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Untuk dapat memenangkan persaingan khususnya dalam 

menghimpun dana masyarakat di tengah-tengah persaingan yang sangat 
ketat dewasa ini, perbankan dituntut untuk secara kreatif menciptakan 
produk dan jasa perbankan yang up to date seiring dengan perkembangan 
teknologi sehingga produk dan jasa yang ditawarkan dapat mengakomodasi 
aktivitas keuangan nasabah. Produk tabungan dari suatu bank yang telah 
didukung dengan berbagai fasilitas maupun keunggulan-keunggulan, agar 
memilki arti maka harus disosialisasikan kepada masyarakat. Keberhasilan 
kegiatan sosialisasi ini sangat tergantung dari strategi promosi dan 
periklanan yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Sebagaimana 
diketahui bahwa strategi promosi dan periklanan pada umumnya 
memerlukan biaya yang cukup tinggi. Untuk itu evaluasi untuk mengetahui 
sejauh mana aktivitas periklanan yang dilakukan oleh perbankan dapat 
mempengaruhi tingkat awareness konsumen dan pada akhirnya konsumen 
mau melakukan transaksi dengan menyimpan uangnya di bank tersebut 
menjadi penting untuk dilakukan. Agar hasil penelitian lebih komprehensif, 
maka perlu ditunjang dengan analisis terhadap perilaku nasabah dalam 
menabung uangnya di bank. Hasil evaluasi terhadap aktivitas periklanan 
dan perilaku nasabah yang telah dilakukan diharapkan akan dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi 
pemasaran yang lebih efektif dan terarah. 

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Menganalisa pola perilaku nasabah 
dalam menabung uangnya di bank, (2) Menganalisa persepsi konsumen 
terhadap aktivitas program periklanan tabungan Britama, (3) Menganalisa 
tingkat awareness konsumen terhadap produk tabungan Britama,             
(4) Menganalisa efektivitas iklan televisi produk tabungan Britama, dan     
(5) Merumuskan startegi pemasaran produk tabungan Britama.  

Penelitian ini dilakukan selama sekitar dua bulan mulai dari bulan 
April sampai dengan Mei 2005. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan survey. Data primer 
dari penelitian ini diperoleh langsung dari pengisian kuesioner oleh para 
responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara 
nonprobability sampling (penarikan sampel secara tak acak) dengan 
metode convenience sampling yaitu dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner kepada nasabah yang sedang melakukan transaksi di unit kerja 
BRI yang melayani produk tabungan Britama. Selanjutnya kelompok 
responden ini merupakan kelompok responden nasabah BRI dan berjumlah 
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sebanyak 100 orang. Selain itu kuesioner juga disebarkan kepada 
masyarakat umum yang merupakan calon nasabah BRI yang selanjutnya 
kelompok responden ini merupakan kelompok responden non nasabah BRI 
yang berjumlah sebanyak 100 orang, sehingga total responden dalam 
penelitian ini sebanyak 200 orang. Untuk data sekunder diperoleh dari 
intern perusahaan maupun berbagai pihak yang terkait dengan penelitian 
ini. 

Untuk mengetahui tingkat efektivitas iklan dapat digunakan alat 
analisis Customer Response Index (CRI) dan Consumer Decision Model 
(CDM). Kedua alat analisis ini saling melengkapi.  CRI menganalisis 
efektivitas iklan mulai dari tingkat awareness konsumen terhadap Britama, 
Comprehend (pemahaman konsumen terhadap tabungan Britama), Interest 
(ketertarikan konsumen terhadap tabungan Britama), Intention (maksud 
untuk menabung di Britama), hingga action (tindakan menabung di 
Britama). Untuk dapat memperoleh hasil yang lebih komprehensif, maka 
dalam analisis dengan metode CRI ini dilakukan patok duga dengan Taplus 
BNI dan Tahapan BCA. Sedangkan CDM menganalisis efektivitas iklan 
dimulai dari analisis terhadap Finding Information (pesan iklan Britama), 
Brand Recognition (pengetahuan konsumen terhadap Britama), Confidence 
(kepercayaan konsumen terhadap tabungan Britama), Attitude (sikap 
konsumen terhadap tabungan Britama), dan hanya sampai tahap Intention 
(niat konsumen untuk menabung di Britama). Namun demikian dalam 
penelitian ini terhadap variabel-variabel dalam CDM hanya dilakukan uji 
statistik non parametrik yaitu Uji Mann-Whitney, yang bertujuan sebatas 
untuk mengetahui perbedaan persepsi antar kelompok responden terhadap 
variabel-variebl dalam CDM.   

Dari hasil tabulasi silang, diketahui bahwa seluruh aspek demografi 
tidak terkait dengan perilaku responden dalam memilih bank tempat 
menabung/melakukan transaksi keuangan. Tiga faktor utama yang 
dipertimbangkan responden dalam menyimpan uangnya di bank adalah 
Rasa Aman (31,50%), Kemudahan melakukan transaksi keuangan 
(25,50%), dan Luasnya jaringan kerja dan ATM (22,50%). Adapun media 
transaksi yang paling sering digunakan adalah ATM. 

