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ABSTRAK 

PELAKSANAAN PROMOSI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN 

JUMLAH NASABAH TABUNGAN  PT.BANK PERKEREDITAN 

RAKYAT “TAHAP GANDA” PRABUMULIH 

OLEH 

NOVITA SARI 

NPM : 1701130013 

     Promosi adalah untuk mengkomunikasikan kegunaan dan keistimewaan 

produk kepada pelanggan sehingga mampu mengubah sikap yang berujung pada 

pembelian produk. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan  judul 

“Pelaksanaan Promosi Sebagai Upaya Peningkatan Jumlah Nasabah Tabungan 

Pada PT. Bank Perkereditan Rakyat “Tahap Ganda” Prabumulih. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan promosi di PT. Bank 

Perkereditan Rakyat “Tahap Ganda” Prabumulih dalam upaya meningkatkan 

jumlah nasabahnya. 

    Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di PT. Bank 

Perkereditan Rakyat “Tahap Ganda” Prabumulih. Data-data dalam penelitian ini 

terdiri dari Primer dan Sekunder, yang diperoleh dengan wawancara, observasi  

dan dokumentasi. Data-data yang sudah dikumpul  kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode deskriptif. 

    Dari penelitian ini diperoleh menjadi kesimpulan penelitian, yaitu : strategi 

promosi yang dilakukan yaitu membuat brosur, door to door, melakukan random 

ke rumah-rumah, penerapan bauran promosi yang dilakukan yang dilakukan 

adalah dengan menggunakan periklanan yang didalamnya melalui 

sponsor,brosur,spanduk. 

 



 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang   

Promosi merupakan salah satu jenis komunikasi  sering dipakai oleh pemasar 

sebagai elemen bauran pemasaran. Promosi digunakan perusahaan untuk 

berkemonikasi dengan  nasabah baru. Promosi adalah  jenis komunikasi yang 

memberikan penjelasan yang meyakinkan konsumen tentang barang dan jasa, 

promosi merupakan trategi perusahaan untuk meningkatkan nasabah. Strategi 

promosi menggabungkan periklanan, promosi penjualan dan publisitasi menjadi 

program terpadu untuk berkomunikasi dengan  para pembeli. 

 Strategi promosi adalah perencanaan, implementasi dan pengendalian 

komunikasi  dari suatu organisasi  kepada para konsumen, fungsi dalam promosi 

untuk mecapai berbagai tujuan dengan setiap konsumen. Didalam promosi terdapat 

aspek bauran promosi, bauran promosi merupakam seperangkat alat pemasaran 

yang mengacu pada suatu produk untuk diperkenalkan kepada para konsumen atau 

para nasabah baru. 

 Bauran promosi ialah salah satu strategi pemasaran yang efektif untuk dapat 

memasarkan suatu produk, seorang pemasar harus mengembangkan program 

komunikasi yang efektif, ditunjukan kepada konsumen untuk mengkomunikasikan 

informasi yang ada dan dirancang untuk menghasilkan tindakan konsumen yang 

mengarah kepada keuntungan perusahaan. Fungsi promosi dalam bauran adalah 

mencapai berbagai tujuan dengan setiap konsumen, komponen-komponen yang 



 
 

 
 

terdapat dalam bauran promosi mencakup periklanan (advertising), penjualan 

perorangan ( personal selling), promosi penjualan ( promotion ) dan hubungan 

masyarakat (publicity). 

Pemasaran modern membutuhkan lebih dari sekedar mengembangkan 

produk bagus, menghargai secara menarik dan membuatnya dapat diakses oleh 

nasabah.Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan nasabah. Setiap perusahaan 

dalam kegiatan pemasaran  mempunyai strategi masing-masing untuk bersaing 

dengan perusahaan lain. Salah satu alat pemasaran yang umum digunakan  adalah 

promosi. 

Berdasarkan hal-hal tesebut mendorong penulis untuk menyusun tugas akhir 

dengan judul “PELAKSANAAN PROMOSI SEBAGAI UPAYA 

PENINGKATAN JUMLAH NASABAH TABUNGAN  PADA PT. BANK 

PERKEREDITAN RAKYAT ‘TAHAP GANDA’’ PRABUMULIH”. 

