
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perbankan pada umumnya adalah penyedia produk dan jasa untuk 

melayani transaksi-transaksi keuangan para nasabahnya. Di tengah-tengah 

persaingan yang sangat ketat dewasa ini, perbankan diharuskan 

menerapkan sistem pelayanan yang berkualitas tinggi pada seluruh lini 

produk dan jasa perbankan. Tanpa pelayanan serta produk dan jasa yang 

berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, maka bank 

tersebut akan ditinggalkan oleh para nasabahnya dan secara langsung 

akan berakibat terhadap penurunan performance bank tersebut. Untuk itu 

perbankan harus secara kreatif menciptakan produk dan jasa yang up to 

date seiring dengan perkembangan teknologi sehingga pelayanan 

perbankan yang dibutuhkan nasabah untuk mengantisipasi aktivitas 

keuangannya dapat terakomodasi dalam produk dan jasa yang ditawarkan. 

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut pihak perbankan 

senantiasa dituntut untuk selalu mendekatkan diri kepada masyarakat dan 

nasabahnya agar pergeseran kebutuhan nasabah yang cenderung selalu 

berubah-ubah dapat segera diantisipasi. Disamping itu untuk 

mengantisipasi perkembangan yang sangat pesat dalam bidang teknologi 

maka perbankan dituntut melakukan continous improvement.  
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Menurut Sipahutar (2002), di dalam lingkungan bisnis yang di 

dalamnya nasabah memegang kendali bisnis, perbankan akan berhasil 

sebagai wealth creating bank apabila : 

1. Mendisain produk dan jasa yang menghasilkan value bagi nasabah. 

2. Memperoduksi produk dan jasa tersebut serta mendistribusikannya 

kepada nasabah dengan proses operasi yang cost effective. 

3. Memasarkan dan menjual produk dan jasa tersebut secara efektif 

kepada nasabah. 

Salah satu produk perbankan adalah tabungan. Untuk dapat menarik 

minat masyarakat agar menabung uangnya di bank tersebut, maka pihak 

perbankan selalu melakukan inovasi terhadap produk tabungannya dengan 

berbagai macam fitur/fasilitas. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 

dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan nasabah dan memberikan 

kemudahan-kemudahan kepada nasabah untuk melakukan seluruh 

keperluan aktivitas keuangannya.  

Produk tabungan dari suatu bank yang telah didukung dengan 

berbagai fasilitas maupun keunggulan-keunggulan, agar dapat memilki arti 

maka harus disosialisasikan kepada masyarakat. Keberhasilan suatu bank 

dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan sangat 

tergantung dari strategi pemasaran yang dilakukan oleh bank tersebut 

dalam rangka mengedukasi/memperkenalkan produk-produknya kepada 

masyarakat.  
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Salah satu unsur dari bauran pemasaran adalah promosi. Promosi  

merupakan suatu aktivitas yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan 

untuk mendapatkan perhatian atau awareness dari konsumen. Untuk dapat 

menarik minat masyarakat agar menyimpan uangnya dalam bentuk 

tabungan, maka pihak perbankan berlomba melakukan promosi dengan 

cara antara lain memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan 

transaksi serta memberikan hadiah-hadiah menarik. Selain itu perbankan 

juga berlomba melakukan salah satu unsur dari bauran promosi yaitu 

aktivitas periklanan melalui berbagai media, antara lain Televisi, 

Majalah/Koran, Radio dan Billboard. Strategi periklanan yang dilakukan oleh 

bank yang bersangkutan memilki peran yang sangat penting untuk dapat 

memenangkan persaingan antar bank khususnya dalam menghimpun dana 

masyarakat dalam bentuk tabungan.  

Aktivitas periklanan pada umumnya memerlukan biaya yang cukup 

tinggi. Budget pengeluaran dari suatu perusahaan pada umumnya 

didominasi oleh tingginya pos belanja untuk aktivitas periklanan. Untuk itu 

evaluasi untuk mengetahui  sejauh mana aktivitas periklanan yang 

dilakukan oleh perbankan dapat mempengaruhi tingkat awareness atau 

perhatian konsumen dan pada akhirnya konsumen mau melakukan 

transaksi dengan menyimpan uangnya di bank tersebut menjadi penting 

untuk dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan agar anggaran  yang 

dibelanjakan untuk mendukung aktivitas periklanan yang menyangkut biaya 



 4 

dalam jumlah yang cukup besar tidak terbuang percuma, akan tetapi 

diharapkan pengeluaran biaya periklanan tersebut dapat meningkatkan 

jumlah penabung maupun tabungan guna mendukung kegiatan operasional 

perbankan dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan keuntungan 

perusahaan. 