Disamping itu diketahui bahwa tingkat awareness masyarakat 
terhadap iklan Britama sudah cukup baik, yang ditunjukkan sebanyak 91,00 
persen dari total responden ternyata telah mengetahui adanya iklan 
Britama. Media yang paling berpengaruh terhadap tingkat awareness 
terhadap iklan Britama adalah Televisi (34,88%), dan yang paling kecil 
pengaruhnya adalah Radio (4,86%).  

Berdasarkan metode CRI ternyata tingkat awareness responden 
terhadap Britama belum cukup baik. Hal ini ditunjukkan bahwa meskipun 
dari total responden Britama menduduki posisi Top of Mind tertinggi yaitu 
sebesar 43,00 persen, diikuti yang kedua adalah Tahapan BCA 28,50 
persen dan ketiga adalah Taplus BNI 10,50 persen, akan tetapi di lingkup 
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responden non nasabah BRI sebanyak 100 orang, ternyata Top of Mind 
Britama hanya menduduki peringkat ke empat (8,00%), setelah Tahapan 
BCA (44,00%), Tabungan Mandiri (18,00%) dan Taplus BNI (15,00%). 
Disamping itu ternyata iklan Britama di televisi juga tidak efektif, yang 
dibuktikan bahwa besarnya CRI Britama hanya sebesar 22,00 persen. 
Artinya masih terdapat 78,00 persen peluang CRI yang masih bisa diraih. 
Faktor utama yang menyebabkan ketidakefektifan iklan Britama di televisi 
adalah masih rendahnya pemahaman responden terhadap pesan iklan 
Britama. Rendahnya pemahaman terhadap pesan iklan ini disebabkan 
karena terdapat pertanyaan dalam kuesioner yang menanyakan apakah 
responden ingat pesan iklan di televisi. Kegiatan mengingat pesan iklan 
merupakan hal yang tidak mudah dilakukan oleh seseorang, mengingat 
banyaknya stasiun televisi di Indonesia saat ini dan ketatnya persaingan 
iklan tabungan bank di televisi akhir-akhir ini. Alasan utama responden 
mengapa tidak ingat pesan iklan ini adalah karena iklan jarang ditayangkan, 
iklan tidak menarik dan iklan tidak jelas maksudnya. Hal ini sama dengan 
alasan responden mengapa responden tidak tertarik terhadap tabungan 
Britama. Faktor penyebab lainnya adalah responden yang tidak berniat 
menabung dan belum menabung di Britama adalah karena sulit 
menemukan kantor cabang atau ATM, dan karena Britama belum dapat 
mengcover seluruh transaksi keuangan. Iklan Taplus BNI dan Tahapan 
BCA di televisi ternyata juga tidak efektif yaitu dengan CRI masing-masing 
sebesar 20,00 persen dan 25,00 persen, dan faktor penyebab utamanya 
adalah sama dengan iklan Britama yaitu masih rendahnya pemahaman 
responden terhadap pesan iklan. 

Berdasarkan hasil Uji Mann-Whitney terhadap variabel-variabel 
dalam metode CDM diketahui bahwa secara umum masih terdapat 
perbedaan persepsi responden terhadap tabungan Britama yang 
mencerminkan bahwa Britama merupakan tabungan canggih/modern, 
tabungan yang aman, dan tabungan penuh kemudahan. Berdasarkan 
analisis koresponden, ternyata BRI dipersepsikan oleh responden sebagai 
bank yang memiliki reputasi yang baik dan memiliki faktor hadiah yang perlu 
dipertimbangkan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka strategi pemasaran 
Britama yang perlu mendapat perhatian manajemen BRI adalah menambah 
jumlah ATM Britama dengan meletakkannya di tempat-tempat yang 
strategis seperti pusa-pusat perbelanjaan dan perkantoran. 
Menyempurnakan dan mengembangkan fitur/fasilitas ATM Britama dan 
teknologi sebagai aspek penunjangnya. Hasil dari program 
penyempurnaan/pengembangan tabungan Britama harus disosialisasikan 
kepada masyarakat melalui program periklanan yang lebih efektif dan 
terarah yaitu dengan memperbanyak jumlah tayang iklan,  menggunakan 
endorser dari golongan selebriti yang memiliki keahlian sebagai pengirim 
pesan, dapat dipercaya,  disukai dan  yang sesuai dengan target market, 
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dan pesan iklan Britama harus diciptakan secara kreatif sehingga dapat 
menimbulkan daya tarik, ekslusif (berbeda dari pesan iklan tabungan 
lainnya), yang pada akhirnya akan mudah diingat dan dipercaya oleh 
konsumen.  
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