
 I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin terbukanya pasar asing di Indonesia yang mengakibatkan 

terjadinya persaingan antara perusahaan nasional dengan perusahaaan asing.  

Begitu juga dalam dunia perbankan, bank nasional dan asing akan semakin 

berlomba dalam menawarkan produk-produk jasa perbankan dan menarik 

nasabah dalam jumlah setinggi-tingginya untuk meningkatkan dana pihak ketiga.    

Penghimpunan dana pihak ketiga sangat penting bagi sebuah bank, 

dimana dana tersebut akan diputar kembali dengan melakukan pelemparan 

kredit yang merupakan sumber pendapatan bagi sebuah bank.  Dengan 

persaingan yang semakin ketat maka bank-bank yang ada harus lebih kreatif 

dan inovatif dalam memasarkan  produknya. 

Kecenderungan terjadinya penurunan suku bunga bank, secara tidak 

langsung mempengaruhi perkembangan dana pihak ketiga bank.  Tetapi dari 

data yang diperoleh oleh Biro Riset Info Bank pada Info Bank (September 2003), 

dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan mencapai Rp. 851.07 trilyun 

pada Juni 2003.  Ini terjadi peningkatan sebesar 6.84 % dari periode yang sama 

tahun 2003.  Kemungkinan yang menyebabkan hal tersebut adalah adanya 

nasabah  loyal yang menyimpan dananya di bank. 

Adanya keloyalan dapat timbul karena adanya strategi pemasaran dengan 

melakukan promosi menawarkan hadiah.  Perang hadiah yang dilakukan  

membutuhkan alat komunikasi yang salah satunya adalah dalam bentuk iklan.  

Perang iklan yang terjadi merupakan indikasi terjadinya perebutan dana pihak 
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ketiga.  Perang iklan tersebut menyebabkan perusahaan harus dapat 

menciptakan iklan yang menarik sehingga dapat menjadi alat komunikasi yang 

efektif dan dapat meningkatkan awareness dan citra dari perusahaan. 

Perkembangan dunia periklanan pada saat ini semakin pesat, hal ini 

didukung oleh pertumbuhan media massa yang pesat baik media cetak maupun 

media televisi.   Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan yang akan 

melakukan promosi melalui iklan adalah semakin banyaknya saluran televisi 

sehingga konsumen banyak menerima iklan dan mengakibatkan ketertarikan 

konsumen untuk melihat iklan menjadi berkurang.  

Belanja iklan melalui televisi merupakan yang terbesar dibandingkan 

dengan melalui media lain.  Hal ini dapat terlihat dari data pertumbuhan belanja 

iklan di berbagai media  dalam tabel berikut : 

Tabel 1.  Pertumbuhan Biaya Iklan di Indonesia (juta rupiah) 

Media 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 2001* % 

Koran 1,54 30,2 956 25,4 1,415 25,2 1,982 25,1 2,775 28,6 

Majalah 311 6,1 191 5,1 292 5,2 448 5,7 592 6,1 

Radio 206 4,0 136 3,6 187 3,3 257 3,3 341 3,5 

TV 2,678 52,6 2,213 58,9 3,449 61,5 4,933 62,5 5,821 59,9 

Outdoor 350 6,9 261 6,9 269 4,8 269 3,4 188 1,9 

*) Proyeksi 
Sumber : AC Nielsen, diproses oleh Indocomercial (2002) 
 

 Besarnya belanja iklan melalui media televisi dibandingkan dengan  media 

lainnya disebabkan televisi dapat menjangkau area yang sangat luas dan tidak 

terbatas, serta memiliki pengaruh besr pada pemirsanya.  Dalam dunia 
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perbankan terjadi persaingan dalam melakukan promosi melalui media.  

Dominasi masih dimiliki oleh bank-bank besar milik pemerintah.   

 
Tabel 2.  Belanja Iklan 10 Terbesar dalam Perbankan di Indonesia Tahun 2002 

NO. Bank Total Iklan (dalam Milyar) 

1. Tabungan Bank Mandiri 11,3 

2. Tahapan BCA 5,5 

3. Taplus BNI 5,4 

4. Debit Card Mandiri 5 

5. Bank Mega 4,7 

6. Tabungan BRI Tama 4,6 

7. Bank Niaga 3,7 

8. Superkasa BII 3,2 

9. Bank Mandiri 3,2 

10. CitiGold Welath MGM Citibank 2 

Sumber : AC Nielsen 

Bank NISP sebagai salah satu pelaku perbankan juga telah mulai 

membidik potensi ritel dan konsumer dengan melakukan promosi dalam bentuk 

periklanan.  Bank  yang dikategorikan sehat ini sudah mulai melakukan upaya 

pembangunan merek atau branding bank-nya secara luas.  Upaya yang 

dilakukan adalah melakukan kegiatan promosi produk baru Tabungan Tanda 

Seru melalui kegiatan promosi above the line (TV commercial, iklan radio) dan 

below the line (spanduk, umbul-umbul, poster, brosur).  Lewat branding produk 
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tabungan Tanda Seru ini, Bank NISP mengharapkan mendapat kenaikan 

portofolio tabungan sampai 40 %. 

