuangan mereka. Bank of 

America melaporkan hampir seperempat orang berusia 24-41 tahun yang 

menabung memiliki lebih dari USD 100.000 atau setara dengan Rp1,37 miliar 

(dalam kurs Rp13.651) dilansir dari (okefinance daikses pada tanggal 27 februari 

2020 pukul 10:51 WIB).  

 Nasabah simpanan BTN sudah mencapai 7,5 juta rekening. Bank pelat 

merah ini menargetkan jumlah tersebut dapat tumbuh minimal 10% pada tahun 

2018. Artinya, tahun ini BTN memperkirakan dapat meraih 750.000 nasabah baru, 

dengan target total nasabah akhir tahun mencapai 8,25 juta. Budi menjelaskan, 

penambahan jumlah nasabah ini nantinya akan menambah fee based income BTN, 

yang berasal dari transaksi non pinjaman para nasabah.(dilansir dari laman 

kontan.id pada tanggal 25 Mei 2020 pukul 10:10). 
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 Berdasarkan informasi diatas hal inilah yang dilihat oleh pihak Bank 

Tabungan Negara adalah suatu peluang dalam memasarkan produknya, akan 

tetapi mengingat kegiatan pemasaran dilaksanaakan mulai pada perencanaan, 

penentuan produk, harga, distribusinya dengan maksud memuaskan kepentingan 

dan sesuai dengan kebutuhan konsumen atau nasabah. Dalam kegiatan pemasaran 

diperlukan juga strategi, agar produk jasa yang ditawarkan dapat diterima oleh 

nasabah. Strategi yang tepat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan 

masyarakat sebagai sasaran. Karena kegiatan tersebut tidak mudah, mengingat 

persaingan yang dihadapi dipasar sangat ketat, sehingga Bank Tabungan Negara 

dituntut untuk bergerak cepat dengan menetapkan strategi yang sesuai dengan 

kekuatan (Strength), kelemahan (Weaknesess), peluang(Opportunities), dan 

kelemahan (Treaths).  

SWOT menurut Sutojo dan Kleinsteuber (2002 : 8) adalah untuk 

menentukan tujuan usaha yang realistis, sesuai dengan kondisi perusahaan dan 

oleh karenanya diharapkan lebih mudah tercapai. SWOT adalah singkatan dari 

kata-kata Strength (kekuatan perusahaan), Weaknesses (kelemahan perusahaan), 

Opportunities (peluang bisnis) dan Threats (hambatan untuk mencapai tujuan). 

Pada penelitian sebelumnya teknik swot analisis  diterapkan dalam kasus 

menentukan tujuan strategi pemasaran. Hal ini dapat diutarakan sebelum 

menentukan tujuan pemasaran yang ingin dicapai. Sebaiknya perusahaan 

menganalisis kekuatan dan kelemahan produk , lalu peluang bisnis yang ada, dan  

berbagai macam hambatan yang mungkin timbul (Tamara 2016).  



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
5 

 

TUGAS AKHIR ANALISIS STRENGTH , WEAKNESS…  YUDA SETIYAWAN 

 Dalam menentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan keadaan pasar 

dan perusahaan maka perlu melakukan beberapa langkah,  menurut kasmir (2004: 

100) ada tiga tahap yaitu yang pertam segmentasi pasar (segmentation), yang 

kedua penentuan posisi pasar(targeting), dan yang ketiga menentukan posisi pasar 

(positioning) serta bauran pemasaran (marketing mix). Menurut suryani (2017 : 

27) di dalam bauran pemasaran Bank terdapat 7P  yaitu Product, Place, Price, 

Promotion, People, Process, Psychal evedience  

 Berdasarkan laporan keuangan Bank Tabungan Negara dari tahun 2017 

hingga 2019 maka pada tahun 2017 Bank Tabungan Negara berhasil menghimpun 

dana sebesar 38,217,936 (dalam jutaan rupiah) triliun dan pada tahun 2018 

berhasil menghimpun dana sebesar 38,350,839 (dalam jutaan rupiah) lalu pada 

tahun 2019 dana yang berhasil dihimpun naik yaitu sebesar 39.923,928 (dalam 

jutaan rupiah) data ini diambil dari laporan keuangan tahunan Bank Tabungan 

Negara. Dari data tersebut dana yang dihimpun mengalami kenaikan, hal 

merupakan trend positif yang dimiliki oleh Bank Tabungan Negara. Hal ini tidak 

jauh dari  Analisis SWOT yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara.  

