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MOTTO 

  

START FROM SCRATCH AND DON’T BE AFRAID OF FAILURE 

BECAUSE 

BEHIND THE DIFFICULTIES THERE WILL BE CONVENIENCE 

BE A BUSINESS  AND SUCCESS WOMEN ! 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan merupakan sebuah wadah dimana terdapat jasa dalam 

proses mengelola keuangan untuk tujuan tertentu.peranan lembaga keuangan 

pada kehidupan terutam pada bank sangatlah penting. Hal ini dikarenakan 

semakin berkembangnya sistem ketataniagaan yang mau tidak mau melibatkan 

lembaga keuangan atau bank didalamnya(Haryanti,2014). Perbankan sebagai 

salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Perbankan 

merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menghimpundana yang 

berlebih dari masyarakat yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang 

kekurangan dana dalam berbagai bentuk penyaluran.proses penghimpunan dan 

penyaluran dana, tiap-tiap bank memiliki kebijaksanaan masing-masing yang 

telihat dari produk-produk perbankan yang dihasilkan. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, dalam pasal 1 angka 1 dan 

2, disebutkan bahwa : “Sistem keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga 

jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem 

pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana 

masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian 

nasional.” 
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Stabilitas sistem keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang berfungsi 

efektif fan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam 

negeri dan luar negeri. 

Menurut Kasmir (2014:14) dalam bukunya Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf  hidup rakyat banyak. Sedangkan usaha 

perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, 

dan memberikan jasa bank lainnya. 

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok 

bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. 

Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas 

jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi 

masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung 

kelancaran kegiatan utama tersebut. 

Dengan demikian, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi sesuai pasal 3 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  7  Tahun 1992 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  Tentang perubahan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang  perbankan bahwa fungsi utama 

perbankan indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dua 
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fungsi ini sebagai bisnis utama bank (core business bank ) ibarat dua sisi mata 

uang yang menjadi satu kesatuan. 

Sebagai badan usaha, bank  juga berorientasi bisnis mencari keuntungan 

selain dengan melakukan  fungsi  intermediasi juga  melalui jasa  pelayanan 

(services) guna mendukung  fungsi  intermediasi tersebut, melayani transaksi  

keuangan dan lalu lintas pembayaran  sehingga disebut  agent  of  services. Jadi  

berkaitan  dengan fungsi agent of services, setiap industri maupun individu tidak 

lepas dari kebutuhan pelayanan bank. Oleh karena itu, bank selalu dituntut 

meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dalam bentuk inovasi berbagai 

produk dan pelayanan. 

Menurut kamus perbankan, nasabah adalah orang atau badan yang 

mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Pada Tahun 1998 

melalui Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998 diintroduksilah rumusan 

masalah nasabah dalam pasal 1 angka 16, yaitu pihak yang menggunakan jasa 

bank. Rumusan ini kemudian diperinci pada angka berikutnya, sebagai berikut : 

Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank 

dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang 

bersangkutan. (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998). 

Nasabah  debitur  adalah  nasabah  yang  memperoleh fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan  perjanjian  bank  dengan  nasabah  yang  bersangkutan (Pasal 1 

angka 18 Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998). 
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PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) hadir sebagai bank yang memberikan solusi 

bagi masyarakat yang ingin menabung maupun melakukan pinjaman dengan 

pelayanan yang bermutu. Bank Rakyat Indonesia sebagai perantara keuangan 

masyarakat yang mengelola dan menghimpun dana masyarakat dan selalu 

berusaha untuk memberikan pelayanan yang memuaskan. 

Dalam melaksanakan operasionalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

menawarkan produk-produknya kepada nasabah dalam berbagai jenis agar dapat 

menarik minat masyarakat sehingga produk-produk BRI dapat menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Promosi-

promosi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah ikut serta 

dalam program promosi yang dilaksanakan secara nasional yaitu program untung 

Beliung Britama yang cukup menjadi perhatian bagi masyarakat. Bauran promosi 

dilakukan Bank Rakyat Indonesia menjadi kegiatan yang sangat efektif untuk 

meningkatkan jumlah nasabah. 

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpun dana 

dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari 

semua kegiatan lembaga keuangan bank. Nasabah yang memiliki loyalitas yang 

tinggi akan selalu melakukan perilaku ulang dalam menggunakan jasa-jasa yang 

disediakan oleh Bank dan rasa loyal ini akan menyebabkan nasabah tidak 

berpindah dalam menggunakan jasa-jasa perbankan yang disediakan oleh bank 

pesaing. 
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Keberhasilan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam berkompetensi sangat 

tergantung pada cara mereka memberikan layanan kepada nasabah. Kompetisi 

yang sering terjadi dalam dunia perbankan adalah pemberian hadiah atau bonus 

yang menarik dan juga jasa pelayanan yang baik. Selain itu dituntut memiliki 

sumber daya manusia yang handal dan teknologi yang digunakan khususnya 

teknologi informasi pada unsur-unsur pelayanan yang dapat memudahkan 

pelanggan mengakses layanan. 

Adapun peningkatan jumlah nasabah produk Britama pada Bank Rakyat 

Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Takalar pada tahun 2016-2018, dapat 

kita lihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Nasabah Britama Kantor Cabang Takalar 

Britama   

Rek Periode 

Jumlah nasabah 

31/12/2016 15.176 

31/12/ 2017 16.749 

31/12/2018 17.856 

Sumber : Data sekunder diolah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk 

mengetahui dan mempelajari Promosi yang telah digunakan oleh PT. Bank 

Rakyat Indonesia Tbk untuk dijadikan bahan penelitian dengan judul :”Pengaruh 
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Bauran promosiTerhadap Peningkatan jumlah Nasabah Pada Produk Britamadi 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk.KC Takalar. 

1.2 Rumusan Masalah : 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah yaitu : 

1. ApakahAdvertising periklanan, promosi penjualan, dan personal 

sellingberpengaruh terhadap peningkatanjumlah nasabah secara parsial 

Padaproduk Britama PT Bank Rakyat  Indonesia (Persero),Tbk.KC Takalar  ? 

2. Apakah Advertising periklanan, promosi penjualandan personal 

sellingberpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah secara simultan  

Pada produk BritamaPT Bank  Rakyat  Indonesia (Persero),Tbk.KC Takalar ? 

3. Bauran promosi manakah yang paling dominan terhadap peningkatan jumlah 

nasabah Pada produk Britama  PT Bank  Rakyat  Indonesia (Persero),Tbk.KC 

Takalar   

1.3Tujuan Penelitian 

Setelah memperhatikan judul dan pembahasan,serta latar belakang masalah dalam 

proposal ini ,maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Advertising periklanan, promosi penjualan,dan 

personal sellingberpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah secara 

parsial Pada produk Britama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk.KC 

Takalar . 
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2. Untuk mengetahui Advertising periklanan, promosi penjualan, dan 

personal sellingberpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah secara 

simultan  Pada produk Britama PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero),Tbk.KC Takalar . 

3. Untuk mengetahui Bauran promosi manakah yang paling dominan 

terhadap peningkatan jumlah nasabah Pada produk Britama  PT Bank  

Rakyat  Indonesia (Persero),Tbk.KC Takalar . 

1.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan Latar belakang dan Rumusan masalah adapun hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Bank 

Sebagai bahan penelitian dan informasi bagi Bank Rakyat Indonesia dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Promosi untuk 

meningkatkan jumlah nasabah Bank Rakyat Indonesia (persero),Tbk. 

2. Penulis  

Bagi penulis sendiri merupakan saran yang dapat dipraktekkan teori-teorinya 

yang didapatkan di bangku perkuliahan dan sekaligus sebagai syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana di Jurusan Manajemen Konsentrasi keuangan dan 

perbankan mikro 

1.5 Sistematika Penulisan 

1. Bab I :  Pendahuluan 
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Bab pendahuluan terdiri atas : latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Uraian sub bab ini sama dengan sudah disajikan pada 

usulan penelitian. 

2. Bab II : Tinjauan Pustaka 

Bagian ini merupakan bab yang menguraikan mengenai teori-teori 

yang melandasi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemungkinan 

teori-teori yang mendukung penelitian tersebut dan hindari teori-teori 

yang tidak mempunyai hubungan dengan penelitian tersebut. Landasan 

teoritis dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal/artikel, maupun skripsi 

yang berhubungan dengan penelitian tersebut. 

3. Bab III : Metode Penelitian 

Bagian ini merupakan bab yang terdiri atas daerah dan objek 

penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, Metode 

pengumpulan data, metode dan teknisanalisis, definisi variabel. 

4. Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan 

Bab ini memuat gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan 

pembahasan yang sifatnya terpadu dan tidak dipecah menjadi sub 

judul sendiri. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel, gambar, 

atau bentuk lainnya, dan ditempatkan dengan pembahasan, agar 

pembaca lebih mudah mengikuti dan memahami uraian penulis. 
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5. Bab V : Penutup 

Bab Penutup memuat : Kesimpulan dan saran-saran, dan dipecah 

menjadi sub judul tersendiri. 

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan 

dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai pemecahan masalah 

dalam penelitian.  

Saran hendaknya merupakan konsekuensi logis dari hasil penemuan 

penelitian atau langkah kongkret yang dikemukakan secara tegas dan 

jelas sebagai masukan/perbaikan bagi objek yang diteliti. Saran yang 

dikemukakan boleh lebih dari satu saran.  

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Bank 

Kata bank berasal dari bahasa italia kuno, yaitu banca yang berarti 

“table” atau meja, serta bahasa jerman kun, banc atau bank yang berarti “bench, 
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counter” yang berarti bangku. Dan memang pada mulanya, bank yang kita kenal 

sekarang berasal dari counter-counter kecil tempat transaksi pada zaman 

renaissance. 

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utama 

menerima simpanan dalam bentuk tabnungan, giro, dan deposito dari masyarakat. 

Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan 

uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran setiap 

pembayaran listrik, air, telepon, pajak, uang kuliah dan pembayaran-pembayaran 

lainnya. 

Menurut kasmir (2014:12) Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa 

bank lainnya. Sedangkan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang 

bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, 

atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan 

dana. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha 

perbankan meliputi menghimpun dana, menyalurkan dana serta memberikan jasa 

bank lainnya. 

Bankadalah lembaga keuangan yang memiliki wewenang untuk menerima 

deposito atau tabungan dari masyarakat (nasabah) serta mengeluarkan kredit atau 
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pinjaman kepada masyarakat (nasabah). Sedangkan pengertian perbankan adalah 

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. 

Menurut Kasmir (Manajemen perbankan:2012) :”Bank merupakan 

lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa-jasa lainnya”.  

Menurut Kasmir (2012:3), dalam bukunya “Dasar-dasar perbankan” 

menyatakan bahwa : “secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan 

yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta 

memberikan jasa-jasa lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan di mana 

kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau 

kedua-duanya.” 

2.1.1 Jenis-Jenis atau macam-macam bank 

Dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang  perubahan atas UU  No.7 Tahun 

1992 tentang perbankan, dijelaskan bahwa bank merupakan Badan Usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf  hidup rakyat banyak. Bank 

juga harus terus menjaga kinerjanya dan memelihara kepercayaan masyarakat 

meningat tugasnya bahwa bank bekerja dengan dana masyarakat yang 

disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Untuk dapat meningkatkan taraf 

hidup rakyat tentu diperlukan modal kepercayaan masyarakat dan 
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kepercayaan ini akan diberikan hanya kepada bank yang sehat, oleh karena 

pihak manajemen bank harus berupaya untuk dapat menjaga dan 

meningkatkan kinerja. 

a. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1998 tentang 

perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, terdapat 3 jenis 

bank, yaitu : 

a) Bank Sentral 

Bank Sentral adalah bank yang mengatur agar keuangan di suatu 

negara tetap stabil. Kalau di indonesia bernama Bank Indonesia (BI), 

Malaysia bernama Bank Negara malaysia, di singapura bernama 

Monetary Authority of singapore. 

Disetiap negara memiliki bank sentralnya masing-masing yang 

bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas 

sektor perbankan dan keseluruhan sistem finansial di negara tersebut. 

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tujuan pokok 

berdasarkan  UU RI No. 3 Tahun 2004, pasal 7 yaitu memelihara dan 

menstabilkan  nilai mata uang rupiah, meliputi kestabilan nilai uang 

terhadap uang maupun jasa yang diukur dengan inflasi, serta 

kestabilan terhadap nilai tukar dengan mata uang asing. 

b) Bank Umum 

Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam 
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kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Pengertian Bank Umum Menurut Peraturan Bank Indonesia 

No.9/2/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang 

dberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan 

seluruh jasa perbankan yang ada. Bank Umum sering juga disebut 

Bank Komersial (commercial bank). 

c) Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional berdasarkan prinsip syariah, yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas kegiatan BPR 

jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan umum karena 

BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas dan 

perasuransian. 

b. Jenis bank berdasarkan Kepemilikannya 

a) Bank milik Pemerintah  

Bank pemerintah adalah Bank di mana baik akta pendirian maupun 

modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan 

bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat 

Indonesia(BRI), Bank Mandiri. 



14 
 

b) Bank milik swasta nasional 

Bank Swasta adalah bank dimana sebagian besar sahamnya dimiliki 

oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh 

swasta, pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. 

Contohnya Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, 

Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, 

Bank Universal, Bank Internasional Indonesia. 

c) Bank milik swasta campuran (nasional dan asing) 

Bank campuran adalah bank yang kepemilikan sahamnya bercampur 

antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini 

sebagian besar dimiliki oleh warga negara indonesia. Contoh bank 

campuran antara lain : sumitono Niaga Bank, Bank Merincop, Bank 

sakura Swadarma, bank Finconesia, Mitsubishi Buaan Bank, Inter 

Pacifik Bank,Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesi 

Bank, dan Bank PDFCI. 

d) Bank milik asing (cabang atau perwakilan) 

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, 

baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya 

dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City 

Bank, dan lain-lain. 

c. Jenis bank berdasarkan penekanan kegiatannya 

a) Bank retail 
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Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada 

nasabah-nasabah retail. Pengertian retail disini adalah nasabah 

individual, perusahaan dan lembaga lain yang sekalanya kecil. 