Salah satu bank yang gencar memasarkan produk tabungannya 

adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,  yang selanjutnya disebut 

dengan BRI. Salah satu produk tabungan yang menjadi produk unggulan 

BRI saat ini adalah tabungan Britama. Agar dapat menarik minat 

masyarakat untuk mau menabung uangnya dalam tabungan Britama, BRI 

selalu melakukan inovasi terhadap produk tersebut seiring dengan 

perkembangan teknologi guna memenuhi kebutuhan nasabah. Pemasaran 

produk Britama dilakukan antara lain melalui aktivitas periklanan yang 

dimaksudkan untuk mengedukasi konsumen/calon konsumen agar memiliki 

pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang produk Britama. 

Berdasarkan penelitian Tramiaji (2003) tentang Strategi 

Pengembangan Britama dalam Rangka Meningkatkan Posisi Dana Bank 

BRI, diketahui bahwa pengaruh iklan terhadap pemilihan tabungan Britama 

hanya sebesar 6%. Sedangkan berdasarkan penelitian Purwanto (2004)  

tentang Analisis Perilaku Pemilik Kartu ATM BRI diketahui bahwa 

Iklan/Promosi memilki pengaruh sebesar 35%  terhadap nasabah dalam 

memilih kartu ATM BRI di wilayah Bekasi. Berdasarkan hal tersebut dapat 
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dikatakan bahwa promosi/iklan belum optimal perannya dalam 

mempengaruhi konsumen untuk memilki tabungan Britama.  

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk dapat memenangkan 

persaingan maka diperlukan strategi pemasaran melalui sistem komunikasi 

yang efektif. Oleh karena itu BRI perlu melakukan evaluasi terhadap 

program pemasaran yaitu terhadap perilaku nasabah dan aktivitas 

periklanan produk Britama yang telah dilakukan, sehingga akan diperoleh 

strategi komunikasi yang lebih efektif dan terarah. Hasil evaluasi tersebut 

diharapkan akan dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan strategi 

tabungan Britama untuk masa yang akan datang yang lebih efektif dan 

efisien. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Agar konsumen dapat mengetahui, memahami dan percaya bahwa 

Britama sesuai dengan kebutuhan, diperlukan sosialisasi/komunikasi 

tentang produk Britama kepada nasabah/calon nasabah. Untuk dapat 

mencapai tujuan tersebut maka diperlukan proses komunikasi yang efektif 

dalam memasarkan Britama. BRI belum pernah melakukan penelitian 

tentang efektivitas program periklanan Britama yang pada umumnya 

memerlukan biaya yang relatif besar. 

Berdasarkan hal tersebut  maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pola perilaku nasabah dalam menabung uangnya di bank. 

2. Bagaimana persepsi konsumen terhadap aktivitas program periklanan 

tabungan Britama yang dilakukan oleh BRI. 

3. Bagaimana tingkat awareness konsumen terhadap produk tabungan 

Britama. 

4. Bagaimana efektivitas program periklanan tabungan Britama di televisii 

yang dilakukan oleh BRI. 

5. Bagaimana strategi pemasaran Britama yang harus dilakukan BRI  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan  masalah tersebut dapat ditetapkan tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Menganalisa pola perilaku nasabah dalam menabung uangnya di bank. 

2. Menganalisa persepsi konsumen  terhadap program periklanan 

tabungan Britama. 

3. Menganalisa tingkat awareness konsumen terhadap produk tabungan 

Britama. 

4. Menganalisa efektivitas program periklanan produk tabungan Britama di 

televisi  

5. Merumuskan strategi pemasaran produk tabungan Britama.    
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1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui pola perilaku nasabah dalam menabung 

uangnya di bank, persepsi konsumen terhadap aktivitas periklanan tentang 

produk tabungan Britama, dan awareness konsumen terhadap produk 

tabungan Britama, serta efektivitas iklan tabungan Britama diharapkan 

dapat memberikan masukan kepada manajemen BRI dalam 

mengembangkan strategi pemasaran produk tabungan Britama yang lebih 

tepat dan efisien.  