Analisis SWOT tidak hanya sekedar menyusun strategi untuk 

memasarkan produk tabungan batara. Tetapi juga bisa dijadikan bahan analisis 

untuk produk tersebut, tujuannya adalah agarproduk tersebut bisa menghasilkan 

keuntungan yang diharapkan atau ditargetkan oleh Bank Tabungan Negara. Serta 

mengetahui ancaman yang mengganggu strategi pemasaran produk tersebut, 

selain itu juga analisis SWOT dapat mengetahui kelemahan dari produk tersebut, 
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sehingga Bank Tabungan Negara dapat segera memperbaiki kelemahan tersebut 

berdasarkan analisis SWOT.  

 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tamara (2016) hasil temuan 

adalah Strategi pemasaran khususnya pemasaran produk tabungan yang 

diterapkan oleh PT.Bank Mandiri meliputi beberapa strategi, yakni strategi jemput 

bola, membangun jaringan, memberikan servise excellent, dan memberikan 

fasilitas yang memuaskan untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan 

nasabah. Hasil analisis SWOT menyebutkan bahwa PT.Bank Mandiri sudah bisa 

berani bersaing di pasar persaingan yang kompetitif. 

Penelitian ini dilakukan pada Bank Tabungan Negara KCP Jombang. 

Tujuannya untuk menganalisis strategi SWOT (Strength, Weaknesses, 

Opportunities, and Threaths)  dalam memasarkan produk tabungan batara. Hal ini 

terjadi karena tingginya tingkat persaingan bank dalam memasarkan produk. 

Banyak pesaing dalam melakukan pemasaran produk merupakan salah satu 

ancaman bagi bank SWOT digunakan untuk menganalisis kekuatan dan 

kelemahan produk , lalu peluang bisnis yang ada, dan  berbagai macam hambatan 

yang mungkin timbul. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

akan melakukan penelitian Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS STRENGTH, 

WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, AND TREATHS (SWOT) DALAM 

STRATEGI PEMASARAN PRODUK TABUNGAN BATARA PADA BANK 

TABUNGAN NEGARA (persero) Tbk”. 

 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
7 

 

TUGAS AKHIR ANALISIS STRENGTH , WEAKNESS…  YUDA SETIYAWAN 

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang tertera diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini tujuannya adalah mengetahui bagaimana analisis strength, 

weakness, opportunities and treaths (SWOT) dalam strategi pemasaran produk 

tabungan batara pada Bank Tabungan Negara 

1.3 Tujuan Penelitian 
Untuk menganalisis  strength, weakness, opportunities and treaths 

(SWOT) dalam pemasaran produk tabungan batara pada Bank Tabungan Negara 

KCP Jombang 

1.4 Manfaat Penelitian 
 Manfaat penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat bagi pembaca 

 Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pembaca dapat 

mengetahui dan memahami analisis SWOT dan bagaimana pentingnya melakukan 

analisis SWOT di perusahaan dalam hal ini khususnya perbankan. 

1.4.2 Manfaat bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan menambah pengetahuan 

dan wawasan dalam bidang perbankan khususnya tentang analisis SWOT 

dipemasaran dan untuk pengembangan diri pada saat terjun didalam dunia kerja 

1.4.3 Manfaat bagi PT Bank Tabungan Negara 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam usaha 

meningkatkan kualitas pemasaran Bank Tabungan Negara. 


