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 Semakin terbukanya peluang pasar asing di Indonesia membuat 
persaingan antar bank baik bank nasional maupun bank asing semakin 
ketat dalam menawarkan produk jasa perbankan dan menarik jumlah 
nasabah untuk meningkatkan dana pihak ketiga.  Kecenderungan adanya 
penurunan suku bunga bank dibutuhkan adanya tingkat keloyalan dari 
nasabah.  Untuk menjaga keloyalan dan menarik nasabah baru, 
perbankan melakukan promosi dengan menawarkan hadiah.  Perang 
hadiah membutuhkan alat komunikasi yang salah satunya adalah dalam 
bentuk iklan.  Perang iklan tersebut menyebabkan perbankan harus dapat 
menciptakan iklan yang  menarik sehingga dapat menjadi alat komunikasi 
yang efektif dan dapat meningkatkan awareness dan citra perusahaan. 
 Bank NISP yang selama ini lebih banyak melakukan promosi 
produk dan citra perusahaan yang banyak memperoleh penghargaan 
dalam luar negeri melalui konferensi pers dan below the line.  Melalui 
produk turunannya yaitu tabungan TANDA, Bank NISP mulai melakukan 
promosi above the line secara gencar untuk menarik nasabah dan 
membangun awareness.  Iklan yang berhasil dan efektif adalah iklan yang 
mampu  meningkatkan penjualan, dalam hal ini adalah jumlah rekening 
dan saldo tabungan.   Selain itu diikuti juga dengan peningkatan 
awareness dan pengetahuan produk. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektifitas iklan 
Bank NISP dalam mencapai tujuan komunikasi dari tabungan TANDA dan 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi awareness dan image 
diberbagai media. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan survey dengan 
memberikan pertanyaan terbuka kepada nasabah atau dalam bentuk 
kuesioner.  Pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling yang dilakukan di kantor cabang Bank NISP Cabang Djuanda, 
Cibinong, Kesatuan, Sukasari, Cileungsi, Kedungbadak, Kota Wisata, 
Tajur, dan Pajajaran Bogor  pada periode Februari – Maret 2004.   Jumlah 
contoh yang diambil 110 customer.  Pengukuran efektifitas iklan dilakukan 
berdasarkan Advertising Post Testing yaitu Advertising Awareness and 
Image (AAI) yang bertujuan untuk mengetahui dampak iklan yang 
diharapkan dapat mengubah awareness menjadi image, kemudian 
menjadi dasar preferensi dan akhirnya trial/action.  Kriteria pengukuran 
adalah : uji pengenalan, uji daya ingat, brand image , uji citra iklan, main 
message of TV, dampak terhadap peningkatan jumlah rekening, loyalitas 
nasabah, media informasi, acara media.  Pengolahan dan analisis data 
yang dilakukan dengan menggunakan : tabulasi silang (cross tabulation) 
untuk membandingkan atau melihat hubungan antara dua variabel atau 
lebih, kemudian analisa frekuensi distribusi, dilakukan untuk mengetahui 
persentase responden yang memilih jawaban tertentu pada pertanyaan-



pertanyaan yang diajukan di kuesioner seperti profil responden, 
dilanjutkan dengan uji chi-square, uji Cohran’s Q untuk menguji hipotesis 
antara k sample berpasangan bila data berbentuk nominal dari frekuensi 
dikotomi yang berkaitan yang mempunyai mean yang sama dan analisis 
korespondensi digunakan untuk positioning dan perceptual mapping serta 
mengkaji hubungan antara peubah dan kesamaan antara pengamatan.  
 Hasil analisis frekuensi distribusi terhadap profil responden, 
diperoleh bahwa responden wanita, berusia 26 tahun – 40 tahun, 
responden yang berstatus menikah, responden yang berpendidikan di 
bawah SMA, responden yang pegawai swasta, responden yang 
berpendapatan Rp. 1.000.001 sampai Rp. 3.000.000 merupakan frekuensi 
distribusi yang terbesar pada profil demografi.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa untuk seluruh responden, advertising awareness 
terhadap iklan Bank NISP pada seluruh  media yang tertinggi terjadi pada 
media televisi, diikuti koran, billboard, radio dan majalah yang terendah.  
Citra iklan yang muncul dari media televisi adalah bank yang banyak 
memberi hadiah dan menarik.  Main message yang muncul dari 
responden sesuai yang diinginkan bank yaitu  tabungan yang berhadiah 
ganda barang dan uang.  Kemudian     87.5 % dari responden yang 
melihat iklan di TV, dapat menceritakan kembali dengan benar tentang 
detail iklan TANDA.  Sedangkan citra iklan dari media cetak adalah bank 
yang banyak memberikan hadiah dan menarik.  Main message yang 
muncul dari responden pada media cetak yaitu berhadiah ganda barang 
dan uang.  Ini tidak sesuai dengan yang ingin ditonjolkan oleh Bank NISP 
yaitu keunggulan tabungan TANDA dari bank lain yaitu point yang lebih 
besar.   
