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Perkembangan yang terjadi di era globalisasi saat ini telah 
menyebabkan perkembangan di seluruh bidang, temasuk di dalamnya 
bidang perbankan. Dalam era globalisasi, masyarakat menginginkan 
segala sesuatunya lebih mudah untuk dimanfaatkan. Bank harus dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai macam produk 
perbankan yang diminati oleh masyarakat, salah satunya adalah kartu 
kredit. Kartu kredit banyak diminati oleh masyarakat karena fungsinya 
sebagai pengganti uang tunai. 

Dampak dari perkembangan global ini juga berakibat pasar yang 
semakin luas dan tingkat persaingan yang semakin ketat. Oleh sebab itu 
setiap penerbit kartu kredit hams dapat memenangkan persaingan yang 
ada melalui promosi dan iklan yang menarik, yang dapat menarik minat 
masyarakat untuk memakai kartu kredit. Berbagai media dipergunakan 
oleh para issuer untuk melakukan promosi dan juga iklan, agar kartu kredit 
yang dikeluarkannya dapat dikenal oleh masyarakat beserta dengan 
segala aplikasi tambahan yang dimilikinya. 

Bank BNI sebagai salah satu penerbit kartu kredit, juga mempunyai 
kendala di dalam melakukan promosi dan iklan untuk dapat 
memperkenalkan kartu kreditnya. Hal ini rnengingat Bank BNI sebagai 
pendatang baru memasuki pasar kartu kredit yang sudah banyak 
pesaingnya yang sudah mempunyai nama besar seperti Citibank. Bank 
BNI perlu memfokuskan promosi dan iklan yang dilakukannya agar dapat 
diterima oleh masyarakat luas. Dengan demikian perlu diketahui mengenai 
persepsi dari para konsumen mengenai promosi dan juga iklan yang telah 
dilakukan oleh Bank BNI C a d  Centre, selain mengetahui mengenai 
kelemahan, kekuatan serta peluang dan ancaman yang dihadapi oleh 
Bank BNI Card Centre sehingga dapat rnenetapkan strategi promosi dan 
periklanan yang tepat. 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut di 
atas, yaitu mengetahui persepsi konsumen mengenai promosi dan iklan 
yang dilakukan Bank EN1 card centre dan juga yang dihrapkan oleh 
konsumen mengenai promosi dan iklan tersebut, menganalisa kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman terhadap promosi dan periklanan yang 
telah dilakukan oleh Bank BNI dalm memasarkn kartu kredit Bank BNI, 
menganalisa strategi promosi dan iklan yang dapat digunakn oleh Bank 
BNI dalam memasarkan kartu kreditny, berdasarkan persepsi konsumen. 
Untuk membatasi lingkup penelitian, maka penelitian ini hanya dibatasi 
mengenai promosi dan periklanan yang berkaitan dengan kartu kredit 



Bank BNI dan hanya untuk responden di wilayah Jakarta. Metodologi 
penelitian yang dipakai adalah analisis persepsi konsumen clan analisis 
SWOT. 

Dari hasil kuesioner yang disebarkan untuk mendapatkan persepsi 
dari konsumen, diperoleh data mengenai profil dari responden, yaitu 
sebagian besar responden adalah pria, dengan status perkawinan, sudah 
menikah. Kelompok usia terbesar dari responden adalah kelompok usia 
30-39 tahun, yang merupakan kelompok usia produktif. Tingkat 
pendidikan responden sebagian besar adalah S1 dengan pekerjaan 
sebagai pegawai swasta dan kelompok penghasilan yang terbesar adalah 
yang berpenghasilan diatas Rp. 5 juta. 

Jawabzn kuesioner juga memperlihatkan data bahwa sebanyak 
77.19% dari responden sudah memiliki kartu kredit dan yang memiliki 
kartu kredit Bank BNI sebanyak 43.86% dari responden, dengan rata-rata 
lama kepemilikan di atas 5 tahun (40.35%) yang berarti responden loyal 
terhadap penerbit kartu kreditnya. Jenis kartu kredit yang dimiliki oleh 
responden antara Visa dan Mastercard hampir seimbang dan juga 
banyak yang memiliki keduanya. 

Responden menjawab bahwa alasan memilih suatu penerbit kartu 
kredit adalah kemudahan dari pemakaian kartu kredit itu sendiri. 
Sedangkan responden yang memiliki kartu kredit Bank BNI, menyatakan 
bahwa alasan memilih kartu kredit Bank BNI adalah lain-lain, dimana 
alasan lain-lain ini terdiri dari jangka waktu pembayaran yang lebih 
fleksibel dan dapat dipilih sendiri, disamping menurut responden adalah 
biaya administrasi yang lebih ringan. 

Jika dikaitkan dengan iklan dan promosi yang dilakukan oleh Bank 
BNI, maka responden sebagian besar menjawab mengetahui mengenai 
kartu kredit Bank BNI dari media koran diikuti dengan media televisi. 
Untuk promosi dan iklan yang telah dilakukan oleh Bank BNI Card Centre, 
responden menyatakan bahwa iklan yang dilakukan oleh Bank BNI Card 
Centre cukup baik. Namun responden juga menyatakan bahwa iklan dan 
promosi yang dilakukan masih kurang banyak dan belum mempunyai ciri 
khusus yang membedakan iklan kartu kredit Bank BNI dengan iklan 
produk Bank BNI lainnya. 

Bank BNI mempunyai banyak peluang di dalam melakukan promosi 
dan iklannya. Hal ini dikarenakan Bank BNI mempunyai banyak kelebihan 
yang dapat dijadikan acuan bagi promosi kartu kredit Bank BNI 
berdasarkan hasil analisa SWOT. Salah satu kelebihan yang dimiliki Bank 
BNI adalah sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, sehingga 
promosi dan iklan tidak perlu lagi difokuskan untuk memperkenalkan 
perusahaannya terlebih dulu, tetapi dapat langsung kepada produk yang 
dipasarkan. Bank BNI memiliki teknologi, SDM, kantor cabang yang 
tersebar diseluruh wilayah Indonesia, yang dapat dijadikan program dalam 
memasarkan produk kartu kredit Bank BNI. 

Masyarakat yang belum memiliki kartu kredit dan potensial digarap 
sebagai calon pemilik kartu kredit masih banyak. Persaingan antar issuer 



semakin ketat, namun peluang pasar masih dimungkinkan, oleh sebab itu 
promosi dan iklan yang menarik dan memudt mengenai keunggulan dari 
kartu kredit akan sangat membantu. Karena dengan adanya iklan dan 
promosi tersebut, maka masyarakat akan mengetahui mengeriai kartu 
kredit yang akan mereka pilih 

Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Bank BNI mempunyai banyak 
kelebihan yang belum diketahui oleh masyarakat, yang dapat dijadikan 
peluang untuk menarik minat masyarakat. Bank BNI masih harus banyak 
mengenalkan produknya melalui iklan dan promosinya dalam jumlah dan 
jenisnya dibuat semenarik mungkin agar mudah diingat masyarakat. 
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