
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi perekonomian, politik dan keamanan secara global yang terjadi saat ini, 

berdampak cukup luas bagi perkembangan perbankkan di indonesia. Itu tercermin dari 

beberapa indikator ekonomi makro, baik laju pertumbuhan ekonomi maupun laju inflasi 

masih belum seperti yang diharapkan. Di sisi lain, tingkat persaingan antar perbankkan juga 

marak terjadi. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan strategi-strategi yang jitu, untuk 

menarik minat masyarakat pengguna jasa keuangan agar menjadi nasabahnya. (info bank no 

327 Edisi Juni 2008). 

Perkembangan perekonomian saat ini sangat pesat, penggunaan strategi sudah umum 

dalam pemasaran, dan salah satu strategi pemasaran tersebut adalah strategi promosi. Dalam 

situasi sekarang persaingan semakin ketat setiap perusahaan barang maupun jasa harus 

mampu mengikuti persaingan dan mampu menerapkan strategi yang benar-benar tepat guna 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pemasaran merupakan salah satu 

bidang yang harus diperhatikan untuk tercapainya keberhasilan suatu perusahaan selain 

kegiatan lainnya seperti keuangan, produksi,dan personalia. 

Selain itu pemasaran juga salah satu peran terpenting yang sangat mempengaruhi 

kemajuan bank dalam meningkatkan kemampuan para konsumen dan memperkenalkan 

beberapa produk yang di keluarkan oleh bank tersebut, demi terciptanya kepuasasan 

konsumen. Strategi promosi merupakan salah satu bagian terpentig dalam pemasaran, dengan 

adanya promosi kegiatan komunikasi dengan konsumen bisa berjalan dengan baik sehingga 



diharapkan konsumen bisa memberikan tanggapan atas produk-produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan. 

Dengan adanya promosi ini perusahaan mampu melihat apa yang diinginkan oleh 

nasabahnya. Perusahaan pun bersaing secara ketat untuk bisa mencuri hati calon 

konsumennya dan memberikan penawaran dengan cara yang sangat unik dan menarik 

sehingga konsumenpun bisa mengkonsumsi produk yang ditawarkan dengan puas. 

Produk yang tidak dipromosikan tidak mungkin diketahui bahkan calon konsumen 

tidak mau membeli suatu produk yang tidak dikenal, untuk apa kegunaanya dan apa 

keunggulan suatu produk tersebut, dimana membelinya dan berapa harga produk tersebut. 

Inilah kegunaan dari promosi untuk memberikan informasi yang jelas tentang produk atau 

jasa. Jadi tujuan dari promosi menurut Tjiptono (2012:221) adalah: 

1. Menginformasikan, 

2. Mempengaruhi dan membujuk, 

3. Mengingatkan pelanggan tentang perusahaan dan bauran 

pemasarannya. 

Untuk itu promosi menjadi sangat penting bagi perusahaan dengan melakukan 

promosi yang tepat dan menarik. Tetapi perusahaan harus melakukan promosi dengan 

keadaan yang sebanarnya, dimana harus bisa mengelola dana untuk promosi salah satunya 

untuk perusahaan jasa seperti perbankkan. 

Tabel 1.1 

Daftar Bank di Kabupaten Indramayu 

No Nama Bank Alamat 

1. Bank BJB Jl. Jend. Sudirman  No. 106 Kab. 



Indramayu 

2. Bank BNI Jl. Jend. Sudirman No. 49 Kab. Indramayu 

3. Bank BRI Jl. D. I. Panjaitan No.227 Kab. Indramayu 

4. CIMBNIAGA Jl. Jend. Sudirman No.143 Kab. Indramayu 

5. Bank Panin Jl. Jend. Sudirman Indramayu 

6. Bank Tabungan 

Pensiun 

Nasional 

Jl. Jend. Sudirman No. 154 Kab. Indramayu 

7. Bank BKPD Jl. Siliwangi No.49/c Kab. Indramayu 

8. Bank Bukopin Jl. Jend. Sudirman Kab. Indramayu 

9. Bank BCA Jl. D. I . Panjaitan No.96 Kab. Indramayu 

10. Bank Danamon Jl. Jend. Sudirman No.106 Kab. Indramayu 

11. Bank Jasa 

Artha 

Jl. Letjen. Suprapto No.699/F Kab. 

Indramayu 

Sumber : regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/saranaperbankan.php?ia=3212&is=57 indramayu.biz/bank-di-

indramayu.html 

Menurut Kotler (2010:174) terdapat 7 macam alat utama dalam unsur-unsur bauran 

promosi yaitu: 

1. Periklanan ( Adevertising ), 

2. Promosi Penjualan ( Sales Promotion ), 

3. Acara dan Pengalaman ( Even & Experience ) 

4. Hubungan Masyarakat atau Publisitas ( Public Relation ), 

5. Pemasaran Langsung ( Direct Marketing ), 

6. Pemasaran Interaktif ( Interactive Marketing ) 

7. Pemasaran dari Mulut ke Mulut ( Mouth of Mouth ) 



Survei nasional literasi keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan  pada tahun 

2013 menunjukan bahwa haya 21,84% atau seperlima dari penduduk Indonesia yang sudah 

terkategori (well literate). Sementara itu, 59,74% penduduk Indonesia telah menggunakan 

produk atau jasa keuangan. Penggunaan produk dan jasa keuangan masyarakat tertinggi 

adalah sektor perbankkan yakni 57,28%. Masyarakat golongan menengah kebawah 

merupakan kelompok masyarakat yang belum banyak memanfaatkan dan belum banyak 

memperoleh akses produk dan jasa keuangan. Hasil survei OJK juga menunjukan bahwa 

semakin rendah stara sosial masyarakat maka semakin rendah pula tingkat literasinya 

(m.detik.com/finance). 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten adalah salah satu lembaga 

keuangan yang ada di Jawa Barat dan Banten merupakan Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan banten yang berkantor pusat di Bandung. 