Meskipun p]engertian dari kata kecil atau retail adalah relative, 

namun biasanya apabila ditinjau dari jasa kredit yang diberikan 

nasabah debitur yang dilayani adalah yang memerlukan fasilitas 

kredit tidak lebih dari Rp.20 Miliyar. 

b) Bank korporasi 

Bank  jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada 

nasabah-nasabah yang berskala besar ini biasanya berbentuk 

korporasi, maka bank bentuk ini disebut Corporate Bank. Meskipun 

namanya corporate bank tidak berarti seluruh nasabahnya berbentuk 

suatu perusahaan. Corporate Bank juga melayani nasabah individual, 

pelayanan yang diberikan corporate Bank kepada nasabah individual 

diarahkan untuk menjalin kerjasama yang lebih baik dengan nasabah-

nasabahnya . 

c) Bank pedesaan 

Bank desa adalah kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya 

adalah melaksanakan fungsi pengkreditan dan menghimpun dana 

dalam rangka program pemerintah memajukan pembangunan desa. 

d) Bank pembangunan 
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Bank pembangunan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya 

berasal dari penerimaan simpanan deposito serta commercial 

paper,sebagai contoh : Bank Jatim, Bank Maluku, Bank DKI, dan 

lain-lain  

d. Jenis bank berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian hasil 

usaha 

a) Bank konvensional 

Bank Konvensional adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha 

secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

Bank Konvensional pada umumnya beroperasi dengan 

mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara 

lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro, menyalurkan dana 

yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit anatar lain 

kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka 

pendek, dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, 

kiriman uang, letter of credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli 

surat berharga, bank draft, wali amanat, pinjaman emisi, dan 

perdagangan efek. 

b) Bank berdasarkan prinsip syariah 
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Bank syariah adalah perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. 

Berkaitan dengan bank syariah ada dua konsep dalam hukum 

agama islam, yaitu larangan penggunaan sistem bunga, karena bunga 

(riba) adalah haram hukumnya. Sebagai pengganti bunga digunakan 

sistem bagi hasil. 

e. Jenis bank berdasarkan status 

a) Bank Devisa 

Bank Devisa adalah Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar 

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 

keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan 

oelh Bank Indonesia. 

b) Bank Non Devisa 

Bank Non Devisa adalah Bank yang belum mempunyai izn untuk 

melakukan kegiatan transaksi layaknya bank devisa. Jadi, bank non-

devisa hanya melakukan kegiatan transaksi hanya dalam batas-batas 

wilayah negara yang terbatas. 

2.1.2 Produk-produk Bank 

1. Simpanan 

1. Giro 
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Rekening Giro (checking account) adalah simpanan yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek 

untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindah bukuan, 

sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan 

sebagai alat pembayaran. Pemegang rekening giro memperoleh buku 

cek dan bilyet giro. Sumber dana dari rekening giro merupakan 

sumber dana jangka pendek yang jumlahnya relatif lebih dinamis. 

Cek merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar 

sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas beban rekening 

penarik cek. Cek dapat ditarik atau diterbitkan oleh pemegang 

rekening giro (giran) atas nama dan tidak dapat dibatalkan oleh 

penarik kecuali cek tersebut dinyatakan  hilang atau dicuri dengan 

bukti dari kepolisian. 

Bilyet Giro merupakan perintah kepada bank untuk memindah 

bukukan sejumlah uang atas beban rekening penarik pada tanggal 

tertentu kepada pihak yang tercantum dalam bilyet giro dan bilyet 

giro dapat dibatalkan secara sepihak oleh penarik disertai dengan 

alasan pembatalan. 

Jasa Giro adalah suatu imbalan yang diberikan oleh bank kepada 

giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. 

2. Tabungan 
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Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan 

cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan 

itu. Cara penarikan tabungan yang banyak digunakan adalah dengan 

buku tabungan, cash card atau kartu ATM dan kartu debet. Ditinjau 

dari segi keluesan penarikan dana, simpanan dalam bentuk tabungan 

ini berada ditengah-tengah anatara giro dan deposito berjangka. 

Tabungan dapat ditarik dengan cara dan dalam waktu yang relative 

lebih fleksibel dibandingkan dengan deposito berjangka namun 

masih kalah fleksibel apabila dibandingkan dengan rekening giro. 

3. Deposito 

Deposito adalah simpanan dari pihak ke tiga atau nasabah kepada 

bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan pinjaman antara pihak ketiga dan bank yang 

bersangkutan. 

Deposito dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : 

a. Deposito Berjangka 

Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang 

diperjanjikan antara deposan dan bank. Pada dasarnya sebelum 

jatuh tempo simpanan ini tidak dapat ditarik, namun apabila 

deposan tetap menginginkan penarikan sebelum jatuh tempo, maka 
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biasanya bank mengenakan denda atau biaya administrasi atas 

penarikan tersebut. Kelebihan dana deposit bagi bank adalah abnk 

mempunyai kepastian tentang kapan dana itu akan ditarik, 

sehingga pihak bak dapat mengantisipasi kapan bank harus 

menyediakan dana dalam jumlah tertentu. Sebagai konsekuensi 

kelebihan tersebut, bank harus membayar dana ini dengan tingkat 

suku bunga yang relative lebih besar dibandingkan dengan 

simpanan dalam bentuk lain. 

b. Sertifikat Deposito 

Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti 

simpanannya dapat diperjual belikan. Sertifikat deposito 

merupakan hasil pengembangan dari deposito berjangka. Bunga 

dari sertifikat deposito dibayarkan dimuka yaitu pada saat nasabah 

menempatkan dananya dalam bentuk deposito. 

c. Deposits on call 

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

dengan pemberitahuan lebih dulu dalam jagka waktu tertentu 

sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. 

Semakin besar dana yang akan ditarik biasanya semakin lama pula 

jangka waktu pemberitahuan sebelumnya yang diinginkan oleh 

pihak bank. Tingkat bunga yang ditetapkan biasanya lebih rendah 
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daripada tingkat bunga deposito berjangka dan lebih tinggi 

daripada jasa giro. 

2. Pinjaman 

1. Kredit Produktif 

Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk proses bisnis 

dengan tujuan meningkatkan oroduksi atau penjualan. Kredit ini 

dislurkan kepada perusahaan atau perorangan yang memiliki usaha di 

biang barang dan jasa. Contoh dari kredit adalah kredit investasi (KI), 

kredit modal kerja (KMK), cash collateral dan lain-lain. 

2. Kredit Konsumtif 

Kredit konsumtif merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank 

atau perusahaan jasa keuangan lainnya berupa kredit yang 

diperuntukan untuk kegiatan konsumtif seperti pembelian barang 

elektronik, kendaraan bermotor, jasa, kebutuhan sehari-hari atau 

barang dan jasa apapun yang digunakan untuk kebutuhan pribadi. 

Contoh dari kredit konsumtif adalah kartu kredit, kredit tanpa agunan, 

kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan lain-lain.  

2.1.3 Fungsi bank 

Menurut Latumaerissa (2013:135), fungsi bank adalah sebagai berikut : 

1. Agent of trust 
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Fungsi ini menunjukkan bahwa aktifitas intermediary yang dilakukan 

oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, artinya 

kegiatan  pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus didasari 

rasa percaya dari masyarakat terhadap kreadibilitas dan eksistensi dari 

masing-masing bank yang  bersangkutan . kepercayaan ini berkaitan dengan 

masalah keamanan dana masyarakat yang ada di bank. 

2. Agent of Development 

Agent of development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk 

pembangunan ekonomi disuatu negara. Kegiatan bank berupa penghimpun 

dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di 

sektor riil. Kegiatan bank tersebut antara lain memungkinkan masyarakat 

melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi serta kegiatan 

konsumsibarang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi,distribusi dan 

konsumsi tidak dapat dilepas dari adanya penggunaan uang. Kelancaran 

kegiatan investasi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan 

perekonomian suatu masyarakat. 

3. Agent of Service 

Industri perbankan adalah lembaga yang bergerak dibidang jasa 

keuangan maupun jasa non keuangan. Sebagai bank disamping memberikan 

pelayanan jasa keuangan, bank juga turut serta dalam memberikan jasa 

pelayanan lain seperti jasa transfer, jasa kotak pengaman (safety box), 

inkasob(collection), dan lain sebagainya. 
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2.2 Pengertian jasa bank  

Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik yang secara langsung maupun 

tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga 

intermediasi, yaitu lembaga yang memperlancar peredaran uang serta sebagai 

lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya.  

2.2.1 karakteristik Jasa 

karakteristik jasa adalah yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak 

lain dan berfungsi untuk membedakannya dengan produk barang. Menurut 

Kotler dan Amstrong (2007:223) ada empat karakteristik jasa : 

1. Tidak berwujud (Intangibility) 

Service cannot be seen,tested,felt, heard or smelled before purchase. Jasa 

bersifat abstrak dan tidak terwujud. Tidak seperti halnya produk fisik, jasa 

tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, dicium sebelum jasa itu dibeli. 

Untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, maka para calon pembeli akan 

mencari tanda atau bukti ari mutu jasa. Konsumen mencari bukti kualitas 

jasa berdasarkan enam hal berikut ini : 

a. Tempat (place) 

Tempat yang mendukung seperti kebersihan yang terjaga, kenyamanan 

untuk konsumen, dan suasana yang mendukung 

b. Orang (people) 
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Orang yang menangani mampu melaksanakan tugas dengan baik. 

Sudah terlatih, cepat dalam menangani masalah dan lain-lain. 

c. Peralatan (equitment) 

Peralatan penunjang seperti komputer, meja,mesin fax, dan lain 

sebagainya. 

d. Komunikasi material (communication material) 

Bukti-bukti berupa teks tertulis dan foto, misalnya kontrak atau hasil 

jadi dalam foto 

e. Simbol (symbol) 

Nama dan simbol pemberi jasa mencerminkan kemampuan dan 

kelebihan dalam melayani konsumen 

f. Harga (price) 

Harga yang masuk akal dan dapat pula dipadukan dengan berbagai 

macam promosi penjualan, seperti bonus,diskon dan lain-lain. 

2. Bervariasi (variability) 

Quality of service depends on who provides them and when, where, and 

how. 

Jasa bersifat nonstandar dan sangat variabel. Berbeda dengan kuaitas 

produk fisik yang sudah terstandar, kualitas jasa bergantung pada siapa 

penyedianya, kapan dimana , dan bagaimana jasa itu diberikan. Oleh 

karena itu jasa sangat bervariasi dan berbeda satu dengan yang lainnya. 

3. Tidak dapat dipisahkan (inseparebility)  
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Service cannot be separated from their provides. 

Jasa tidak mungkin disimpan dalam bentuk persediaan. Nilai jasa hanya 

ada pada saat jasa tersebut diproduksi dan langsung diterima oleh si 

penerimanya. Karakteristik seperti ini berbeda dengan barang berwujud 

yang dapat diproduksi terlebih dulu, disimpan dan dipergunakan di lain 

waktu. 

2.3 Pengertian promosi 

Promosi berasal dari kata  Promote dalam bahasa inggris yang diartikan 

sebagai mengembangkan atau meningkatkan. Promosi merupakan salah satu 

komponen dari bauran pemasaran.  Fungsi promosi dalam bauran pemasaran 

adalah untuk mencapat berbagai tujuan komunikasi dengan konsumen. 

Menurut stanson, promosi adalah  kombinasi strategi yang paling baik dari 

variabel-variabel periklanan ,penjualan personal, dan alat promosi yang lain, yang 

semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan.  

Promosi merupakan salah satu variabel didalam marketing mix yang sangat 

penting dilaksanakan  oleh  perusahaan  dalam  memasarkan  produk  dan  

jasanya.istilah promosi dapat diartikan sebagai berikut : 

a. Promosi adalah arus informasi atau persusasi suatu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran. 

b. Promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang ditunjukkan untuk 

mendorong permintaan. 
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Kedua definisi tersebut pada pokoknya sama meskipun titik beratnya berbeda. 

Definisi pertama lebih menitik beratkan pada penciptaan pertukaran, sedangkan 

definisi kedua lebih menitik beratkan pada pendorongan permintaan. (Haryono, 

2012:2) 

Menurut kasmir (2014:246) Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang 

terakhir. Dalam kegiatan ini setiap bank berusaha untuk mempromosikan seluruh 

produk dan jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung. Oleh 

karena itu, promosi merupakan saran paling ampuh untuk menarik dan 

mempertahankan nasabahnya. Salah satu tujuan promosi bank adalah 

menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik 

calon nasabah yang baru. Kemudian fungsi promosi adalah untuk meningkatkan 

nasabah akan produk, promosi juga ikut mempengaruhi nasabah untuk membeli 

dan akhirnya promosi juga akan meningkatkan citra bank dimana dimata para 

nasabahnya. 

Menurut Manap (2016) promosi adalah salah satu komponenprioritas dari 

kegiatan pemasaran yang memberitahukan kepada konsumen bahwa perusahaan 

meluncurkan produk baru yang menggoda konsumen untuk melakukan kegiatan 

pembelian. 

Menurut Daryanto (2013) promosi adalah arus informasi atau persuasi satu 

arah yang dapat mengarahkan organisasi atau seseorang untuk menciptakan 

transaksi antara pembeli dan penjual. 
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Setelah melihat definisi-definisi tersebut di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa promosi adalah kegiatan mengomunikasikan atau 

menginformasikan manfaat dari sebuah produk dan jasa kepada konsumen untuk 

mendorong dan membujuk konsumen untuk membeli produk dan jasa tersebut. 

