
BAB I 

  PENDAHULUAN 

   
1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini persaingan semakin ketat sehingga banyak perusahaan yang 

melakukan promosi penjualan produknya melalui iklan sebagai alat untuk menarik 

minat konsumen, Hal inilah yang dilakukan oleh perusahaan agar produk yang 

ingin dipasarkan dapat diminati oleh masyarakat, maka perusahaan  juga 

mempengaruhi seluruh sendi budaya perusahaan yang mana setiap perusahaan 

harus dituntut untuk berkompetisi secara terbuka. Maka pihak perusahaan 

mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan.  

Setiap perusahaan menghadapi persaingan yang sangat ketat sehingga 

perusahaan harus mempunyai laba optimum agar tujuan tersebut tercapai, 

sehingga perusahaan harus menggerakan segala daya dan kemampuan secara 

tepat, efektif dan efisien. Maka dari itu untuk menyampaikan hasil produksinya 

kepada konsumen bidang pemasaran merupakan salah satu kunci yang harus 

dikuasai oleh perusahaan, karena dalam situasi dan kondisi yang semakin global 

ini situasi pasar bukan lagi merupakan sales market akan tetapi buyers market 

atau pasar pembeli. Hal ini banyaknya persaingan yang sangat ketat untuk 

memasarkan produknya, sehingga perusahaan berusaha untuk mempengaruhi 

konsumen baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk membeli produk 

yang dipasarkan oleh bank. 

Berbagai penawaran produk yang dilakukan oleh bank tidak lepas dari 

strategi pemasaran yang dilakukan oleh setiap bank. Pemasaran modern menuntut 
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adanya suatu hubungan yang lebih dengan pelanggan dalam hal ini adalah 

memahami, menciptakan, mengkomunikasikan dan memberikan nilai serta 

kepuasan kepada konsumen, adalah inti pemikiran dan praktek dari pemasaran 

modern. Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran modern menuntut lebih dari 

sekedar pengembangan produk yang baik, menetapkan harga yang menarik, dan 

menyediakannya bagi pelanggan sasaran. Perusahaan harus juga dapat 

mengembangkan komunikasi dengan pelanggannya. 

Arus globalisasi dan kecanggihan informasi di segala bidang yang 

berkembang saat ini maupun yang akan datang, menghadapkan suatu perusahaan 

pada masalah yang sulit untuk membendung pengaruh-pengaruh yang akan datang 

dari luar. Dunia bisnis di Indonesia dewasa ini kemajuan yang sangat pesat, 

didorong oleh teknologi, ilmu pengetahuan, pembangunan di segala bidang, serta 

pertumbuhan penduduk yang membawa akibat semakin meningkatnya permintaan 

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Di dalam kegiatan pemasaran 

banyak hal yang harus mendapatkan perhatian perusahaan, diantaranya adalah 

advertising dan sales promotion. 

Setiap perusahaan dituntut untuk mempunyai daya saing yang tinggi dan 

mampu memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada agar mempunyai 

daya saing yang tinggi. Selain itu untuk dapat bertahan dan maju dalam 

persaingan yang semakin kompetitif, perusahaan memerlukan perencanaan dan 

pelaksanaan strategi yang secara cermat dan tapat sehingga tujuan perusahaan 

baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan 

dapat terealisasi. Perubahan lingkungan bisnis dapat memacu manajer untuk lebih 
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memperjelas dan mempertegas visi dan misi bank khususnya dalam bidang 

pemasaran guna meningkatkan penjualan produk. Bidang pemasaran merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan ujung tombak sebuah 

organisasi yang berorientasi profit tergantung pada berhasil tidaknya bidang 

pemasaran dalam hal penjualan produk. 

Adanya persaingan yang cukup ketat mengakibatkan timbulnya pasal 

pembeli (buyer’s market). Dalam pasar pembeli, konsumen dapat dengan bebas 

menentukan produk apa yang mereka inginkan dan dimana mereka akan membeli 

produk tersebut. Demikian juga dengan Bank Rakyat Indonesia cabang Malang, 

dalam kondisi lingkungan yang demikian, manajer dalam hal ini dituntut untuk 

dapat memasarkan produknya kepada masyarakat dengan sebaik mungkin. 