 Media informasi yang diharapkan untuk iklan promosi adalah media 
TV diikuti dengan koran, dan billboard.  Tabloid yang rutin dibaca oleh 
responden adalah Nova diikuti dengan Bintang.  Majalah yang rutin dibaca 
oleh responden yaitu Femina dan diikuti Tempo, sedangkan koran yang 
rutin dibaca yaitu Kompas diikuti dengan Radar Bogor.  Program TV yang 
sering ditonton oleh responden yaitu hiburan musik dan berita.  
 Berdasarkan saldo dan jumlah rekening, terjadi peningkatan yang 
besar, bahkan sejak Juni 2003 terjadi peningkatan yang di atas 10 %, 
terutama bulan Agustus 2003 peningkatan saldo sampai 31 %.  Dari segi 
jumlah rekening, terjadi peninkatan secara signifikan, dimana sebelum 
program promosi penigkatan rekening per bulan rata-rata 1.000 rekening, 
setelah program promosi peningkatan jumlah rekening per bulan sampai 
5.000 sampai 10.000 rekening per bulan.  Begitu juga dengan 
pertumbuhan rata-rata saldo per rekening, dimana pada bulan Juni 2003 
rata-rata saldo per rekening 3.7 juta dan pada bulan Januari 2004 menjadi 
7.6 juta.   Begitu juga dengan Bank NISP cabang Bogor, pertumbihan 
saldo terjadi di setiap kantor yaitu 12 % sampai 26 % per bulan.  
Perkembangan jumlah rekening jdan rata-rata saldo per rekening. 
 Tingkat loyalitas responden  dilihat dari kemungkinan tetap menjadi 
nasabah di masa datang dan merekomendasikan ke orang lain maka 
setiap profil responden lebih dari 80 % responden dikategorikan loyal 
terhadap Bank NISP dan terdapat hubungan antara jenis pekerjaan 



dengan pernyataan responden kemungkinan tetap menjadi nasabah.  
Untuk tingkat loyalitas dengan criteria berdasar kualitas produk dan 
pelayanan maka terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan 
tingkat loyalitas berdasar perbandingan kualitas dan pelayanan.   
 Berdasarkan hasil tabulasi silang,  diperoleh bahwa pada tiap profil 
responden, tingkat pendidikan, jenis kelamin, status pernikahan, tingkat 
pendapatan, pekerjaan, dan usia lebih dari 80 % responden 
melihat/mendengar iklan TANDA Bank NISP di media TV, diikuti koran 
dan billboard.  Dengan demikian media TV merupakan media yang efektif 
untuk melakukan promosi dan meningkatan awareness.  Berdasarkan 
analisis lanjutan dengan chi-square dan regresi logistik maka pada media 
koran variabel jenis pekerjaan dan pada media televisi variabel jenis 
pekerjaan dan pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap respon 
advertising awareness. 
 Implikasi manajerial yang disarankan berdasar hasil penelitian ini 
adalah : (1) menjadikan TV sebagai alternatif utama dalam berpromosi 
atau beriklan, dimana perlu waktu iklan yang cukup dan tidak terlalu cepat 
sehingga dapat ditangkap pesan dan menonjolkan keunggulan dari 
produk.  Selain itu pemilihan bintang iklan dan saluran TV yang lebih 
beragam sehingga dapat dijangkau oleh semua daerah, serta penayangan 
iklan lebih sering pada acara-acara prime seperti berita dan hiburan 
musik, (2) menampilkan pesan pada media cetak dengan singkat, mudah 
ditangkap dan diingat pembaca dengan menampilan gambar yang 
mencerminkan kelebihan produk dibandingkan dengan bank lain.  Selain 
itu alternatif pemilihan koran lokal dapat dijadikan pertimbangan, (3) 
awareness media billboard dapat ditingkatkan dengan memasang 
memasang billboard di tiap-tiap kota yang ada Bank NISP pada tempat 
yang mudah ditangkap (eye catching).  Begitu juga dengan awareness 
pada media radio dapat ditingkatkan dengan memasang iklan promo di 
radio-radio local yang ada Bank NISP, (4) Peningkatan fasilitas dan 
kualitas pelayanan seperti tele Banking, internet banking, SMS banking, 
ATM dan system komputer yang canggih.  (5) Variatif produk dan hadiah 
yang ditawarkan harus dapat memnuhi keinginan, kebutuhan, dan 
harapan dari nasabah dengan memperhatikan karakter dari nasabah 
berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, usia, (6) membuat iklan yang 
dapat meningkatkan citra/image bank yang sehat dan terpercaya seperti 
penghargaan yang telah diperoleh Bank NISP.  Perlu dilakukan kegiatan 
below the line dengan event marjeting seperti memberi beasiswa, 
sponsorship suatu kegiatan yang dapat memberi nilai pada brand image.   
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