2.3.1 Elemen-elemen Promosi 

Menurut kasmir (2014:246) sarana promosi atau bauran promosi ada 

empat yang dapat digunakan, diantaranya : 

a. Periklanan (Advertising) 

Iklan adalah sarana promosi yang digunakan oleh bank guna 

menginformasikan, menarik dan mempengaruhi calon nasabahnya. 

Penggunaan promosi dengan iklan dapat dilakukan dengan berbagai 

media seperti : 

1) Pemasangan billboard dijalan-jalan strategis 

2) Pencetakan brosur baik disebarkan setiap cabang atau pusat-

pusat perbelanjaan. 

3) Pemasangan spanduk dilokasi tertentu yang strategis. 

4) Pemasangan melalui koran 

5) Pemasangan melalui Majalah 

6) Pemasangan melalui Televisi. 

7) Pemasangan melalui Radio. 

8) Dan menggunakan media lainnya. 

b. Promosi penjualan (sales promotion) 
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Promosi penjualan adalah untuk meningkatkan penjualan atau 

untuk meningkatkan jumlah nasabah. Promosi penjualan dilakukan 

untuk menarik nasabah untuk segera membeli setiap produk atau 

jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu agar nasabah tertarik untuk 

membeli maka perlu dibuatkan promosi penjualan yang semenarik 

mungkin. 

Manfaat promosi penjualan, yaitu : 

1. Komunikasi 

Yaitu memberikan informasi yang dapat menarik perhatian 

nasabahuntuk membeli produk. 

2. Insentif 

Yaitu memberikan dorongan dan semangat kepada nasabah untuk 

segera membeli produk yang ditawarkan. 

3. Invitasi 

Cenderung lebih mengharapkan nasabah segera merealisasikan 

pembelian. 

Bagi bank promosi penjualan dapat dilakukan melalui : 

1) Pemberian bunga khusus (spesial rate) untuk jumlah dana yang 

relatif besar walaupun hal ini akan mengakibatkan persaingan 

tidak sehat. Misalnya untuk simpanan yang jumlahnya besar. 
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2) Pemberian insentif kepada setiap nasabah yang memiliki 

simpanan dengan saldo tertentu. 

3) pemberian cinderamata, hadiah serta kenang-kenangan lainnya 

kepada nasabah yang loyal. 

4) Dan promosi penjualan lainnya. 

c. Publisitas (Publicity) 

Publisitas adalah kegiatan promosi untuk memancing nasabah 

melalui kegiatan seperti pameran, bakti sosial, perlombaan cerdas, 

kuis serta kegiatanlainnya melalui berbagi media. 

Kegiatan publisitas dapat meningkatkan pamor dimata para 

nasabahnya, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena 

itu kegiatan publisitas perlu diperbanyak lagi. 

d. Penjualan pribadi (personal selling) 

Dalam dunia perbankan penjualan pribadi secara umum dilakukan 

oleh seluruh pegawai bank, mulai dari cleaning service, satpam, 

sampai pejabat bank. Penjualan secara personal selling akan 

memberikan beberapa keuntungan bank, yaitu : 

1. Bank dapat langsung bertatap muka dengan nasabah atau calon 

nasabah, sehingga dapat langsung menjelaskan tentang produk 

bank kepada nasabah secara rinci. 
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2. Dapat memperoleh informasi langsung dari nasabah tentang 

kelemahan produk mitra, terutama dari keluhan yang nasabah 

sampaikan termasuk informasi dari nasabah tentang bank lain. 

3. Petugas bank dapat langsung mempengaruhi nasabah dengan 

argumen yang kita miliki. 

4. Memungkinkan hubungan terjalin akrab antara bank dengan 

nasabah. 

5. Petugas bank yang memberikan pelayanan yang diberikan baik 

dan memuaskan. 

6. Membuat situasi seolah-olah mengharuskan nasabah 

mendengarkan, memperhatikan, dan menanggapi bank. 

Dalam kegiatan setiap bank berusaha untuk mempromosikan seluruh 

produk dan jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak 

langsung. 

Tanpa promosi jangan diharapkan nasabah dapat mengenal bank. Oleh 

karena itu promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk 

menarik dan mempertahankan nasabahnya. salah satu tujuan promosi 

bank adalah menginformasikan segala jenis produk yang di tawarkan 

dan berusaha mencari calon nasabah yang baru. 

Dalam praktiknya ada empat macam sarana promosi yang digunakan 

oleh setiap bank dalam mempromosikan baik produk maup]un jasa 
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diantaranya promosi melalui periklanan, promosi penjualan,dan 

publisitas. 

2.3.2 Tujuan Promosi 

Promosi dirancang semenarik mungkin untuk menjangkau masyarakat 

luas melalui bermacam-macam media, hal ini bertujuan agar perusahaan 

dapat berkomunikasi dengan konsumen. Tujuan promosi Menurut Manap 

(2016) adalah member informasi, menarik perhatian dan selanjutnya 

memberi pengaruh meningkatkankan penjualan. 

Menurut Ari, Jusup dan efendi (2015), pada umumnya tujuan promosi 

sebagai berikut : 

1. Menginformasikan 

Promosi yang informatif berusaha mengubah kebutuhan yang sudah 

ada menjadi keinginan atau memberi stimulasi minat pada sebuah 

produk baru. 

2. Membujuk 

Kegiatan promosi yang bersifat membujuk konsumen untuk membeli 

produk merek tertentu, bukan membeli merek pesaing. Pada saat itu, 

berita promosi menekankan keunggulan yang sesungguhnya atau apa 

yang dipersepsikan tenteng produk tersebut . Hal tersebut dilakukan 

secara baik dengan memenuhi kebutuhan emosional konsumen 

seperti kecintaan terhadap produk, harga diri, dan kepuasaan egonya. 

3. Mengingatkan 
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Kegiatan promosi yang bersifat mengingatkan ini dilakukan untuk 

mempertahankan pembeli yang akan melakukan transaksipembelian 

secara terus-menerus. 

2.3.3 Manfaat Promosi 

Adapun Manfaat atau fungsi bagi perusahaan atau bisnis lainnya : 

1. Untuk mengetahui produk yang diinginkan dan dibutuhkan 

konsumen 

2. Untuk mengetahui tidak kebutuhan konsumen akan produk 

3. Untuk mengetahui cara pengenalan dan penyampaian prdouk hingga 

ke tangan konsumen 

4. Untuk mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran 

5. Untuk menegtahui strategi promosi yang tepat kepada konsumen 

6. Untuk mengetahui Konsisi persaingan pasar dan cara mengatasi hal 

tersebut 

7. Untuk menciptakan image produk 

2.3.4 Fungsi Promosi 

Menurut Tjiptono (2002), adapun fungsi dari promosi yaitu : 

a. Mencari dan mendapatkan perhatian dari calon pembeli. Perhatian 

calon pembeli harus diperoleh, karena merupakan titik awal proses 

pengambilan keputusan di dalam membeli suatu barang dan jasa. 

b. Menciptakan dan menumbuhkan interest pada diri calon pembeli. 

Perhatian yang sudah diberikan oleh seseorang mungkin akan 
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dilanjutkan pada tahap berikutnya atau mungkin berhenti. Yang 

dimaksudkan dengan tahap berikutnya ini adalah timbulnya rasa 

tertarik dan rasa tertarik ini yang akan menjadi fungsi utama 

promosi. 

c. Pengembangan rasa ingin tahu (desire) calon pembeli untuk 

memiliki barang yang ditawarkan. Hal ini merupakan kelanjutan dari 

tahap sebelumnya. Setelah seseorang tertarik pada sesuatu, maka 

timbul ra ingin memilikinya. Bagi calon pembeli merasa mampu 

(dalam hal harga, cara pemakainan, dan sebagainya), maka rasa 

ingin memilikinya ini semakin besar dan diikuti oleh suatu 

keputusan untuk  membeli. 

2.4 Bauran Pemasaran 

Bauran promosi merupakan alat komunikasi yang terdiri dari kombinasi alat-

alat promosi yang digunakan oleh perusahaan. Pada umumnya alat-alat promosi 

tersebut memiliki hubungan erat, sehingga diantaranya tidak dapat dipisahkan, 

karena bersifat saling mendukung dan melengkapi. 

Berikut ini merupakan pengertian bauran promosi Menurut Solomon dalam 

bukunya Basu Swastha Dharmmesta (2014:9) mengemukakan bahwa bauran 

promosi adalah elemen-elemen utama komunikasi yang dikendalikan oleh 

pemasar, termasuk perikanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, 

penjualan tatap muka, dan pemasaran langsung.  
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Kotler dan Asmstrong (2014) mengemukakan, “Bauran promosi (bauran 

komunikasi pemasaran) alah campuran spesifik dari alat-alat promosi yang 

digunakan perusahaan untuk secara persuasif mengomunikasikan nilai pelanggan 

dan membangun hubungan pelanggan”. 

2.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi Promotion Mix 

Menciptakan suatu variabel promotion mix yang efektif, tentunya harus 

menghitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi didalamnya. 

Menurut Swastha dan Irawan, (2008:355), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi penentuan kombinasi terbaik dari variabel-variabel bauran 

promosi atau promotion mix. Faktor-faktor tersebut adalah : 

1) Besarnya dana yang digunakan untuk promosi 

Jumlah dana yang tersedia merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

promotion mix. Perusahaan yang memiliki dana lebih besar, kegiatan 

promosinya akan lebih efektif dibandingkan dengan perusahaan yang hanya 

mempunyai sumber dana lebih terbatas. Pada umumnya dana personal selling 

memerlukan dana paling besar dalam penggunaan dibandingkan dengan yang 

lain. Jika, dana sedikit lebih baik menggunakan media periklanan pada 

majalah atau surat kabar karena dapat mencapai jumlah calon pembeli lebih 

banyak di samping daerah operasinya yang lebih luas. 

2) Sifat pasar 

Beberapa macam sifat pasar yang mempengaruhi Promotional mix , meliputi : 

a. Luas pasar secara geografis 
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Perusahaan yang memiliki pasar lokal mungkin sudah cukup 

menggunakan personal selling saja, tetapi bagi perusahaan yang 

mempunyai pasar nasional paling tidak harus menggunakan periklanan. 

Karena pasar lokal sering mengadakan kegiatan promosi yang berbeda 

dengan perusahaan yang memiliki pasar nasional atau internasional. 

b. Konsentrasi pasar 

Konsentrasi pasar dapat mempengaruhi strategi promosi yang dilakukan 

oleh perusahaan terhadap : jumlah calon pembeli, jumlah pembeli 

potensial yang macam-macamnya berbeda-beda, dan konsentrasi secara 

nasional. 

c. Macam pembeli 

Strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan juga dipengarui  oleh 

obyek atau sasaran dalam kampanye penjualannya, apakah pembeli 

industri, konsumen rumah tangga atau pembeli lainnya. 

d. Jenis produk yang dipromosikan 

Faktor  lain yang turut mempengaruhi strategi promosi perusahaan adalah 

jenis produknya, apakah barang  konsumsi atau barang  industri. 

3) Tahap-tahap dalam siklus kehidupan barang 

a. Pada tahap perkenalan 

Perusahaan harus berusaha mendorong utuk meningkatkan permintaan 

primer/primary demand  (permintaan untuk satu macam produk) lebih 

dulu, dan  bukannya permintaan selektif/selective demand  (permintaan 
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untuk  produk  merk tertentu).jadi, perusahaan harus menjual kepada 

pembeli dengan mempromosikan satu merk tertentu. 

b. Pada tahap pertumbuhan, kedewasaan, dan kejenuhan 

Perusahaan dapat menitik beratkan periklanan dalam kegiatan 

promosinya. 

c. Pada tahap kemunduran/penurunan 

Perusahaan harus sudah membuat produk baru atau produk yang lebih 

baik. Ini disebabkan karena produk yang lama pnjualannya suah tidak 

menentu dan tingkat labanya semakin mnurun, bahkan usaha-usaha 

promosinya sudah tidak menguntungkan lagi. 

2.6 Meningkatkan Nasabah 

2.6.1 Pengertian Meningkatkan 

Kata meningkatkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah kata 

kerja dengan beberapa arti antara lain menaikkan yang berarti derajat, taraf, 

mengangkat diri, memegahkan diri dan sebagainya. Serta mempertinggi yang 

berarti memperhebat (produksi dan sebagainya). 

Sedangkan Menurut Moeliono seperti yang dikutip Sawiwati, peningkatan 

adalah sebuah cara atau kemampuan menjadi lebih baik berdasarkan kedua 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam makna kata 

“meningkatkan atau peningkatan” yang penulis maksudkan dalam p]enelitian 

ini adalah meningkatkan Nasabah. 
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2.6.2 Pengertian Nasabah 

Menurut kamus perbankan, nasabah adalah orang atau badan yang 

mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Pada Tahun 1998 

melalui Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998 diintroduksilah rumusan 

masalah nasabah dalam pasal 1 angka 16, yaitu pihak yang menggunakan jasa 

bank. Rumusan ini kemudian diperinci  pada  angka  berikutnya, sebagai  

berikut : Nasabah  penyimpan dana adalah nasabah  yang  menempatkan  

dananya  di bank  dalam  bentuk simpanan berdasarkan  perjanjian  bank  

dengan  nasabah  yang  bersangkutan. (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang  

Nomor  10 Tahun 1998). 

Nasabah  debitur  adalah  nasabah  yang  memperoleh fasilitas kredit 

atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan 

itu berdasarkan  perjanjian  bank  dengan  nasabah  yang  bersangkutan (Pasal 

1 angka 18 Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998). 

Adapun pihak-pihak yang termasuk sebagai nasabah adalah: 

a. Orang 

Nasabah bank terdiri dari orang yang telah dewasa dan orang yang belum 

dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk nasabah kredit 

dan atau nasabah  giro. Sedangkan nasabah simpanan dan atau jasa-jasa bank 

lainnya dimungkinkan orang  yang belum dewasa, misalnya nasabha tabungan 
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dan atau nasabah lepas (working customer) untuk transfer dan sebagainya. 