Kegiatan promosi melalui iklan khususnya above the line dengan TV 

Commercial membutuhkan biaya yang sangat besar.  Untuk itu perlu suatu 

strategi pemasaran dan promosi yang tepat dan efisien agar tujuan yang hendak 

dicapai  melalui iklan dapat efektif.  Agar komunikasi iklan  menjadi efektif dan 

mencapai tujuan, maka ada tiga hal yang harus dipertimbangkan yaitu : 

pengaruh iklan terhadap perubahan perilaku, proses komunikasi dan 

pengambilan keputusan yang mempengaruhi  perilaku dan jumlah target 

audiensnya, 

1.2. Identifikasi Masalah 

Persaingan yang semakin ketat dalam dunia perbankan mengakibatkan 

bank-bank semakin meningkatkan pelayanan dan citra.  Bank dengan performa 

yang baik  akan menjadi pilihan nasabah.  Bank NISP dikenal sebagai bank yang 

sehat dan sangat sangat berhati-hati dalam mengelola bisnis (prudent).  Terbukti 

dengan banyaknya penghargaan yang diterima dari dalam dan luar negeri.  

Selama ini penghargaan dan keberhasilan tersebut dikomunikasikan melalui 

konferensi pers dengan mengundang wartawan lokal dan internasional yang 

biasa meliput isu-isu keuangan dan  perbankan.   

Pentingnya promosi melalui media publikasi dalam membangun image dan 

brand membuat  pihak Manajemen Bank NISP sudah mulai melakukan promosi 

di lini atas dan lini bawah.  Manajemen Bank NISP menyadari betul kekuatan 



 5 

publisitas media untuk merebut kepercayaan nasabah.  Kepercayaan tersebut 

akan mudah diperoleh jika di-endorse oleh pihak ketiga apalagi oleh media yang 

dinilai sebagai lembaga independent.    

Melalui produk baru turunan yaitu tabungan TANDA, Bank NISP mulai 

melakukan promosi above the line (TV commercial, radio) secara gencar.  

Tabungan TANDA yang memberikan hadiah langsung dengan pengumpulan 

point reward dan hadiah undian perlu dipromosikan secara luas melalui 

publisitas above the line.  Hal ini disebabkan adanya produk serupa dari bank-

bank lain yang melakukan strategi produk berupa hadiah langsung melalui point 

dan hadiah undian yang sama contohnya Bank Niaga, Bank Mandiri, Bank 

Permata. 

Keunggulan melakukan promosi dengan iklan adalah dapat 

memperkenalkan kepada nasabah dan calon nasabah tentang produk dan jasa 

yang dimiliki dan dapat membangun image secara keseluruhan.  Selain itu 

perusahaan dapat membangun merek atau branding secara luas yang secara 

tidak langsung dapat meningkatkan brand awareness.  Untuk melakukan 

promosi tersebut baik melalui media cetak atau TV commercial memerlukan 

biaya yang sangat besar.  Bank NISP melakukan budget untuk iklan produk 

TANDA ini dengan membagi 50 % dari budget above the line akan digunakan 

untuk TV commercial, 40 % untuk print-ad, 10 % untuk iklan radio.   

Dengan semua strategi promosi yang dilakukan perlu mengetahui sampai 

sejauh mana keefektifitas dari iklan yang telah dilakukan sehingga dapat 
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dijadikan acuan untuk perbaikan selanjutnya serta biaya yang telah dikeluarkan 

apakah sebanding dengan hasil yang diberikan berupa peningkatan jumlah 

nasabah dan rekening serta apakah dapat membangun nilai branding dengan 

peningkatan brand awareness .  

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka perumusan masalah yang 

akan dibahas adalah : 

1. Bagaimana Bank NISP menghadapi persaingan yang semakin ketat 

dalam dunia perbankan yang mengakibatkan komunikasi pemasaran 

menjadi  sangat penting  ? 

2. Faktor-faktor apa yang harus ditingkatkan dalam mempengaruhi tingkat 

efektifitas  iklan ? 

3. Apakah iklan Bank NISP cukup efektif untuk meningkatkan jumlah 

rekening dan brand image dan awareness ? 

4. Bagaimana efektifitas iklan terhadap persentase kenaikan jumlah 

rekening TANDA dan respon brand image dan awareness .  

I.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. menganalisis tingkat efektifitas iklan Bank NISP dalam mencapai tujuan 

komunikasi dari Tabungan TANDA 
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2. menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi awareness dan image 

diberbagai media 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. memberi masukan bagi pihak manajemen Bank NISP dalam 

mengembangkan strategi promosi produk dan design iklan yang 

digunakan dan mengetahui tingkat brand awreness Bank NISP 

2. meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta pengalaman praktis 

dalam menerapkan konsep pemasaran khususnya periklanan 

3. merumuskan strategi komunikasi iklan dan promosi Bank NISP 

 

. 




