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PENDAHULUAN 

 

 

 

I.I  Latar Belakang Penelitian 

 

 

Persaingan industri  perbankan di Indonesia saat ini menjadi semakin ketat 

dimana perkembangan jumlah  bank termasuk  Bank Pembangunan 

Daerah terus meningkat secara pesat dan terus berkembang dan berinovasi 

untuk meraih nasabah dengan berbagai cara dan bentuk yang dapat 

meyakinkan  sehingga nasabah (customer) dapat tertarik untuk menabung. 

 

Terdapat banyak faktor yang dapat memicu persaingan antar bank, antara 

lain suku bunga tabungan yang menggiurkan bagi penabung, adanya 

berbagai fasilitas dan kemudahan pada berbagai produk tabungan 

(misalnya asuransi, hadiah, fasilitas online, ATM, dll) akan  menjadi 

pertimbangan bagi penabung dalam menentukan pilihan produk tabungan. 

Hal ini dapat dilihat dari berbagai produk yang ditawarkan antara bank 

satu dengan bank yang lain relatif sulit dibedakan dan akibatnya banyak 

penabung yang kurang loyal terhadap produk bank tertentu. Terjadinya 

persaingan tersebut, menyebabkan terjadinya perubahan strategi promosi 

dalam rangka mengoptimalkan layanan  perbankan. Prospek industri 

perbankan yang semakin meningkat menuntut lembaga perbankan 
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memiliki strategi yang tepat dalam memasarkan produk dan layanan 

perbankannya.  

 

Kegiatan  promosi ditujukan untuk memberikan informasi, membujuk, 

mengingatkan, dan memperkenalkan produk perbankan agar dapat dikenal 

oleh masyarakat. Untuk itu kegiatan promosi harus dikelola dengan 

sebaik-baiknya agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan  karakteristik 

nasabah yang diinginkan. Promosi dapat dilakukan dengan periklanan, 

promosi penjualan dan publisitas.  

 

Keberagaman  produk dan  jasa yang ditawarkan oleh lembaga perbankan 

tidak hanya memberikan kesempatan yang lebih luas bagi konsumen untuk 

memilih lembaga perbankan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, 

namun juga  menimbulkan keraguan karena terlalu banyak pilihan yang 

ditawarkan oleh lembaga perbankan tersebut. Salah satu lembaga 

perbankan yang terdapat di wilayah lampung  adalah PT Bank Lampung. 

 

PT Bank Lampung merupakan Bank Pembangunan daerah Lampung yang 

berdiri pada Tahun 1966 dan beralamat di jalan Wolter Monginsidi 

No. 182 Bandar Lampung. PT Bank Lampung resmi beroperasi tanggal  

31 Januari 1966 berdasarkan izin usaha Menteri Usaha Bank Sentral  

No. Kep. 66/UBS/1965 dan berlandaskan Peraturan Daerah  

No. 8/PERDA/II/DPRD/73 didirikan dengan maksud membantu dan 

mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di 

http://id.wikipedia.org/wiki/1966
http://id.wikipedia.org/wiki/1965
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segala bidang dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. 

 

PT Bank Lampung  memiliki produk tabungan seperti : 

1. Tabungan Simpeda (simpanan pembangunan daerah) merupakan 

tabungan yang bekerja sama dan dimiliki oleh Bank Pembangunan 

Daerah seluruh indonesia. Tabungan Simpeda memiliki  suku bunga 

4% dan Tabungan Simpeda memberikan undian berhadiah kepada 

nasabahnya sebanyak dua kali dalam setahun seperti : Mobil,ONH 

(Ongkos Naik Haji) ,Sepeda Motor, dll. Undian berhadiah Tabungan 

Simpeda diadakan secara nasional di salah satu provinsi di indonesia 

yang telah ditetapkan perusahaan, sehingga masyarakat lampung 

belum tentu dapat mendapatkan hadiah undian  

2. Tabungan Siger Mas (simpanan generasi masa depan sejahtera) 

merupakan produk asli PT Bank Lampung yang diperuntukkan untuk 

masyarakat lampung. Tabungan Siger Mas memiliki suku bunga 4% 

dan Tabungan Siger Mas memberikan hadiah undiah kepada 

nasabahnya dalam satu tahun sekali yang diundi secara lokal sehingga 

masyarakat lampung mempunyai kesempatan untuk mendapatkan 

hadiah utama dan hadiah menarik lainnya seperti : Mobil,ONH 

(Ongkos Naik Haji) ,Sepeda Motor, dll.  

3. Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan warga negara 

indonesia dengan persyaratan mudah dan ringan tanpa dikenakan 

administrasi yang diterbitkan secara bersama oleh seluruh perbankan 
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di indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk Tabunganku 

memiliki suku bunga 3%.  

 

Pada penelitian ini produk tabungan yang diteliti adalah Tabungan Siger 

Mas, karena kesempatan nasabah untuk mendapatkan undian hadiah yang 

lebih besar dapat diperoleh melalui produk Tabungan Siger Mas, sehingga 

promosi yang dilakukan fokus pada produk Tabungan Siger Mas 

dibandingkan pesaingnya yaitu produk Tabungan Simpeda yang setiap 

tahunnya mengadakan undian berhadiah tapi diadakan secara nasional 

sehingga masyarakat lampung tidak memiliki kesempatan yang besar untuk 

mendapatkan undian berhadiah. Tabungan Siger Mas adalah produk asli  

PT Bank Lampung yang ditujukan untuk meningkatkan penghimpunan dana 

pihak ketiga yang segmentasi dan berorientasi pada masyarakat Lampung. 

Tabungan Siger Mas memberikan kesempatan kepada nasabahnya untuk 

mendapatkan berbagai macam pelayanan jasa perbankan dan hadiah yang 

menarik. 