Terhadap perjanjian yang  dibuat antara  bank dengan nasabah  yang  belum 

dewasa tersebut telah disadari konsekuensi hukum yang diakibatkannya. 

Konsekuensi hukum tersebut adalah tidak dipenuhinya salah satu unsur 

sahnya perjanjian seperti yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka 

perjanjian tersebut dapat dibatalkan ,artinya perjanjian tersebut dapat 

dibatalkan oleh pihak yang dapat mewakili anak yang belum dewasa itu, yaitu 

orang tua atau walinya melalui acara gugatan pembatalan. Dengan kata lain, 

selama orang tua atau wali dari orang yang belum dewasa tersebut tidak 

melakukan gugatan, maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat 

terhadap para pihak. Nasabah kredit dan rekening giro biasanya diwajibkan 

bagi nasabah yang telah dewasa. Hal ini disebabkan karena resiko bank yang 

sangat besar jika dalam pemberian kredit dan atau pembukaan rekening giro 

diperbolehkan bagi nasabah yang belum dewasa. 

b. Badan Hukum 

Untuk  nasabah  berupa  badan, perlu diperhatikan aspek legalitas dari 

badan tersebut serta  kewenangan  bertindak dari pihak  yang  berhubungan 

dengan bank. Hal ini berkaitan dengan aspek hukum perseorangan. Berkaitan 

dengan kewenangan bertindak bagi  nasabah yang bersangkutan, khususnya 

bagi “badan’, termasuk apakah untuk perbuatan  hukum tersebut perlu  

mendapat persetujuan dari  komisaris  atau  Rapat  Umum Pemegang Saham 

(RUPS) agar diperhatikan anggaran dasar dari badan yang bersangkutan. 
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Subjek hukum yang berbentuk badan, tidak otomatis dapat berhubungan 

dengan bank. Untuk dapat berhubungan dengan bank, harus juga dilihat 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana ketentuan 

internal yang berlaku pada bank yang bersangkutan. 

2.6.3 Klasifikasi Nasabah  

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 26/ PBI/ 2009 tentang 

prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan struvtured product bagi 

Bank Umum, nasabah diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu : 

a) Nasabah Profesional 

Nasabah digolongkan sebagai nasabah profesional apabila nasabah 

tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari 

structured product dan terdiri dari : 

Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang terdiri dari bank, 

perusahaan efek, perusahaan pembiayaan atau pedagang berjangka 

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di bidang perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan dan 

perdagangan berjangka komoditi yang berlaku. 

Perusahaan dengan modal lebih dari Rp. 20.000.000,00,. (Dua Puluh 

Miliyar Rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing dan telah  

melakukan kegiatan usha paling kurang 36 bulan berturut-turut. 
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b) Nasabah Eligible 

Nasabah digolongkan sebagai nasabah profesiona apabila nasabah 

tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari 

structured product dan terdiri dari : 

Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berupa dana pensiun 

atau perusahaan perasuransian sepanjang tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan usaha 

perasuransian yang berlaku. 

Perusahaan dengan modal setidaknya Rp. 5.000.000.000,-(Lima 

Miliyar Rupiah) atau ekuivaennya dalam valute asing dan telah 

melakukan kegiatan paling kurang 12 bulan berturut-turut. 

Nasabah perorangan yang mempunyai portofolio aset berupa kas, giro, 

tabungan paling kurang Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliyar Rupiah) 

c) Nasabah Retail 

Adalah nasabah yang tidak termasuk dalam nasabah profesional 

dan eligible. Structured Product  adalah produk bank yang merupakan 

penggabungan antara 2 (dua) atau  lebih instrumen  keuangan barupa  

intrumen  keuangan non dervatif dengan deratif atau derivatif dengan 

derivatif dan paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut : 

Nilai atau arus kas timbul dari produk tersebut dikaitkan dengan satu atau 

kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi 
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dan/atau ekuitas. Pola perubahan variabel dasar sehingga mengakibatkan 

perubahan nilai atau arus kas tersebut tidak mencermikan keseluruhan 

perubahan pola dari variabel dasar secara linear. 

Menurut Teguh Pujo Mulyono (2005), klasifikasi nasabah dapat 

dilihat dengan matrik klasifikasi nasabah. Matrik tersebut menggabungkan 

antara aspek jaminan dan manajemen. 

2.6.4 Pengertian Meningkatkan Nasabah  

Bila di lihat dari penjelasan di atas tentang  Pengertian  Meningkatkan  

dan pengertian nasabah dapat di kolerasikan  Meningkatkan  Nasabah adalah 

suatau proses menaikan atau menambahkan  pengguna  jasa  Bank  atau Unit  

Usaha Syariah,  jadi semakin meningkatnya  nasabah berarti semakin  

berkembang pula Bank dan  atau Unit  Usaha Syariah  itu sendiri. Nasabah  

merupakan  nafas bagi bank  dan  atau  Unit Usaha  syariah, selama  masih  

ada  Nasabah  rutinitas kegiatan perbankan dan atau Unit Usaha Syariah akan 

tetap berjalan. Jadi semakin Meningkatnya  Nasabah  dana  yang  

disalurkanpun  ikut  meningkat. Itulah sebabnya, setiap  bank  harus  

membangun  tahapan-tahapan  strategi  yang  tepat dan dahsyat  sehingga bisa 

menjadi strategi  Meningkatkan Nasabah yang benar-benar efektif.  

2.6.5 Strataegi Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah : 

1. Membangun Reputasi Baik 



42 
 

Untuk mendapatkan Nasabah dengan jumlah yang banyak, bank harus 

membangun reputasi yang baik artinya membangun kepercayaan kepada 

masyarakat agar mereka percaya bahwa apabila menabung dibank tersebut 

uang mereka akan aman. Karena reputasi yang baik dari sebuah bank 

menjadi salah satu patokan dari masyarakat hingga akhirnya mereka 

memutuskan untuk menjadi nasabah atau tidak. 

2. Melakukan Berbagai Promosi Secara Maksimal 

Agar masyarakat mengenal produk dari sebuah bank, maka bank harus 

melakukan promosi. Produk yang ditawarkan pastinya merupakan produk 

yang berkaitan dengan tabungan. Tujuan dari promosi ini adalah agar 

masyarakat tertarik untuk menabung pada bank. Promosi dapat dilakukan 

dengan cara menyebar brosur, mengikuti berbagai pameran. 

3. Memberikan Hadiah 

Pemberian hadiah bisa menjadi daya tarik bagi nasabah. Dengan 

mengetahui adanya hadiah yang akan termotivasi untuk menabung dibank. 

Untuk hadiah terlebih dahulu harus diketahui oleh nasabah, oleh karena 

itu hadiah harus dipasang diruang tunggu pada bank. 

4. Meningkatkan Pelayanan 

Pelayanan  yang baik akan menimbulkan  kepuasan bagi nasabah . ketika 

nasabah mendapatkan pelayanan dari setiap bank sangat dipengaruhi oleh 

sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga lembaga dalam hal ini 

bank harus terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. 
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5. Menawarkan Berbagai Fasilitas Kemudahan 

Pada umumnya nasabah menginginkan pelayanan yang mudah dan aman. 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bank dapat menawarkan 

berbagai fasilitas kemudahan diantaranya layanan mobile banking ataupun 

online banking. Dengan memberikan penawaran layanan tersebut nasabah 

tidak harus datang ke bank untuk melakukan transaksi. Proses transaksi 

dapat dilakukan dimanapun asalkan nasabah mempunyai akses mobile 

banking atau online banking tersebut. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan karena 

dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna 

bagi penulis. Penelitian mengenai Pengaruh bauran promosi terhadap peningkatan 

jumlah nasabah pada produk Britama telah dilakukan penelitian sebelumnya. 

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

(Tahun) 

Judul penelitian variabel Hasil penelitian 

1 Selamat 

Siregar 

Pengaruh strategi 

pemasaran terhadap 

Independen : 

Strategi 

Strategi pemasaran 

berpengaruh 
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(2015) peningkatan jumlah 

nasabah pada PT 

Bank Mandiri 

Cabang Krakatau 

Medan 

pemasaran 

Dependen : 

Jumlah nasabah  

signifikan terhadap 

jumlah nasabah dan 

besarnya kontribusi 

strategi pemasaran 

terhadap 

peningkatan jumlah 

nasabah. 
2 Teddy 

Gartusti

adi ( 

2011) 

Pengaruh promosi 

penjualan terhadap 

peningkatan jumlah 

tabungan pada 

Bank NISP,Tbk 

Independen : 

Promosi 

penjualan 

Dependen : 

Peningkatan 

jumlah tabungan 

Promosi penjualan 

dengan tabungan 

Tanda terdapat 

hubungan yang 

positif dan besarnya 

pengaruh promosi 

terhadap 

peningkatan jumlah 

tabungan. 
3 Mawar 

Juita 

(2010) 

pengaruh promosi 

terhadap jumlah 

nasabah BMT 

Cengkareng 

Syariah Mandiri 

(BCSM) Jakarta 

Barat 

Independen : 

Promosi 

Dependen : 

Jumlah nasabah 

Biaya promosi tidak 

berpengaruh 

terhadap jumlah 

nasabah tetapi 

promosi itu sendiri 

dapat meningkatkan 

jumlah nasabah 

BMT Cengkareng 

syariah Mandiri 

  Sumber : Penelitian Terdahulu 

 

 

 

2.8 Kerangka Pikir 

Berdasarkan telah pustaka di atas terhadap variabel-variabel yang dibahas 

dalam penelitian ini mengenai pengaruh promosi penjualan terhadap peningkatan 

jumlah nasabah. Maka dapat ditampilkan pemikiran teoritis sebagai berikut : 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9Hipotesis 

Berdasarkan Identifikasi rumusan dan landasan teori serta dukungan 

penelitian terdahulu yang telah diteliti, maka dapat disusun hipotesis sebagai 

berikut : 

PT BANK RAKYAT INDONESIA 

(PERSERO),TBK.KCP UNIT TAKALAR 

PENINGKATAN 

JUMLAH NASABAH 

 

BAURAN 

PROMOSI 

HASIL 

REKOMENDASI 

PERIKLANAN PROMOSI 

PENJUALAN 

PERSONAL 

SELLING 
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1. Diduga bahwa Advertising periklanan, promosi penjualan, dan personal 

sellingberpengaruh secara parsial terhadap peningkatan jumlah nasabah pada 

produk Britama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk.KCP Unit Takalar. 

2. Diduga bahwaAdvertising periklanan, promosi penjualan, dan personal 

sellingberpengaruh secara simultan terhadap peningkatan jumlah nasabah 

pada produk Britama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk.KCP Unit 

Takalar. 

3. Diduga bahwa Bauran promosi manakah yang paling dominan terhadap 

peningkatan jumlah nasabah pada produk Britama PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero),Tbk.KCP Unit Takalar. 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasidan Waktu Penelitian 
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AdapunPenelitian akan dilaksanakan di Bank Rakyat Indonesia 

(Persero),Tbk.KC Takalar yang terletak di Jl. Tikolla Dg. Leo, Kel. Pattallassang  

Takalar , Sulawesi Selatan . Penelitian akan dilakukan selama kurang lebih 1 

bulan, yaitu dimulai pada bulan Januarisd  Februari 2019. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis  Data 

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data kualitatif, adalah data yang diperoleh berupa keterangan-

keterangan atau informasi secara tertulis, yang diberikan oleh PT 

Bank Rakyat Indonesia(persero,Tbk.KC Takalar 

2. kuantitatif  Menurut Darmawan (2013:37), adalah suatu proses 

penelitian yang menggunakan data berupa angka sebagai alat dalam 

meneliti sebuah obyek.  

3.2.2 Jenis Sumber Data  

Adapun  jenis  data dalam penelitian ini yaitu : 

1. Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh langsung terhadap objek 

penelitian, baik melalui wawancara  langsung  maupun kuesioner. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor  Bank Rakyat 

Indonesia (Persero),Tbk.KC Takalar. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 
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Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, 

digunakan beberapa metode antara lain : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) adalah suatu penelitian yang 

dilakukan untuk  mengumpulkan buku-buku atau referensi-referensi yang 

terkait dalam penelitian penulis. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) adalah penelitian yang dilakukan 

penulis untuk mendatangi langsung pada PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero),Tbk.KC Takalar. Penelitian ini meliputi antara lain : 

1. kuesioner adalah membuat daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden 

yang dipilih untuk diselidiki atau sebagai sampel. 

2. Wawancara adalah kegiatan penelitian untuk melakukan wawancara 

pada Manajer atau karyawan terkait masalah Promosi terhadap 

peningkatan jumlah nasabah di Kabupaten Takalar. 

3. Dokumentasi adalah suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data-

data yang dipublikasikan oleh perusahaan terkait dengan penelitian 

penulis. 

3.4 Populasi dan Sampel 

1) Populasi 

Menurut Noor (2017:225)  Populasi penelitian adalah sekelompok  

subjek atau data dengan karakteristik tertentu. Dalam populasi dijelaskan 

secara spesifik tentang siapa atau golongan mana yang menjadi sasaran 
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penelitian tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah Selisih jumlah 

Nasabah dari tahun 2017 s.d 2018 pada produkBritamaBank Rakyat 

Indonesia(persero),Tbk.KC Takalar yang berjumlah 1.107 nasabah. 

2) Sampel  

Menurut Noor (2017:148) pengambilan sample (Sampling) adalah 

proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga 

penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristik 

akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik 

tersebut pada elemen populasi.Sampel dalam penelitian ini adalah Selisih 

jumlah Nasabah dari tahun 2017 s.d 2018 pada produk Britama Bank Rakyat 

Indonesia (persero),Tbk.KC Takalar yaitu menggunakan rumus slovin : 

𝑛 =
N

1 + Ne2
 

Dimana : 

n = Jumlah elemen / Anggota sampel 

N = Jumlah elemen / Anggota sampel 

e = error level (tingkatan kesalahan) 

 catatan : umumnya digunakan 1% atau 0.01, 5% atau 0.05 dan 10% atau 0.1 

(catatan dapat dipilih oleh peneliti). Berdasarkan rumus yang diatas maka 

untuk menentukan sampel yang dibututhkan sebagai berikut: 
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𝑛 =
1.107

1.107(0.1)2+1
=

1.107

12,07
= 91,71  dibulatkan menjadi 92 orang . 

