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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Tidak dapat terelakkan, bahwa sekarang perkembangan zaman semakin 

pesat. Sehingga mempengaruhi pertumbuhan industri yang turut pesat pula. Hal 

ini bisa terlihat dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai dampak dari 

pertumbuhan industri. Pemerintah telah merilis angka pertumbuhan ekonomi 

Indonesia sepanjang tahun 2018. Sesuai proyeksi pemerintah, pertumbuhan 

ekonomi sepanjang 2018 tertahan di level 5,17 persen. Meskipun realisasi tersebut 

masih berada dibawah target APBN yaitu 5,4 persen, laju pertumbuhan ekonomi 

tersebut lebih kencang dibanding tahun 2017 yaitu sebesar 5,07 persen. Dari 5,17 

persen pertumbuhan ekonomi nasional, konsumsi rumah tangga menyumbang 

2,74 persen atau lebih dari separuh di antaranya. Sedangkan yang paling rendah 

yaitu konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga yaitu 0,1 persen. Menurut 

Piter, perekonomian yang ditopang oleh konsumsi domestik merupakan aset yang 

bisa menjaga pertumbuhan di tengah gejolak perekonomian global. Besarnya 

konsumsi juga yang membuat perekonomian Indonesia mampu bertahan melewati 

krisis keuangan yang terjadi selama dua dekade terakhir. Kemudian untuk tahun 

2019, target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen. Tetapi, target 

tersebut masih terlalu tinggi apabila tanpa terobosan yang berarti pada kondisi 

kebijakan dan dunia usaha (CNNIndonesia.com diakses tanggal 22/03/2020). 
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Selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri 

telah mendorong munculnya berbagai macam produk dan jasa baru yang tentunya 

semakin canggih, tampilan yang elegan dan memiliki daya tariknya sendiri. 

Sehingga memunculkan gaya hidup yang konsumtif di masyarakat.  Kategori 

yang paling konsumtif adalah generasi milenial yang merupakan first jobbers, 

yakni orang-orang yang saat ini berusia di awal 20-an dan baru memiliki 

pekerjaan untuk pertama kalinya. Hal ini disebabkan mereka baru saja mulai 

mendapat pendapatan sendiri, dan masih bisa menggunakan seluruh pendapatan 

tersebut untuk dirinya sendiri. First jobbers dinilai lebih konsumtif dibandingkan 

generasi milenial yang telah berusia lebih dari 30 tahun. Kategori generasi 

milenial yang lebih tua ini biasanya sudah menikah, dan sudah mulai melakukan 

pengeluaran yang lebih terencana (CNNIndonesia.com diakses tanggal 

06/03/2020). 

Menurut Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi (2017) dalam bukunya 

Millennial Nusantara menyebutkan bahwa Generasi milenial adalah mereka yang 

lahir antara tahun 1981 sampai dengan tahun 2000 atau berumur 17-36 tahun pada 

tahun 2017 (kemenpppa.go.id diakses pada tanggal 07/03/2020). Pada tahun 2017, 

populasi penduduk Indonesia telah didominasi oleh generasi milenial. Menurut 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, jumlah generasi milenial 

mencapai sekitar 88 juta jiwa atau 33,75 persen dari total penduduk Indonesia. 

Proporsi tersebut lebih besar dari proporsi generasi sebelumnya seperti generasi X 

yang (25,74 persen) maupun generasi baby boom+veteran (11,27 persen). 

Demikian juga dengan jumlah generasi Z baru mencapai sekitar 29,23 persen. 
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Gambar 1.1 Komposisi Penduduk Menurut Generasi(persen), 2017 

 

 

 

 

 

             Sumber : bps.go.id (diakses tanggal 07/03/2020)  

Generasi millenial adalah generasi yang tumbuh di zaman komputer dan 

internet. Sehingga, akan lebih mudah bagi millenial untuk mempelajari sektor 

keuangan dengan cepat dan menerapkannya dalam kehidupan. Survei Nasional 

Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh OJK pada tahun 

2016 menyatakan bahwa terdapat 67,8% masyarakat telah memakai produk dan 

layanan keuangan. Namun, hanya 29,7% yang memiliki pengetahuan, 

ketrampilan, dan kepercayaan yang memadai mengenai produk dan layanan 

keuangan (antaranews.com diakses tanggal 07/03/2020). 

Dari persoalan tersebut, mengharuskan industri perbankan untuk selalu 

berinovasi dan mengembangkan produknya, terlebih lagi sekarang pesatnya 

pertumbuhan industri fintech. Bank bisa berinovasi pada produknya dengan cara 

menambahkan fasilitas seperti e-banking, dll. Bank akan bersaing untuk merebut 

hati para nasabah. Sebab bank yang paling mengerti serta menyediakan produk 

dan jasa yang sesuai keinginan dan lebih baik kualitasnya, akan dipilih oleh 

nasabah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), Bank adalah sebuah 

badan usaha yang bergerak dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan 



4 
 

 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

ANALISIS STRATEGI PEMASARAN… TUGAS AKHIR AFRI TAFRIZIAH K. 

uang dalam masyarakat, terutama hal pemberian kredit, jasa lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan menurut UU No.10 Tahun 1998 

Pasal 1 Ayat 2, Bank yaitu : 

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat.” 