 

PT Bank Lampung berupaya mempromosikan produk tabungan siger mas 

melalui berbagai cara, yaitu : 

1. Periklanan  

Pelaksanaan periklanan sepanjang tahun dengan malalui berbagai 

media seperti : radio RRI Pro 1 dilakukan satu bulan sekali, untuk 

televisi pada Channel Lampung TV dilakukan satu bulan sekali, untuk 
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koran Tribun Lampung satu bulan sekali, untuk pemasangan banner di 

setiap kantor PT Bank Lampung dilakuakan 3 bulan sekali, untuk 

pemasangan spanduk dan billboard (papan nama) ditempat umum yang 

mudah dilihat masyarakat dilakukan 3 bulan sekali (PT Bank Lampung 

Kantor Cabang Utama, 2014). 

2. Promosi Penjualan 

PT Bank Lampung dalam kegiatan promosi penjualan dilakukan 

dengan melakukan kegiatan even menarik seperti acara pameran yang 

dilakukan satu tahun sekali, untuk undian berhadiah dilakukan satu 

tahun sekali, untuk souvenir dilakukan 3 bulan sekali (PT Bank 

Lampung Kantor Cabang Utama, 2014). 

3. Publisitas 

PT Bank Lampung melakukan periklanan melalui mengikuti kegiatan 

amal dan mengikuti kegiatan sosial yang dilakukan satu tahun sekali 

dengan tujuan agar nasabah (customer) mengenal PT Bank Lampung 

lebih dekat dan untuk meningkatkan hubungan  masyarakat (public 

relation) dengan PT. Bank Lampung (PT Bank Lampung Kantor 

Cabang Utama, 2014). 

 

Kegiatan bauran promosi yang dilakukan agar produk PT Bank Lampung 

tersebut sesuai dengan segmen yang dituju. Segala aktivitas promosi yang 

lebih dikenal dengan istilah Bauran Promosi harus benar-benar efektif 

sesuai dengan segmen yang dituju oleh pihak bank. Unsur daya tarik perlu 

menjadi perhatian karena semakin menarik iklan, promosi penjualan dan 
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publisitas yang dilakukan oleh bank akan dapat mempengaruhi keputusan 

sesorang untuk menyimpan uangnya di bank tertentu. 

 

Kegiatan promosi yang dilakukan bertujuan agar jumlah nasabah serta 

nominal tabungan meningkat. Adapun jumlah nominal produk Tabungan 

Siger Mas di PT Bank Lampung Kantor Cabang Utama dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

 

Tabel 1.1 Jumlah Nilai Transaksi Tabungan Siger Mas PT Bank 

Lampung Kantor Cabang Utama Tahun 2013 

  

 

BULAN NOMINAL 

(Rp) 

NAIK/TURUN 

+/- 

PERUBAHAN 

(%) 

JANUARI 83.079.163 0 0 

FEBRUARI 77.332.851 (6.376.312) -8,25 

MARET 78.462.051 1.129.199 1,44 

APRIL 82.154.019 3.691.968 4,49 

MEI 84.170.640 2.016.621 2,40 

JUNI 98.424.654 14.254.014 14,48 

JULI 88.953.413 (9.471.241) -10,65 

AGUSTUS 98.814.062 9.887.648 10,01 

SEPTEMBER 110.004.316 11.163.254 10,15 

OKTOBER 108.651.482 (1.352.834) -1,25 

NOVEMBER 146.484.189 37.832.707 25,83 

DESEMBER 104.286.371 (42.197.819) -40,46 

Total 1.160.817.211 139.373.617 129,39 

Rata-rata 96.734.768 11.614.468 12 

Sumber : PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama, 2014 
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Tabel 1.1 menunjukkan nilai transaksi tabungan Siger Mas PT Bank 

Lampung Cabang Utama berfluktuasi, terlihat dari rata-rata perubahan 

sebesar 12%. Meskipun perubahan rata-rata sebesar 12 %, namun pada 

bulan Desember 2013 terjadi penurunan jumlah nominal tabungan sebesar 

40,46 %.  Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ”Analisis Bauran Promosi Terhadap Keputusan 

Menabung pada PT Bank Lampung Kantor Cabang Utama”. 

 

I.2  Perumusan Masalah 

 

 

Masalah  yang  terjadi adalah PT  Bank Lampung Kantor Cabang Utama 

terus berupaya melakukan  promosi, tetapi pada faktanya promosi yang 

dilakukan  tidak selalu memberikan peningkatan nilai transaksi, terlihat 

pada Tabel 1.1 yang jumlah nominal tabungnya berfluktuasi. Namun pada 

bulan Desember 2013 menurun sebesar 40,46 %.   

Permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah : 

Apakah bauran promosi yang terdiri dari periklanan, promosi 

penjualan, dan publisitas berpengaruh terhadap keputusan menabung 

pada PT Bank Lampung Kantor Cabang Utama ? 

 

1. 3 Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bauran promosi 

yang terdiri dari periklanan, promosi penjualan, dan publisitas yang 

dilakukan PT Bank Lampung Kantor Cabang Utama terhadap keputusan 

untuk  menabung di PT Bank Lampung Kantor Cabang Utama. 
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1. 4 Manfaat Penelitian 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yang tentunya 

dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dalam kegiatan penelitian ini. 

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak berikut : 

1. Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah gagasan pemikiran 

dan bahan  masukan dalam  pengaruh promosi terhadap 

keputusan  menabung  pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang 

Utama. 

2. Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan bagi peneliti. Selain itu proses 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai proses latihan peneliti 

untuk dapat secara logis dan sistematis. 