Jadi sampel yang dibutuhkan sebanyak 92 orang. 

Dari hasil perhitungan tersebut maka diketahui besar sampel yang diperlukan 

adalah 97 responden. Menurut Sugiyono (2010:132) Skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. Sehingga untuk mengetahui pengukuran 

jawaban responden pada penelitian ini yang mana menggunakan instrument 

penelitian berupa kuesioner penulis menggunakan metode Skala Likert 

(likert’s Summated Ratings). Dalam penelitian pengukuran jawaban 

responden, pengisian kuesioner terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

peningkatan jumlah nasabah dengan menggunakan skala likert, dengan 

tingkatan sebagai berikut : 

1. Jawaban Sangat Setuju diberi bobot (SS) : 5 

2. Jawaban Setuju diberi bobot (S) :4 

3. Jawaban Kurang Setuju diberi bobot (KS) : 3 

4. Jawaban Tidak Setuju diberi bobot (TS) : 2 

5. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi bobot (STS) : 1 

3.5 Uji  Instrumen Penelitian 

3.5.1  Uji Validitas 
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Uji validitas  digunakan untuk mengukur  valid  atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertnyaan dalam 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur kuesioner 

tersebut sujarweni (2016). Pengujian validitas dapat dilakukan dengan 

bantuan program SPSS 23. Pengujian suatu data dapat dinyatakan 

validapabila rhitung  > rtabel. 

3.5.2 Uji Reabilitas 

Uji  reabilitas  adalah  sebenarnya alat  untuk  mengukur  suatu kuesioner  

yang  merupakan  indikator  dari  variabel  atau  construct.  Suatu 

kuesioner  dikatakan  relliable  atau  handal  jika  jawaban  seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 

Sujarweni (2016).  Pengolahan  data  dilakukan dengan menggunakan 

SPSS. Uji reabilitas data dapat dilakukan dengan Uji statistikCronbach 

Alpha(a). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach alpha > 0,60 Sujarweni (2016). 

3.6 Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Analisis RegresiBerganda 

Menurut Sugiyono (2014:275) , bahwa analisis regresi berganda 

digunakan oleh peneliti bila peneliti diramalkan bagaimana keadaan 

(naik-turunnya) variable dependen (kriterium), bila 2 atau lebih variabel 

independen sebagai factor preditor dimanipulasikan (dinaik turunkan 

nilainya).  
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Persamaan regresi untuk dua predicator adalah sebagai berikut : 

Y=a+B1x1+ b2x2 +b3x3 +e 

Keterangan : 

Y = peningkatan jumlah nasabah 

a = konstanta 

X1 = periklanan 

X2 = promosi penjualan 

X3 = personal selling 

e = Eror Level (tingkatan kesalahan) 

3.6.2 Uji t (Parsial) 

Menurut  sugiyono (2005:264), uji t digunakan untuk menguji sendiri-

sendiri secara signifikan hubungan antara variabel independen (variabel 

X)  dengan variabel dependen (variabel Y). 

a. Jika thitung> ttabel, maka variabel independen mempunyai keeratan 

hubungan yang signifikan terhadap variabel  dependen. 

b. Jika thitung> ttabel, maka variabel independen tidak mempunyai 

keeratan hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen. 

3.6.3 Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara 

serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dimana F 

hitung > F tabel, maka hipotesis diterima atau secara bersama-sama 

variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya secara serentak. 
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Sebaliknya apabila F hitung < F tabel, maka H0 diterima atau secara 

bersama-sama variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 

terikat. 

Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-

sama variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability 

sebesar 5% (α = 0,05). 

3.6.4 Uji  Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Ada beberapa cara untuk mendeteksi apakah residial distribusi normalitas 

atau tidak yaitu salah satunya dengan menggunakan analisis grafik. 

3.6.5 Uji Determinasi  

Koefisien determinasi R2 pada intinya maengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen 

(Ghozali,2011:97 Koefisien determinasi mendekati q, berarti indikator 

yang digunakan menunjukkan semakin kuat pengaruh perubahan variabel 

X terhadap variabel Y. 

Namun penggunaan koefisien determinasi R2 memiliki kelemahan, 

yaitu bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke 

dalam model. Setiap tambahan satu variabel maka R2 meningkat tidak 

peduli apakah variabel dependen atau tidak.  

3.7 Definisi Variabel Penelitian 
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Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dibedakan menjadi variabel 

dependen dan variabel independen. 

1. Variabel dependen (Y) adalah variabel tergantung yang keberadaannya 

dipengaruhi variabel lainnya.  

2. Variabel independen (X) merupakan variabel bebas yang nantinya akan 

mempengaruhi variabel dependen  

3.8 Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel adalah penarikan batasan yang telah 

menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantif dari suatu konsep. Definisi 

operasional dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut : 

1. Promosi adalah promosi merupakan sarana paling ampuh untuk menarik dan 

mempertahankan nasabahnya. 

2. Peningkatan jumlah nasabah adalah Perubahan jumlah nasabah yang 

dipengaruhi oleh keinginan dan keputusan nasabah 

Variabel-variabel yang diteliti sehubungan dengan bauran promosi terhadap 

peningkatan jumlah nasabah pada produkBritama PT  Bank  Rakyat  Indonesia 

(Persero),Tbk. Terangkum dalam satu tabel dengan masing-masing indikator dari 

sumbernya : 

Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional 

Variabel 

Indikator Skala 
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Peningkatan 

jumlah 

nasabah (Y) 

Perubahan jumlah 

nasabah yang 

dipengaruhi oleh 

keinginan dan 

keputusan nasabah  

1. Kepuasan 

2. Kenyaman 

bertransaksi 

3. Informasi yang 

disampaikan 

teman/saudara 

4. Fasilitas pelayanan 

Likert 

Promosi 

(X) 

promosi merupakan 

sarana paling ampuh 

untuk menarik dan 

mempertahankan 

nasabahnya. 

1. Periklanan 

2. Promosi penjualan 

3. Publisitas 

4. Penjualan pribadi 

Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Ringkas Perusahaan 
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PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk (BRI atau Bank BRI) adalah 

salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia. Awalnya Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto,jawa Tengah oleh Raden Bei Aria 

Wijaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der 

Inlandsche Hoofden atau “Bank  Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi 

Purwokerto”, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan 

Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang 

kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. 

“BRI Pasca Kemerdekaan RI” pada periode setelah kemerdekaan RI, 

berdasarkan peraturan pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa 

BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam 

masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI 

sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah 

perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan merubah nama menjadi Bank Rakyat 

Indonesia Serikat. 

“Peleburan BRI, BKTN, & NHM” pada waktu itu melalui PERPU No. 41 

tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang 

merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche 

Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan penetapan presiden (penpres) No. 9 

tahun 1965, BKTn ditegrasikan ke dalam Bank Indonesia Urusan koperasi Tani 

dan Nelayan . setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No.17 tahun 
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1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. 

Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusuan koperasi, Tani dan Nelayan 

(eks BKTN) integrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang 

Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor 

Impor (Exim). 

“BRI Hari Ini” sejak 1 Agustus 1992 brdasarkan undang-undang perbakan 

No. 7 tahun 1992 dan peraturan pemerintah RI No.21 tahun 1992 status BRI 

berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di 

tangan pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia 

memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan 

publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk., yang masih 

digunakan sampai dengan saat ini.  

4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia 

1. Visi 

Menjadi  The  Most  Valueable  Bank di Asia Tenggara dan Home to the 

Best Talent. 

2. Misi 

1. Memberikan yang terbaik 

Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan 

pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menangah untuk 

menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. 
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2. Menyediakan pelayanan prima 

Memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui 

sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya 

berbasis kinerja (performance-drive culture), teknologi informasi 

yang handal dan future ready, dan jaringan kerja konvensional 

maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip 

operationa; dan risk management excellence. 

3. Bekerja dengan Optimal dan  Baik  

Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan memperhatikan 

prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik Good Corporate 

Governance yang sangat baik.  

4.1.3 Nilai Utama Perusahaan 

1. Integrity 

Integrity yang memiliki makna senantiasa berfikir, berkata, dan 

berperilaku terpuji, menjaga kehormatan, serta taat aturan. Perilaku 

yang menunjukkan nilai integrity adalah terbuka, jujur, dan tulus serta 

patuh terhadap peraturan. 

2. Professionalism 

Professionalism yang memiliki makna senantiasa berkomitmen 

bekerja tuntas dan akurat dengan kemampuan terbaik dan penuh 
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tanggung  jawab. Perilaku yang menunjukkan nilai Professionalism 

adalah continuous learner dan fairness. 

3. Trust 

Trust yang memiliki makna senantiasa membangun keyakinan & 

saling percaya di antara para pemangku kepentingan demi kemajuan 

perseroan. Perilaku yang menunjukkan nilai trust adalah saling 

menghargai & mengutamakan kepentingan perseroan dan Negeri. 

4. Innovation 

Innovation yang memiliki makna senantiasa mendayagunkana 

kemampuan dan keahlian untuk menemukan solusi dan gagasan baru 

untuk menghasilkan produk/kebijakan dalam menjawab tantangan 

permasalahan perseroan. Perilaku yang menunjukkan nilai innovation 

adalah visioner dan pionir perubahan. 

5. Customer centric 

Customer centric yang memiliki makna seantiasa menjadikan 

pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk 

tumbuh secara berkesinambungan.perilaku yang menunjukkan nilai 

Customer centric Adalah melayani ;ebih dari ekspektasi nasabah 

dengan setulus hati dan collaborative. 

4.1.410 Sikap Prilaku Insan BRI 

1. Jujur, dapat dipercaya dan taat pada aturan. 
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2. Selalu menjaga kehormatan dan nama baik pribadi dan perusahaan 

3. Handal, prudent, disiplin dan bertanggung jawab. 

4. Berionterasi ke masa depan 

5. Sebagai panutan dan berjiwa besar 

6. Tegas dalam menindaklanjuti adanya penyimpangan 

7. Memberikan pelayanan yang terbaik dengan tetap memperhatikan 

kepentingan perusahaan. 

8. Terampil, ramah senang melayani. 

9. Memberikan pekerja secara terbuka, adil saling menghargai 

10. Mengembangkan sikap kerja sama dalam menciptakan sinerga untuk 

kepentingan perusahaan. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Karakteristik Responden 

Responden dari penelitian ini adalah Nasabah yang menggunakan 

produk Britama. Adapun pertanyaan yang termuat dalam kuesioner terdiri 

dari dua bagian, yaitu pertanyaan mengenai identitas responden dan 

pertanyaan mengenai keempat variabel independen yaitu 

periklanan,promosi penjualan,personal selling, dan publisitas . Pada bagian 

ini akan dijelaskan mengenai identitas responden berdasarkan jenis 

kelamin, umur, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Penggolongan yang 

dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini bertujuan untuk 
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mengetahui secara jelas objek penelitian. Gambaran umum objek penelitian 

tersebut satu per satu dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Pria 42 45,7% 

Wanita 50 54,3% 

Total 92 100% 

Berdasarkan tabel 4.1 yakni deskripsi identitas responden 

berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa responden yang 

berjenis kelamin Wanita sebesar 50 orang atau 54,3% dan yang berjenis 

kelamin Pria sebesar 42 orang atau 45,7%.  Jadi pengguna produk 

Britama adalah dominan Wanita.  

b. Usia Responden 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Persentase 

<20 TAHUN 6 6.5% 

21-30TAHUN 48 52.2% 

31-40 TAHUN 12 13.0% 

41-50 TAHUN 16 17.4% 

>50 TAHUN 10 10.9% 
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Total 92 100% 

Dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 92 orang yang dijadikan 

responden dalam penelitian ini, responden yang berusia < 20 tahun 

sebanyak 6 orang atau 6,5%, responden yang berusia 21-30 tahun 

sebanyak 48 orang atau 52,2%, responden yang berusia 31-40 tahun 

sebanyak 12 orang atau 13,0% , %, responden yang berusia 41-50 

tahun sebanyak 16 orang atau 10,9%dan responden yang berusia >50  

tahun sebanyak  10 orang atau 10,9 %. Sehingga yang lebih dominan 

menggunakan produk Britama adalah responden yang berusia 21-30 

tahun. Hal ini dikarenakan dari tabel 4.2 diperoleh responden yang 

mana usia responden itu berada 21-30 tahun. 

c. Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase 

SMA 53 57.6% 

D3 5 5.4% 

Sarjana 30 32.6% 

Pasca Sarjana 4 4.3% 

Total 92 100.0% 

Berdasarkan 4.3 menunjukkan bahwa dari 92 responden yang 

dijadikan responden dalam penelitian ini, responden yang tingkat 
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pendidikannya SMA sebanyak 53 orang atau 5,4% , responden yang 

tingkat pendidikannya Sarjana sebanyak 30 orang atau 32,6% ,dan 

responden yang tingkat pendidikannya Pasca Sarjana sebanyak 4 orang 

atau 4,3% . Berdasarkan tingkat pendidikannya ternyata yang paling 

dominan menggunakan Produk Britama adalah responden yang tingkat 

pendidikannya Sarjana. 

d. Jenis Pekerjaan 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Persentase 

PNS 18 19.6% 

Pegawai Swasta 9 9.8% 

Wiraswasta 12 13.0% 

Pegawai BUMN 9 9.8% 

Lainnya 44 47.8% 

Total 92 100.0% 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 92 responden 

yang dijadikan responden dalam penelitian ini,responden yang 

berstatus PNS sebanyak 18 orang atau 19,6% , responden yang 

berstatus Pegawai Swasta sebanyak  9 orang atau 9,8%, responden 

yang berstatus Wiraswasta sebanyak  12 orang atau 13,0%. responden 

yang berstatus Pegawai BUMN sebanyak  9 orang atau 9,8%,dan 
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responden yang berstatus Lainnya sebanyak  44 orang atau 47,8% 

Berdasarkan pekerjaan ternyata Lainnya yang paling dominan dalam 

penggunaan produk Britama.  