Bank ini didirikan pada tanggal 20 mei 1961 dengan bentuk perseroan terbatas (PT), 

kemudian dalam perkembangannya berubah status menjadi Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD). 

Saat ini bank BJB memiliki 62 Kantor Cabang, 304 Kantor Cabang Pembantu, 140 

Kantor Kas,  987 ATM BJB, 103 Payment Point, 4 Kantor Wilayah, dan 473 Waroeng BJB.  

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menjadi bank devisa sejak 

tanggal 2 Agustus 1990, Direktur Utama Bank BJB saat ini adalah Bien Subiantoro 

(wikipedia.org). 

Sangat disadari bahwa pentingnya membudayakan menabung, manfaat menabung 

bisa diperoleh hasilnya ketika kita menjalani secara rutin. Tidak jarang orang yang 

berpenghasilan tinggi, namun tidak terlihat hasilnya. Hal tersebut bisa saja terjadi karena cara 

mengatur keuangan yang belum benar yang ditambah pula kebiasaan tidak menabung. 



Kegiatan menabung memang sering dirasakan sulit untuk dilakukan oleh sebagian orang, 

padahal jika kita mengetahui manfaat menabung ini, tidak ada alasan untuk tidak 

melakukannya, seperti yang berikut ini: 

1. Belajar hidup hemat 

2. Ketersediaan uang disaat mendesak, 

3. Mencegah berhutang, dan 

4. Investasi. 

Semua itu adalah manfaat – manfaat dari kegiatan untuk membiasakan menabung. 

Menabung tidak akan merugikan kita, rajin menabung sejak dini tidak hanya bermanfaat 

melainkan juga dapat membentuk karakter kita sebagai orang hemat dan memenuhi 

kebutuhan kita (terutama kebutuhan primary) bahkan semua kebutuhan kita. 

(http//manfaat.co.id/manfaat-menabung). 

Dari tahun ke tahun Bank Bjb mengalami kenaikan simpanan nasabah dilihat dari 

laporan keuangan bank bjb mengalami peningkatan dari tahun2010 - 2012, tetapi pada tahun 

2013 bank tersebut mengalami penurunan terhadap simpanan nasabah. 

Tabel 1.2 

Laporan Simpanan Nasabah di Bank Bjb 

Tahun Jumlah Simpanan Nasabah (Disajikan dalam 

jutaan rupiah) 

2010 Rp. 31.019.700 

2011 Rp. 37.008.488 

2012 Rp. 47.632.863 

2013 Rp. 46.874.161 

Sumber : http://www.bankbjb.co.id/id/4/111/127/213/laporan-keuangan.html 



Untuk memberikan jasa pelayanan untuk menabung PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat dan Banten Tbk  harus lebih gencar lagi untuk mengadakan promosi dengan cara 

bersosialisasi kepada masyarakat indramayu. Dimana masyarakat indramayu mayoritas 

petani dan nelayan, mereka berada di posisi kelas menengah bawah. Karena masyarakat 

menengah bawah belum menyadari pentingnya budaya menabung, serta  memberikan  

informasi bahwa pentingnya berinvestasi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik 

untuk mengambil judul Tugas akhir “Tinjauan Pelaksanaan Promotion Mix Pada Bank 

Bjb KCP Patrol Kab. Indramayu.” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian diatas maka hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian 

ini dapat di identifikasi sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kinerja pelaksanaan promotion mix pada bank bjb? 

2. Masalah apa yang dihadapi oleh Bank bjb dalam melaksanakan promotion mix ? 

3. Solusi yang diberikan oleh Bank Bjb dalam mengatasi masalah-masalah ? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui 

informasi tentang tinjauan pelaksanaan kegiatan bauran promosi pada bank bjb dan 

selanjutnya di jadikan untuk bahan Penyusunan Tugas Akhir sebagai syarat sidang 

Diploma III  Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama. 

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pelaksanaan promotion mix pada 

bank bjb. 



2. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh bank bjb dalam     

melaksanakaan promotion mix. 

3. Untuk mengetahui solusi apa yang dilakukan oleh Bank BJb dalam 

mengatasi masalah-masalah. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan, diharapkan akan memperoleh 

manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai sumbangan pemikiran untuk melakukan penyempurnaan lagi bagi 

kegiatan promosi pada ban bjb dalam memperkenalkan produk atau jasa ke 

konsumen. Dan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dan memperbaiki serta 

meningkatkan pelaksanaan promosi yang dilakukan oleh perusahaan. 

2. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang pemasaran khususnya bagian 

promosi, dan menambah pengalaman dan sarana untuk berlatih sebelum memasuki 

dunia kerja. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan untuk pemikiran 

semua pihak, untuk masyarakat dan terutama untuk mahasiswa yang ingin membuat 

tugas akhir yang bertema tentang promosi. 

 

 



1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir ini, 

penulis memilih lokasi penelitian di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 

Banten, Tbk di Bank Bjb cabang Patrol Indramayu, Jl. Raya Patrol No. 13 Patrol 

Indramayu. Observasi lapangan 

dilaksanakan mulai tanggal 23 Februari 2015 sampai 7 April 2015. Penyusunan Tugas 

Akhir dimulai Tanggal 15 Februari 2015 hingga 20 April 2015. 

 

 

 

 

 

 