Bank pasti memiliki produk dan jasanya masing-masing. Agar semua 

produk dan jasa bank dapat terjual dan diminati oleh nasabah, diperlukannya 

sebuah strategi yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh 

bank pun tentunya berbeda dengan strategi yang dilakukan oleh perusahaan pada 

umumnya. Strategi pemasaran merupakan suatu langkah utama yang harus 

digunakan oleh organisasi dalam menjalankan aktivitas pemasaran 

(Suryani,2017:37). 

Terdapat tiga aktivitas strategis yang penting dalam strategi pemasaran 

bank, antara lain segmentasi (S), penentuan target pasar (T) dan positioning (P) 

(Suryani,2017:38). Penentuan ketiga aktivitas pemasaran tersebut memiliki tujuan 

untuk memposisikan suatu merek atau produk dalam benak konsumen, sehingga 

merek atau produk tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 

Sebuah produk akan memiliki keunggulan kompetitif jika produk tersebut 

menawarkan atribut-atribut determinan yang dinilai penting dan unik oleh 

konsumen (Sutopo,2012). Oleh karena itu, pemasaran dapat menjadi kegiatan 

yang komprehensif dan terencana dalam suatu organisasi bisnis agar mampu 
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memenuhi permintaan pasar melalui penciptaan produk bernilai jual, penentuan 

harga hingga cara penyampaian kepada konsumen yang menjadi target pasar. 

Tujuan pemasaran itu sendiri yaitu untuk mengoptimalkan keuntungan dengan 

membuat strategi dalam penjualan (Pribadi,2016). 

Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu lembaga keuangan, memiliki 

berbagai macam produk yang ditawarkan. Salah satunya yaitu produk simpanan 

tabungan. Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat dikenal di semua 

kalangan, dari masyarakat perkotaan hingga pedesaan. Salah satu tujuan 

masyarakat menabung yaitu untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk 

dihimpun sebagai dana cadangan di masa depan. Pengertian tabungan menurut 

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah : 

“Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut 

syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan 

cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan 

itu.” 

Salah satu produk simpanan tabungan Bank BRI adalah Tabungan 

“Britama X”. Tabungan “Britama X” adalah produk tabungan dengan desain 

khusus untuk anak muda yaitu kartu debit yang elegan serta memberikan 

kemudahan dalam bertransaksi seperti fasilitas e-banking, sistem real time online 

yang akan memudahkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun. 

Berdasarkan uraian diatas, betapa pentingnya pengelolaan inklusi 

finansial bagi kaum millenial. Karena inklusi finansial sendiri merupakan sebuah 

proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem 
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keuangan formal untuk semua individu. Pengelolaan inklusi keuangan 

dipengaruhi tingkat pengetahuan terhadap literasi keuangan. Pada acara Indonesia 

Fintech Festival & Conference (IFF) 2016, Jokowi menyatakan bahwa tingkat 

literasi keuangan di Indonesia termasuk yang tertinggal yaitu sekitar 20% saja 

dibandingkan dengan Negara Asia Tenggara lainnya (kompasiana.com diakses 

pada tanggal 07/03/2020). Salah satu tujuan dari literasi keuangan yaitu untuk 

mempersiapkan masa depan generasi milenial. Jadi milenial pun harus mulai 

berpikir jangka panjang untuk mempersiapkannya, misalnya dengan berinvestasi 

jangka pendek yaitu menabung. Maka dari itu, bank berlomba-lomba untuk 

memasarkan dan memberitahukan produknya agar terjual di pasaran. Untuk 

memasarkan produk, bank perlu menyusun strategi agar produk tersebut tepat 

pada sasaran. Sehingga pada penelitian ini, saya akan membahas analisis strategi 

pemasaran produk tabungan “Britama X” di generasi milenial pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Surabaya Pahlawan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian Latar Belakang yang telah saya sampaikan diatas, 

maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

analisis strategi pemasaran produk tabungan “Britama X” di generasi millenial 

pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Surabaya Pahlawan? 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini yaitu untuk mengetahui analisis 

strategi pemasaran produk tabungan “Britama X” di generasi millenial pada Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Surabaya Pahlawan. 
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1.4 Manfaaat  

Output dari penelitian ini, terutama untuk pembaca yaitu bisa memberikan 

informasi mengenai analisis strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT. Bank 

Rakyat Indonesia pada produk tabungan “Britama X” di generasi millenial, serta 

bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Manfaat 

bagi PT. Bank Rakyat Indonesia yaitu sebagai bahan acuan untuk meningkatkan 

strategi pemasaran yang akan direncanakan selanjutnya. 

 

 

  