4.2.2 Deskriftif Statistik 

Tabel 4.5 

Deskriptif Variabel 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

 Periklanan 92 8 20 15,41 1,651 

Promosi penjualan 92 6 15 11,90 1,569 

Personal selling 92 6 15 11,85 1,456 

Peningkatan jumlah 

nasabah 
92 16 40 32,79 3,698 

Valid N (listwise) 92     

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel periklanan dengan skor 

terendah (minimum) sebesar 8 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 

20. Rata-rata skorjawaban dari variabel tersebut adalah 15,41 dan standar deviasi 

1,65 sehinggastandar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sebarandata akan persepsi responden terhadap periklanan  

(X1) dinyatakan baik dan dapat digunakan sebagai penjelas bagaimana 

peningkatan jumlah nasabah produk Britama. 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel promosi penjualan dengan 

skor terendah (minimum) sebesar 6 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) 
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sebesar 15. Rata-rata skorjawaban dari variabel tersebut adalah 11,90 dan standar 

deviasi 1,56 sehinggastandar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sebarandata akan persepsi responden terhadap promosi 

penjualan  (X2) dinyatakan baik dan dapat digunakan sebagai penjelas bagaimana 

peningkatan jumlah nasabah produk Britama. 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel personal selling dengan 

skor terendah (minimum) sebesar 6 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) 

sebesar 15. Rata-rata skorjawaban dari variabel tersebut adalah 11,85 dan standar 

deviasi 1,45 sehinggastandar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sebarandata akan persepsi responden terhadap personal 

selling  (X3) dinyatakan baik dan dapat digunakan sebagai penjelas bagaimana 

peningkatan jumlah nasabah produk Britama. 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel peningkatan jumlah nasabah  

dengan skor terendah (minimum) sebesar 16 dan skor jawaban tertinggi 

(maksimum) sebesar 40. Rata-rata skorjawaban dari variabel tersebut adalah 

32,79 dan standar deviasi 3,69 sehinggastandar deviasi lebih kecil dari nilai rata-

rata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebarandata akan persepsi responden 

terhadap peningkatan jumlah nasabah (Y) dinyatakan baik.. 

4.2.3 Tanggapan Responden 

a. Tanggapan Responden Mengenai Periklanan  

Tabel 4.6 

Tanggapan responden Mengenai Periklanan 



66 
 

 

N

o 

 

Periklanan 

SS S N TS STS Total 

R % R % R % R % R % R % 

1. Anda mengetahui 

informasi produk 

Britama yang 

dilakukan oleh  PT  

Bank Rakyat Indonesia 

(persero),Tbk melalui 

Radio 

6 6,5

% 

7

7 

83,

7% 

3 3,3

% 

4 4,3% 2 2,2

% 

92 100% 

2. Anda mengetahui 

informasi produk 

Britama yang 

dilakukan oleh PT 

Bank Rakyat Indonesia 

(persero),Tbk melalui 

Televisi 

1

0 

10,9

% 

7

1 

77,

2% 

4 4,3

% 

4 4,3% 3 3,3

% 

92 100% 

3. Anda mengetahui 

informasi produk 

Britama yang 

dilakukan oleh PT 

Bank Rakyat Indonesia 

(persero),Tbk melalui 

surat kabar 

8 8,7

% 

7

6 

82,

6% 

2 2,2

% 

3 3,3% 3 3,3

% 

92 100% 

4 Anda mengetatahui 

informasi produk 

Britama yang 

dilakukan oleh PT 

Bank Rakyat Indonesia 

(persero),Tbk melalui 

Baliho / spanduk 

4 4,3

% 

7

3 

79,

3% 

7 7,6

% 

4 4,3% 4 4,3

% 

92 100% 

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019 



67 
 

Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel periklanan, 

maka rata rata responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. 

Meskipun ada beberapa yang memberikan jawabn kurang setuju, tidak 

setuju, dan sangat tidak setuju tetapi tidak terlalu banyak. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa BRI sudah baik dan kreatif dalam menampilkan 

periklanan produknya sehingga konsumen tertarik untuk  membeli produk 

Britama. 

b. Tanggapan Responden Mengenai Promosi Penjualan  

Tabel 4.7 

Tanggapan responden Mengenai Promosi Penjualan 

 

N

o 

 

Promosi Penjualan 

SS S N TS STS Total 

R % R % R % R % R % R % 

1. Anda mengetahui 

keberadaan produk 

Britama ini melalui 

pameran-pameran yang 

diselenggarakan oleh PT 

Bank Rakyat Indonesia 

(persero),Tbk 

14 15,2

% 

69 75,

0% 

4 4,3

% 

3 3,3

% 

2 2,2

% 

92 100

% 

2. Anda mengetahui 

keberadaan produk 

Britama ini melalui 

pertemuan-pertemuan 

yang diselenggarakan 

oleh PT Bank Rakyat 

Indonesia (persero),Tbk 

15 16,3

% 

67 72,

8% 

5 5,4

% 

2 2,2

% 

3 3,3

% 

92 100

% 



68 
 

3. Anda mengetahui 

keberadaan produk 

Britama ini melalui 

Launching Produk yang 

diselenggarakan oleh PT 

Bank Rakyat Indonesia 

(persero),Tbk 

15 16,3

% 

68 73,

9% 

2 2,2

% 

4 4,3

% 

3 3,3

% 

92 100

% 

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019 

Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel promosi 

pejualan, maka rata rata responden memberikan jawaban setuju dan sangat 

setuju. Meskipun ada beberapa yang memberikan jawabn kurang setuju, 

tidak setuju, dan sangat tidak setuju tetapi tidak terlalu banyak. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa promosi penjualan menampilkan penjualan 

produknya sehingga konsumen tertarik untuk  membeli produk Britama. 

c. Tanggapan Responden Mengenai Personal Selling 

Tabel 4.8 

Tanggapan responden Mengenai Personal Selling 

 

No 

 

Personal Selling 

 

SS S N TS STS Total 

R % R % R % R % R % R % 

1. Anda mengetahui 

informasi produk 

Britama ini melalui 

Customer Service PT 

Bank Rakyat 

Indonesia 

(persero),Tbk 

1

4 

15,2

% 

6

9 

75,

0% 

3 3,3

% 

2 2,2

% 

4 4,3

% 

92 100

% 
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Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019 

Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel personal 

selling, maka rata rata responden memberikan jawaban setuju dan sangat 

setuju. Meskipun ada beberapa yang memberikan jawabn kurang setuju, 

tidak setuju, dan sangat tidak setuju tetapi tidak terlalu banyak. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa informasi yang dilakukan BRI dalam kategori 

baik yang menandakan kegiatan personal selling oleh perusahaan telah 

berjalan dengan semestinya. 

d. Tanggapan Responden Mengenai Kepuasan  

Tabel 4.9 

Tanggapan responden Mengenai Kepuasan 

  SS S N TS STS Total 

2. Anda mengetahui 

informasi produk 

Britama ini melalui 

funding officer PT 

Bank Rakyat 

Indonesia 

(persero),Tbk 

1

0 

10,9

% 

7

4 

80,

4% 

4 4,3

% 

2 2,2

% 

2 2,2

% 

92 100

% 

3 Anda mengetahui 

informasi produk 

Britama ini melalui 

Tenaga Marketing PT 

Bank Rakyat 

Indonesia 

(persero),Tbk 

9 9,8

% 

7

7 

83,

7% 

1 1,1

% 

3 3,3

% 

2 2,2

% 

92 100

% 
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N

o 

Kepuasan R % R % R % R % R % R % 

1. Karyawan Bank BRI 

sangatlah ramah dan 

peduli dalam 

memberikan pelayanan 

kepada anda  

2

3 

25,0

% 

6

3 

68,

5% 

1 1,1

% 

3 3,3

% 

2 2,2

% 

92 100

% 

2. Karyawan Bank BRI 

sangatlah cepat dan 

tanggap dalam 

memberikan pelayanan 

kepada anda 

2

2 

23,9

% 

6

0 

65,

2% 

3 3,3

% 

4 4,3

% 

3 3,3

% 

92 100

% 

3. Memilih Bank BRI 

sebagai Mitra dalam 

melakukan transaksi 

keuangan 

1

7 

18,5

% 

6

9 

75,

0% 

2 2,2

% 

2 2,2

% 

2 2,2

% 

92 100

% 

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019 

Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel kepuasan, 

maka rata rata responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. 

Meskipun ada beberapa yang memberikan jawabn kurang setuju, tidak 

setuju, dan sangat tidak setuju tetapi tidak terlalu banyak. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan konsumen merupakan suatu perasaan atau 

penilaian emosional dari konsumen atas penggunaan suatu produk dimana 

harapan dan kebutuhan mereka terpenuhi. 

e. Tanggapan Responden Mengenai Kenyaman Bertransaksi 

Tabel 4.10 

Tanggapan responden Mengenai Kenyaman Bertransaksi 
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No 

 

Kenyaman 

Bertransaksi  

SS S N TS STS Total 

R % R % R % R % R % R %  

1. Nasabah Bank BRI 

selalu merasa aman 

saat melakukan 

transaksi 

19 20,7

% 

64 69,6

% 

3 3,3

% 

3 3,3

% 

3 3,3

% 

92 100

% 

2. Karyawan berhasil 

menumbuhkan rasa 

kepercayaan nasabah 

Bank BRI 

31 33,7

% 

53 57,6

% 

2 2,2

% 

3 3,3

% 

3 3,3

% 

92 100

% 

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019 

Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel kenyamanan 

bertransaksi, maka rata rata responden memberikan jawaban setuju dan 

sangat setuju. Meskipun ada beberapa yang memberikan jawabn kurang 

setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju tetapi tidak terlalu banyak. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa kenyamanan bertransaksi konsumen 

sangatlah nyaman dan dapat membuat konsumen percaya kepada 

perusahaan. 

f. Tanggapan Responden Mengenai Fasilitas Pelayanan 

Tabel 4.11 

Tanggapan responden Mengenai Fasilitas Pelayanan 

 

N

o 

 

Fasilitas 

Pelayanan  

SS S N TS STS Total 

R % R % R % R % R  % R % 
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1. Ruang pelayanan 

Bank BRI 

menyediakan meja 

kerja yang rapih 

dan bersih 

25 27,

2% 

6

0 

65,2

% 

2 2,2

% 

3 3,3

% 

2 2,2

% 

92 100

% 

2. Layanan bagi 

nasabah yang 

cepat dan siap 

dalam merespons 

setiap permintaan 

nasabah Bank BRI 

30 32,

6% 

5

4 

58,7

% 

2 2,2

% 

3 3,3

% 

3 3,3

% 

92 100

% 

3 Jaminan pelayanan 

yang nyaman, 

tepat dan teliti 

yang diberikan 

petugas Customer 

Service Bank BRI 

41 44,

5% 

3

9 

42,4

% 

4 4,3

% 

4 4,3

% 

4 4,3

% 

92 100

% 

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019 

Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel fasilitas 

pelayanan, maka rata rata responden memberikan jawaban setuju dan 

sangat setuju. Meskipun ada beberapa yang memberikan jawaban kurang 

setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju tetapi tidak terlalu banyak. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa fasilitas pelayanan perusahaan mampu untuk 

mempengaruhi peningkatan jumlah nasabah ,karena fasilitas pelayanan 

disuatu perusahaan sudah sepenuhnya berjalan dengan baik dan efektif di 

jalankan pada suatu perusahaan jasa. 

4.2.4 Uji Instrumen Penelitian 

4.2.4.1 Uji Validitas 

Tabel 4.12 
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Uji Validitas 

Variabel Item 

Corrected 

Item 

(R hitung) 

R tabel Keterangan 

 

Periklanan (X1) 

X1.1 
0,268 

 

0,165 VALID 

X1.2 0,258 0,165 VALID 

X1.3 0,268 0,165 VALID 

X1.4 0,353 0,165 VALID 

Promosi penjualan 

(X2) 

X2.1 0,233 0,165 VALID 

X2.2 0,354 0,165 VALID 

X2.3 0,364 0,165 VALID 

Personal selling 

(X3) 

X3.1 0,294 0,165 VALID 

X3.2 0,409 0,165 VALID 

 
X3.3 0,434 0,165 VALID 

Peningkatan Jumlah 

Nasabah (Y) 

Y1.1 0,386 0,165 VALID 

Y1.2 
0,425 

 

0,165 VALID 

Y1.3 0,502 0,165 VALID 

Y2.1 0,458 0,165 VALID 

Y2.2 0,358 0,165 VALID 

Y3.1 0,327 0,165 VALID 

Y3.2 0,392 0,165 VALID 

 Y3.3 0,355 0,165 VALID 

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019 

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa nilai dari r hitung lebih 

besar dibandingkan dengan nilai rtabel (n-2) yang mana (92-

2=90) pada r tabel dipeoleh nilai r tabel sebesar 0,165 , berarti 

untuk uji kualitas data yang ditunjukkan dari uji validitas bahwa 

semua variabel adalah valid. 

4.2.4.2 Uji Reabilitas 
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Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil 

perhitungan nilai CronbachAlpha (α). Suatu variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α) > 0,60 yaitu 

bila penelitian ulang dengan waktu dan variabel yang berbeda 

akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Tetapi sebaliknya 

bila alpha < 0,6 maka dianggap kurang handal, artinya bila 

variabel-variabel tersebut dilakukan penelitian ulang dengan 

waktu dan variabel yang berbeda akan menghasilkan 

kesimpulan yang berbeda. 