Keberhasilan dari suatu bank dalam memasarkan produk-produk yang dimiliki 

pada umumnya ditentukan dengan bagaimana bank mengelola pemasarannya 

yang dituang dalam sebuah kebijakan  dibidang pemasaran dan dijalankan dalam 

suatu kesatuan aktivitas pemasaran yang ada. 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai usaha bidang jasa keuangan yang 

merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan bisnis layanan consumer 

(consumer banking) terbesar. Bankir-bankir bank adalah para profesional terlatih 

yang berpengalaman di bidangnya. Mereka selalu siap membantu dan mengerti 

akan kebutuhan Nasabah . Layanan BRI untuk kepuasan Nasabah, diwujudkan 

dengan menyediakan berbagai produk perbankan. Nasabah  dapat memilih sendiri 

produk dan jasa yang ditawarkan. Salah satu produk BRI yang ditawarkan kepada 
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nasabah adalah tabungan Britama, yang mana tabungan ini memberikan layanan 

kepada nasabah dengan berbagai fasilitas.  

Advertising dan Sales Promosi bagi BRI memegang peranan yang sangat 

penting dalam mengkomunikasi-kan  suatu produk yang ditawarkan kepada 

konsumen. Promosi dilakukan untuk menginformasikan, mempengaruhi, 

membujuk dan mengingatkan konsumen akan barang atau produk bank. Kegiatan 

promosi diharapkan dapat membantu bank sebagai sarana informasi yang dapat 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabah. 

Apabila kegiatan periklanan dan promosi penjualan yang efektif tidak dapat 

dilakukan, maka akan menjadi suatu ancaman bagi bank dimana konsumen dapat 

dapat beralih kepada produk pesaing. Kegiatan promosi meliputi periklanan, 

promosi penjualan, personal selling, dan direct marketing, yang kesemuanya 

merupakan elemen-elemen dari promosi yang disebut dengan bauran promosi 

(promotional mix). Manajer harus dapat memutuskan untuk memelih dan 

menggunakan elemen-elemen dalam bauran promosi yang sesuai dengan jenis 

produk dan keadaan suatu bank. Hal ini disebabkan masing-masing elemen 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan diikuti dengan keunggulan dan 

kelemahan masing-masing. 

Advertising dan sales promotion yang dilaksanakan BRI merupakan 

kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dengan cara memberikan 

informasi yang meyakinkan konsumen sebagai upaya untuk mendorong 

konsumen melakukan pembelian. Kegiatan promosi merupakan jembatan yang 
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menghubungkan antara perusahaan dengan konsumen. Agar promosi yang 

dilakukan dapat terlaksana dengan baik, maka perusahaan harus mempelajari 

adaptasi potensial yang paling cocok terhadap kondisi perusahaan maupun 

konsumen baik secara internal maupun eksternal, sehingga kegiatan tersebut dapat 

berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran. Selain itu kemampuan 

advertising dan sales promotion pada suatu perusahaan untuk memasaran suatu 

produk atau jasa sangat memberikan pengaruh terhadap tercapainya tujuan 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

pengaruh Advertising dan  Sales Promotion Terhadap Keputusan Nasabah 

Memilih Tabungan Britama Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Cabang Malang Martadinata unit Kalipare. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah terdapat pengaruh Advertising dan Sales Promotion mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap keputusan Nasabah 

memilih tabungan Britama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit 

Kalipare Cabang Martadinata Malang ? 

2. Apakah terdapat pengaruh Advertising dan Sales Promotion mempunyai 

pengaruh yang signifikan parsial terhadap keputusan Nasabah memilih 

tabungan Britama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kalipare 

Cabang Martadinata Malang 
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3. Diantara variabel advertising dan Sales Promotion tersebut manakah yang 

berpengaruh dominan terhadap keputusan Nasabah memilih tabungan 

Britama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kalipare Cabang 

Martadinata Malang ? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Advertising dan Sales Promotion berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap keputusan Nasabah memilih tabungan 

Britama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kalipare Cabang 

Martadinata Malang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Advertising dan Sales Promotion berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap keputusan Nasabah memilih tabungan 

Britama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kalipare Cabang 

Martadinata Malang. 

3. Untuk mengetahui variabel mana diantara advertising dan Sales Promotion 

tersebut yang berpengaruh dominan terhadap keputusan Nasabah memilih 

tabungan Britama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kalipare 

Cabang Martadinata Malang. 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Bank 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan 

sebagai bahan masukan yang obyektifitas dalam merencanakan dan 

menetapkan alat-alat dalam kegiatan promosi yang dilakukan agar tujuan bank 
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yang telah ditetapkan baik jangka pendek maupun jangka panjang dapat 

tercapai 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan perbandingan sampai sejauh mana teori-teori yang diperoleh 

selama masa perkuliahan dapat diaplikasikan dalam kasus-kasus nyata yang 

terjadi dalam perusahaan serta untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam 

bidang menajemen pemasaran. 

3. Bagi pihak lain 

Sebagai bahan perbandingan dalam menambah ilmu pengetahuan serta sebagai 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