Tabel 4.13 

Uji Reliabilitas 

Variabel Item 

 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Standar 

Reliabilitas 
Keterangan 

 

Periklanan 

(X1) 

X1.1 0,775 0,60 Reliabel 

X1.2 0,776 0,60 Reliabel 

X1.3 0,775 0,60 Reliabel 

X1.4 0,769 0,60 Reliabel 

Promosi 

Penjualan (X2) 

X2.1 0,777 0,60 Reliabel 

X2.2 0,769 0,60 Reliabel 

X2.3 0,768 0,60 Reliabel 

        Personal 

selling (X3) 

X3.1 0,773 0,60 Reliabel 

X3.2 0,766 0,60 Reliabel 

 X3.3 0,765 0,60 
Reliabel 

 
Y1.1 0,767 0,60 Reliabel 
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Peningkatan 

jumlah 

nasabah (Y) 

 

Y1.2 
0,764 

0,60 

Reliabel 

Y1.3 0,760 0,60 Reliabel 

Y2.1 0,761 0,60 Reliabel 

Y2.2 0,769 0,60 Reliabel 

Y3.1 0,771 0,60 Reliabel 

Y3.2 0,766 0,60 Reliabel 

Y3.3 0,770 0,60 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019 

 Nilai cronbach’s alpha semua variabel memiliki cronbach’s 

alpha lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

indikator atau kuesioner yang digunakan untuk semua variabel 

semuanya dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur. 

4.2.5 Pengujian Hipotesis 

4.2.5.1 Uji Regresi Berganda 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi 

linear berganda dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel tingkat manfaat, kenyamanan, dan keamanan terhadap 

kepuasan pelanggan. Statistical Package For Social Science 

(SPSS) akan digunakan untuk membantu proses analisis linear 

berganda. 

 

Tabel 4.14 

Hasil Regresi Berganda 
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  Unstadard

ized 

Coefficient

s 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

  

 B Std. Error Beta t Sig 

(Constant) 6,108 3,410  1,791 0,077 

Periklanan 0,688 0,205 0,307 3,357 0,001 

Promosi 0,577 0,205 0,245 2,808 0,006 

Personal 0,777 0,232 0,306 3,353 0,001 

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas maka didapatkan persamaan regresi 

linierberganda sebagai berikut: 

Y =6,108+ 0,688X1+ 0,577X2+0,777X3 

Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta sebesar 6,108 menunjukkan bahwa bila variabel 

independennya nol maka peningkatan jumlah nasabah produk 

Britama yang dihasilkan sebesar 6,108. 

b. Nilai 0,688 pada variabel periklanan(X1) adalah bernilai positif 

sehingga dapatdikatakan bahwa semakin tinggi periklanan, berarti 

akan semakin tinggi pula peningkatan jumlah nasabah dalam 

membeli produk Britama. Koefisien regresi 0,688 menyatakan bahwa 

setiap penambahan 1 periklanan maka akan menambah peningkatan 

jumlah nasabah sebesar 0,688. Sehingga periklanan berpengaruh 

positif terhadap peningkatan jumlah nasabah. 



77 
 

c. Nilai 0,577 pada variabel promosi penjualan (X2) adalah bernilai 

positif sehingga dapatdikatakan bahwa semakin tinggi promosi 

penjualan, berarti akan semakin tinggi pula peningkatan jumlah 

nasabah dalam membeli produk Britama. Koefisien regresi 0,577 

menyatakan bahwa setiap penambahan 1 promosi penjualan maka 

akan menambah peningkatan jumlah nasabah sebesar 0,577. 

Sehingga promosi penjualan berpengaruh positif terhadap 

peningkatan jumlah nasabah. 

d. Nilai 0,777 pada variabel Personal selling (X3) adalah bernilai positif 

sehingga dapatdikatakan bahwa semakin bagus Personal selling, 

berarti akan semakin tinggi pula peningkatan jumlah nasabah dalam 

membeli produk Britama. Koefisien regresi 0,777 menyatakan bahwa 

setiap penambahan 1 Personal selling maka akan menambah 

peningkatan jumlah nasabah sebesar 0,777. Sehingga Personal 

selling berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah nasabah. 

4.2.5.2  Uji T 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing indikator dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t-hitung dengan 

t-tabel. Untuk menentukan nilai t-tabel, maka ditentukan 

dengan tingkat signifikan 5% dengan derajat kebebasan df= (n-
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k-1) dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah 

indikator/variabel. 

Tabel 4.15 

Tabel Uji t 

  Unstadar

dized 

Coefficie

nts 

Standa

rdized 

Coeffic

ients 

  

 B Std. 

Error 

Beta t Sig 

(Constant) 6,108 3,410  1,791 0,077 

periklanan 0,688 0,205 0,307 3,357 0,001 

promosi 0,577 0,205 0,245 2,808 0,006 

personal 0,777 0,232 0,306 3,353 0,001 

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019 

Pengaruh periklanan Terhadap peningkatan jumlah nasabah 

produk britama 

Untuk t hitung sebesar 3,357dan untuk nilai t tabel dari hasil n-k-1 

(n=responden, k=variabel independen) sebesar 1,661. Dengan begitu 

berdasarkan nilai t hitung sebesar 3,357> 1,661 dan untuk nilai 

probabilitas  sebesar 0,00 < 0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak 

dan Ha diterima, dengan demikian periklanan berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap peningkatan jumlah nasabah. 

Pengaruh promosi penjualan terhadap peningkatan jumlah 

nasabah produk britama 

Untuk t hitung sebesar 2,808dan untuk nilai t tabel dari hasil n-k-1 

(n=responden, k=variabel independen) sebesar 1,661. Dengan begitu 
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berdasarkan nilai t hitung sebesar 2,808> 1,661 dan untuk nilai 

probabilitas  sebesar 0,00< 0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak 

dan Ha diterima, dengan demikian promosi penjualan berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap peningkatan jumlah nasabah. 

Pengaruh personal selling Terhadap peningkatan jumlah nasabah 

produk britama 

Untuk t hitung sebesar 3,353dan untuk nilai t tabel dari hasil n-k-1 

(n=responden, k=variabel independen) sebesar 1,661. Dengan begitu 

berdasarkan nilai t hitung sebesar 3,353> 1,661 dan untuk nilai 

probabilitas  sebesar 0,00< 0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak 

dan Ha diterima, dengan demikian iklan berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap keputusan pembelian. 

Sehingga dari hasil uji t diatas menunjukkan bahwa variabel 

periklanan, promosi penjualan,dan personal selling berpengaruh secara 

parsial terhadap peningkatan jumlah nasabah produk Britama. Hal ini 

berarti Hipotesis pertama peneliti diterima. 

4.2.5.3  Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen 

secara serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Dimana F hitung > F tabel, maka hipotesis diterima 

atau secara bersama-sama variabel bebas dapat menerangkan 

variabel terikatnya secara serentak. Sebaliknya apabila F hitung 
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< F tabel, maka H0 diterima atau secara bersama-sama variabel 

bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara 

bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat maka 

digunakan probability sebesar 5% (α = 0,05). 

Tabel 4.16 

Tabel Uji-F 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 515,979 3 171,993 20,759 0,000
b
  

Residual 729,097 88 8,285    

Total 1245,076 91     

Sumber: Data Primer diolah SPSS,Tahun 2019 

Dengan tingkat signifikan 5% dan derajat kebebasan df1 = 3 

dan df2 = 88 maka f tabel didapat (3:88)=2,70. Berdasarkan uji 

anova atau uji F dari output SPSS, terlihat bahwa diperoleh f 

hitung sebesar 20,759> nilai f tabel 2,70 dan probabilitas 

sebesar 0,000 < 0,05. Secara lebih tepat, nilai F hitung 

dibandingkan dengan F tabel dimana jika F hitung > F tabel 

maka secara simultan variabel-variabel independen 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. 

Hal ini menunjukkan berarti Hipotesis kedua peneliti diterima. 
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4.2.5.4 Uji Normalitas 

Tabel 4.17 

Uji Normalitas 

  Unstandardized 

Residual 

N  92 

Normal Parameters Mean 0,0000000 

 Std. Deviation 2,83055826 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
0,065 

 Positive 0,062 

 Negative -0,065 

Test Statistic  0,065 

Asymp. Sig (2-tailed)  0,200
c,d

 

Sumber: Data Primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 4.  yakni hasil uji normalitas dengan nilai sig = 

0,200> 0,05 berarti dapatlah disimpulkan bahwa data yang akan 

digunakan dalam pengujian regresi memiliki distribusi yang normal, 

alasannya karena memiliki nilai sig > 0,05 

4.2.5.5 Uji Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan dalam mendeteksi 

seberapa jauh hubungan dan kemampuan model dalam 

menjelaskan variabel dependen. Pada data yang diolah terdapat 

empat variabel independen. Seperti pada tabel berikut. 

Tabel 4.18 

Koefisien Determinasi 
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Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 0,644
a
 0,414 0,394 2,87840 

Sumber Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019 

Pada tabel di atas terlihat bahwa R memperoleh nilai 

korelasi sebesar R=0,644  yang artinya korelasi atau hubungan 

antara periklanan, promosi penjualan dan personal selling  

mempunyai  pengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Kemudian nilai koefisien determinasi atau R Square sebesar = 

0,414 yang artinya sebesar 41,4% pengaruh Peningkatan 

jumlah nasabah dipengaruhi oleh variabel periklanan,promosi 

penjualan,dan personal selling. 

4.3 Pembahasan 

a. Pengaruh periklanan Terhadap Peningkatan jumlah nasabah Produk 

Britama 

Dari hasil tersebut diatas, menunjukan bahwa pada saat pengujian kualitas 

data semua pertanyaan yang ada pada kuesioner dikatakan valid dengan ketentuan 

melebihi nilai r tabel dan untuk nilai reabilitas diatas standar dapat dikatakan 

kuesioner yang ada dinyatakan reliabel untuk pengujian selanjutnya.  

Pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil penelitian bahwa 

variabel periklanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan 
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jumlah nasabah produk Britama. Semakin tinggi Periklanan Britama dimata 

konsumen maka semakin tinggi pula tingkat pula peningkatan jumlah nasabah 

produk Britama. 

Berdasarkan hasil dari jawaban responden melalui pernyataan dalam 

kuesioner, pernyataan pertama dan keempat yang paling banyak memberikan 

jawaban sangat setuju. Hal ini membuktikan bahwa periklanan Britama sudah 

bagus dan sesuai dengan kualitas serta mudah diingat. periklanan merupakan 

faktor penting bagi keberhasilan pemasaran suatu perusahaan. Pembentukkan citra 

yang baik dapat dijadikan sebagai kekuatan perusahaan untuk menarik konsumen 

dan mempertahankan Nasabah yang ada. 

b. Pengaruh promosi penjualan Terhadap Peningkatan jumlah nasabah 

Produk Britama 

Dari hasil tersebut diatas, menunjukan bahwa pada saat pengujian kualitas 

data semua pertanyaan yang ada pada kuesioner dikatakan valid dengan ketentuan 

melebihi nilai r tabel dan untuk nilai reabilitas diatas standar dapat dikatakan 

kuesioner yang ada dinyatakan reliabel untuk pengujian selanjutnya.  

Pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil penelitian bahwa 

variabel promosi penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Peningkatan jumlah nasabah Produk Britama. Semakin tinggi promosi penjualan 

Britama dimata Konsumen  maka semakin tinggi pula tingkat pulaPeningkatan 

jumlah nasabah Produk Britama. 
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Berdasarkan hasil dari jawaban responden melalui pernyataan dalam 

kuesioner, pernyataan pertama dan ketiga yang paling banyak memberikan 

jawaban sangat setuju. Hal ini membuktikan promosi penjualan Britama sudah 

bagus dan sesuai dengan kualitas serta mudah diingat. Promosi penjualan 

merupakan faktor penting bagi keberhasilan pemasaran suatu perusahaan. 

c. Pengaruh Personal Selling Terhadap Peningkatan jumlah nasabah Produk 

Britama 

Dari hasil tersebut diatas, menunjukan bahwa pada saat pengujian kualitas 

data semua pertanyaan yang ada pada kuesioner dikatakan valid dengan ketentuan 

melebihi nilai r tabel dan untuk nilai reabilitas diatas standar dapat dikatakan 

kuesioner yang ada dinyatakan reliabel untuk pengujian selanjutnya.  

Pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil penelitian bahwa 

variabel personal selling berpengaruh positif dan signifikan terhadap Terhadap 

Peningkatan jumlah nasabah Produk Britama . Semakin tinggi personal selling 

Britama yang diberikan konsumen  maka semakin tinggi pula tingkat pula 

Peningkatan jumlah nasabah Produk Britama. 

Berdasarkan hasil dari jawaban responden melalui pernyataan dalam 

kuesioner, pernyataan pertama,kedua dan ketiga yang paling banyak memberikan 

jawaban sangat setuju. Hal ini membuktikan pengaruh personal selling yang 

menarik dan meyakinkan membuat konsumen akan tertarik untuk membeli produk 

Britama.  

d. Variabel Yang Paling Dominan 
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Berdasarkan hasil uji regresi berganda diperoleh koefisien masing-masing 

variabel periklanan (0,688), promosi penjualan (0,577), dan personal selling 

(0,777). Sehingga dapat dilihat bahwa koefisien regresi terbesar dimiliki oleh 

variabel promosi penjualan. Sehingga personal selling yang paling dominan dalam 

mempengaruhi peningkatan jumlah nasabah.Hal ini dikarenakan tujuan Utama 

personal selling adalah mendidik para pelanggan, menyediakan produk yang 

berguna dan bantuan pemasaran, serta memberikan pelayanan purna jual dan 

dukungan kepada para pembeli. 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 
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1. Periklanan, promosi penjualan dan personal selling berpengaruh positif dan 

signifikan secara parsial terhadap peningkatan jumlah nasabah produk 

Britama. 

2. Periklanan, promosi penjualan dan personal selling berpengaruh positif dan 

signifikan secara simultan terhadap peningkatan jumlah nasabah produk 

Britama. 

3. Personal selling merupakan variabel yang paling dominan dalam 

mempengaruhi peningkatan jumlah nasabah produk Britama. 

5.2 Saran 

1. Untuk meningkatkan kualitas serta keunggulan fasilitas yang disediakan oleh 

perusahaan dalam memberikan pelayanan terhadap para nasabahnya, dalam 

hal ini tingkat kepuasan dan kebutuhan nasabah harus terus 

diperbaiki/dievaluasi sebagai tuntunan untuk perusahaan, dengan adanya 

peran aktif yang diberikan oleh nasabah secara langsung maupun tidak 

langsung dengan cara menyediakan saluran komunikasi untuk menyampaikan 

keluh kesah, kritik maupun saran nasabah terhadap pelayanan yang diberikan 

oleh Bank BRI. 

2. Meningkatkan aktifitas periklanan,terutama dalam penggunaan media televisi 

untuk promosi merk/brand bank bri. Karena cakupan media televisi sendiri 

cukup luas sampai ke seluruh penjuru indonesia. Misalnya dengan 
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mensponsori acara TV Talkshow yang sudah ternama dan  mengontrak iklan 

yang ditayangan diTV Nasional.  

3. Untuk meningkatkan pendapatan dan kesadaran masyarakat, akan keberadaan 

perbankan dikalangan masyarakat luas sebaiknya kegiatan promosi dapat 

dilakukan secara rutin agar pengetahuan masyarakat tentang perbankan dapat 

diterima dan dikenal masyarakat sehingga dapat menjaring lebih banyak 

lagicalon nasabah. 
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KUESIONER 

 

 

 

 

 

Nama Responden : ............................................ 

No Telp  : ............................................. 

I. Isilah identitas Bapak /Ibu/Sdr (i) sebagai berikut : 

1. Jenis Kelamin 

 Pria 

 Wanita 

2. Usia Responden 

 Di bawah 20 tahun 

 21 - 30 tahun 

 31 - 40 tahun 

 41 - 50 tahun 

 Di atas 50 tahun 

3. Tingkat Pendidikan 

 SMA 

 D3 

 Sarjana 

 Pasca Sarjana 

4. Jenis Pekerjaan 

 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Responden yang terhormat , 

Nama saya Firdasari, saya adalah mahasiswi S1 STIE Nobel yang sedang 

melakukan penelitian pada pengguna jasa Bank. Untuk itu, mohon 

kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini. 

Tidak ada jawaban SALAH dalam pengisian kuesioner ini dan identitas 

Bapak/Ibu akan kami rahasiakan. Atas bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan 

banyak terima kasih. 

 



 Pegawai Swasta 

 Wiraswasta 

 Pegawai BUMN 

 Lainnya, Sebutkan ....... 

II. Pilihlah salah satu jawaban pertanyaan dibawah ini yang dianggap paling tepat 

dengan memberi tanda x : 

Seberapa  penting  bauran  promosi  terhadap peningkatan jumlah nasabah pada  

produk Britama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk.KCP Unit Takalar. Dari 

hasil wawancara agar dibubuhkan tanda (X) pada kolom : 

Keterangan :     STS = Sangat tidak setuju 

TS = Tidak Setuju 

KS = Kurang Setuju 

S = Setuju 

SS = Sangat Setuju 

No Pernyataan Jawaban 

  STS TS KS S SS 

Periklanan      

1 Anda mengetahui informasi produk Britama 

yang dilakukan oleh  PT  Bank Rakyat 

Indonesia (persero),Tbk melalui Radio 

     

2 Anda mengetahui informasi produk Britama 

yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat 

Indonesia (persero),Tbk melalui Televisi 

     

3 Anda mengetahui informasi produk Britama 

yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat 

Indonesia (persero),Tbk melalui surat kabar 

     

4 Anda mengetatahui informasi produk Britama 

yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat 

Indonesia (persero),Tbk melalui Baliho / 

     



spanduk 

Promosi Penjualan      

1 Anda  mengetahui keberadaan produk Britama 

ini melalui pameran-pameran yang 

diselenggarakan oleh PT Bank Rakyat 

Indonesia (persero),Tbk 

     

2 Anda mengetahui keunggulan produk Britama 

melalui gathering atau pertemuan-pertemuan 

yang diselanggarakan oleh PT Bank Rakyat 

Indonesia (persero),Tbk 

     

3 Anda mengetahui kelebihan produk Britama 

melalui Launching produk yang 

diselenggarakan oleh  PT  Bank Rakyat 

Indonesia (persero),Tbk 

     

Personal selling      

1 Anda mengetahui informasi mengenai 

produk Britama melalui customer service 

PT Bank Rakyat Indonesia (persero),Tbk 

     

2 Anda mengetahui informasi mengenai 

produk Britama melalui funding officer 

PT Bank Rakyat Indonesia (persero),Tbk 

     

3 Anda mengetahui informasi mengenai 

produk Britama melalui Tenaga 

Marketing PT Bank Rakyat Indonesia 

(persero),Tbk 

     

No Pernyataan Jawaban 



Peningkatan Jumlah Nasabah STS TS KS S SS 

 Kepuasan      

1 Karyawan Bank BRI sangatlah ramah dan 

peduli dalam memberi pelayanan kepada 

anda. 

     

2 Karyawan Bank BRI  sangatlah cepat dan 

tanggap dalam memberi pelayanan kepada 

anda 

     

3 Memilih Bank BRI sebagai mitra dalam 

melakukan transaksi keuangan  

     

Kenyamanan bertransaksi      

1 Nasabah  Bank  BRI selalu merasa aman 

saat melakukan  transaksi 

     

2 Karyawan  berhasil menumbuhkan  rasa 

kepercayaan  nasabah  Bank  BRI  

     

Fasilitas Pelayanan      

1 Ruang  pelayanan Bank BRI menyediakan 

meja kerja yang  rapih  dan bersih 

     

2 Layanan bagi nasabah yang cepat dan siap 

dalam merespons setiap permintaan 

nasabah Bank BRI 

     

3 Jaminan pelayanan yang nyaman, tepat 

dan teliti yang diberikan petugas Customer 

service Bank BRI 

     

 



 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pria 42 45.7 45.7 45.7 

Wanita 50 54.3 54.3 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

Usia Responden 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <20 6 6.5 6.5 6.5 

21 s.d 30 48 52.2 52.2 58.7 

31 s.d 40 12 13.0 13.0 71.7 

41 s.d 50 16 17.4 17.4 89.1 

> 50 10 10.9 10.9 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

Tingkat Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMA 53 57.6 57.6 57.6 

D3 5 5.4 5.4 63.0 

Sarjana 30 32.6 32.6 95.7 

Pasca Sarjana 4 4.3 4.3 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

Jenis Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PNS 18 19.6 19.6 19.6 

Pegawai Swasta 9 9.8 9.8 29.3 

Wiraswasta 12 13.0 13.0 42.4 



Pegawai BUMN 9 9.8 9.8 52.2 

Lainnya 44 47.8 47.8 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

X1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 2 2.2 2.2 2.2 

2.00 4 4.3 4.3 6.5 

3.00 3 3.3 3.3 9.8 

4.00 77 83.7 83.7 93.5 

5.00 6 6.5 6.5 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

X1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 3 3.3 3.3 3.3 

2.00 4 4.3 4.3 7.6 

3.00 4 4.3 4.3 12.0 

4.00 71 77.2 77.2 89.1 

5.00 10 10.9 10.9 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

X1.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 3 3.3 3.3 3.3 

2.00 3 3.3 3.3 6.5 

3.00 2 2.2 2.2 8.7 

4.00 76 82.6 82.6 91.3 

5.00 8 8.7 8.7 100.0 

Total 92 100.0 100.0  



 

X1.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 4 4.3 4.3 4.3 

2.00 4 4.3 4.3 8.7 

3.00 7 7.6 7.6 16.3 

4.00 73 79.3 79.3 95.7 

5.00 4 4.3 4.3 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 2 2.2 2.2 2.2 

2.00 3 3.3 3.3 5.4 

3.00 4 4.3 4.3 9.8 

4.00 69 75.0 75.0 84.8 

5.00 14 15.2 15.2 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 3 3.3 3.3 3.3 

2.00 2 2.2 2.2 5.4 

3.00 5 5.4 5.4 10.9 

4.00 67 72.8 72.8 83.7 

5.00 15 16.3 16.3 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

X2.3 



 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 3 3.3 3.3 3.3 

2.00 4 4.3 4.3 7.6 

3.00 2 2.2 2.2 9.8 

4.00 68 73.9 73.9 83.7 

5.00 15 16.3 16.3 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

X3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 4 4.3 4.3 4.3 

2.00 2 2.2 2.2 6.5 

3.00 3 3.3 3.3 9.8 

4.00 69 75.0 75.0 84.8 

5.00 14 15.2 15.2 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

X3.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 2 2.2 2.2 2.2 

2.00 2 2.2 2.2 4.3 

3.00 4 4.3 4.3 8.7 

4.00 74 80.4 80.4 89.1 

5.00 10 10.9 10.9 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

X3.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 2 2.2 2.2 2.2 



2.00 3 3.3 3.3 5.4 

3.00 1 1.1 1.1 6.5  

4.00 77 83.7 83.7 90.2 

5.00 9 9.8 9.8 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

Y1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 2 2.2 2.2 2.2 

2.00 3 3.3 3.3 5.4 

3.00 1 1.1 1.1 6.5 

4.00 63 68.5 68.5 75.0 

5.00 23 25.0 25.0 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

Y1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 3 3.3 3.3 3.3 

2.00 4 4.3 4.3 7.6 

3.00 3 3.3 3.3 10.9 

4.00 60 65.2 65.2 76.1 

5.00 22 23.9 23.9 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

Y1.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 2 2.2 2.2 2.2 

2.00 2 2.2 2.2 4.3 

3.00 2 2.2 2.2 6.5 

4.00 69 75.0 75.0 81.5 



5.00 17 18.5 18.5 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

Y2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 3 3.3 3.3 3.3 

2.00 3 3.3 3.3 6.5 

3.00 3 3.3 3.3 9.8 

4.00 64 69.6 69.6 79.3 

5.00 19 20.7 20.7 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

Y2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 3 3.3 3.3 3.3 

2.00 3 3.3 3.3 6.5 

3.00 2 2.2 2.2 8.7 

4.00 53 57.6 57.6 66.3 

5.00 31 33.7 33.7 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

Y3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 2 2.2 2.2 2.2 

2.00 3 3.3 3.3 5.4 

3.00 2 2.2 2.2 7.6 

4.00 60 65.2 65.2 72.8 

5.00 25 27.2 27.2 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 



Y3.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 3 3.3 3.3 3.3 

2.00 3 3.3 3.3 6.5 

3.00 2 2.2 2.2 8.7 

4.00 54 58.7 58.7 67.4 

5.00 30 32.6 32.6 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

Y3.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 4 4.3 4.3 4.3 

2.00 4 4.3 4.3 8.7 

3.00 4 4.3 4.3 13.0 

4.00 39 42.4 42.4 55.4 

5.00 41 44.6 44.6 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Periklanan 92 8.00 20.00 15.4130 1.65185 2.729 

Promosi penjualan 92 6.00 15.00 11.9022 1.56935 2.463 

Personal selling 92 6.00 15.00 11.8587 1.45694 2.123 

Peningkatan 

jumlah nasabah 
92 16.00 40.00 32.7935 3.69894 13.682 

Valid N (listwise) 92      

 

 

 

 

 
 



Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 68.0870 39.707 .268 .775 

X1.2 68.0870 39.311 .258 .776 

X1.3 68.0652 39.468 .268 .775 

X1.4 68.2174 38.348 .353 .769 

X2.1 67.9891 39.791 .233 .777 

X2.2 68.0000 38.440 .354 .769 

X2.3 68.0109 38.143 .364 .768 

X3.1 68.0217 38.791 .294 .773 

X3.2 68.0109 38.648 .409 .766 

X3.3 68.0109 38.450 .434 .765 

Y1.1 67.8587 38.233 .386 .767 

Y1.2 67.9457 37.217 .425 .764 

Y1.3 67.9130 37.641 .502 .760 

Y2.1 67.9565 37.207 .458 .761 

Y2.2 67.8152 37.823 .358 .769 

Y3.1 67.8478 38.658 .327 .771 

Y3.2 67.8261 37.508 .392 .766 

Y3.3 67.7826 37.029 .355 .770 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .644
a
 .414 .394 2.87840 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: P 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 515.979 3 171.993 20.759 .000
b
 

Residual 729.097 88 8.285   

Total 1245.076 91    



a. Dependent Variable: P 

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.108 3.410  1.791 .077 

X1 .688 .205 .307 3.357 .001 

X2 .577 .205 .245 2.808 .006 

X3 .777 .232 .306 3.353 .001 

a. Dependent Variable: P 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 19.7357 40.1774 32.7935 2.38120 92 

Std. Predicted Value -5.484 3.101 .000 1.000 92 

Standard Error of Predicted 

Value 
.318 1.687 .551 .239 92 

Adjusted Predicted Value 21.6902 40.3382 32.7870 2.29897 92 

Residual -7.36353 6.65578 .00000 2.83056 92 

Std. Residual -2.558 2.312 .000 .983 92 

Stud. Residual -2.574 2.386 .001 1.007 92 

Deleted Residual -7.45526 7.08543 .00650 2.97832 92 

Stud. Deleted Residual -2.662 2.453 .002 1.020 92 

Mahal. Distance .121 30.268 2.967 4.112 92 

Cook's Distance .000 .336 .014 .039 92 

Centered Leverage Value .001 .333 .033 .045 92 

a. Dependent Variable: P 

 

 

 

 
 



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 92 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.83055826 

Most Extreme Differences Absolute .065 

Positive .062 

Negative -.065 

Test Statistic .065 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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