1.2 Rumusan Masalah 

    Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diambil pokok permasalahan  

untuk dikaji lebih lanjut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

 Bagaimana pelaksanaan promosi di PT. Bank Perkereditan Rakyat “TAHAP 

GANDA” Prabumulih  dalam upaya meningkatan jumlah    nasabahnya. 

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian 

1.3.1  Tujuan penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian 

yang akan dicapai adalah : 



 
 

 
 

 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan promosi di PT. Bank 

Perkereditan Rakyat “ TAHAP GANDA” Prabumulih. 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

          Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Penulis  

Dapat menambah wawasan dan kemampuan tentang pelaksanaan 

promosi sebagai upaya peningkatan jumlah nasabah dan menerapkan 

teori-teori yang selama ini didapat dengan aplikasi nyata di dunia 

perbangkan. 

b. Bagi Perusahaan  

Bagi Perusahaan Bank perkereditan rakyat “ tahap ganda” Prabumulih 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil kebijakan juga sebagai masukan dalam upaya 

meningkatkan jumlah nasabahnya. 

c. Bagi Almamater 

Dapat memberikan gambaran serta informasi tentang penerapan 

promosi  sebagai upaya peningkatan jumlah nasabah,  serta menambah 

pengetahuan bagi mahasiswa jurusan Keuangan Dan Perbankan. 

1.4   Metode Penelitian 

1.4.1 Ruang Lingkup Penelitian  

 Dalam penulisan laporanini  penulis melakukan penelitian di   kantor  PT. 

BPR Tahap Ganda yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.20 Kel. Muara Enim 



 
 

 
 

Prabumulih timur.Dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas 

mengenai pelaksanaan promosi pada perusahaan tersebut. 

1.4.2 Sumber Data 

 Dalam melakukan penelitian ini penulis memperoleh data dari sumber yaitu 

: 

1. Data primer 

Menurut Umar (2004) menyatakan bahwa data primer merupakan 

data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau seperti 

perseorangan seperti hasil wawancara atau kuesioner yang biasa 

dilakukan oleh peneliti. 

2. Data Sekunder 

Menurut Umar (2004) menyatakan bahwa data sekunder merupakan 

data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 

pihak pengumpulan data  primer atau pihak lain misalnya dalam table-

tabel dan diagram-diagram. 

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data 

      Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah : 

1. Study pustaka ( Library research ) 

Yaitu usaha untuk mengumpulkan data dengan mempelajari masalah 

yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan bersumber dari buku 

pedoman literatur yang disusun oleh ahli yang berhubungan dengan 

pokok pembahasan dalam skripsi ini 

2. Penelitian lapangan 



 
 

 
 

Yaitu pengumpulan data secara langsung dari objek yang diteliti meliputi 

: 

a. Interview yaitu mengadakan wawancara dengan pimpinan langsung 

atau karyawan yang dianggap dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

b. Penulis mengadakan pengamatan secara langsung untuk memperoleh 

data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. 

c. Dokumentasi  

Penulis mengumpulkan data atau dokumen-dokumen yang terdapat 

pada BPR Tahap Ganda Prabumulih. 

1.5 Teknik Analisa 

Teknik analisa yang digunakan dalam pembahasan laporan ini adalah analisa 

kualitatif yang merupakan suatu metode analisis dengan menggunakan teori-teori 

untuk menjelaskan permasalahan pelaksanaan promosi sebagai upaya 

meningkatkan jumlah nasabah. 

1.6 Statistika Penulisan  

        Untuk mempermudah memahami isi tulisan menyusun sistematika penulisan 

yang terdiri dari beberapa bab dengan susunan sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, teknik analisa, statistika penulisan. 

 

BAB II   LANDASAN TEORI 



 
 

 
 

Dalam bab ini penulis menggunakan teori yang digunakan yaitu pengertian 

pelaksanaan, pengertian promosi, pengertian bauran promosi, serta variabel-

variabel bauran promosi. 

BAB III GAMBARAN UMUM PT.BPR TAHAP GANDA PRABUMULIH 

 Dalam bab ini menggambarkan sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, pembagian tugas, dan aktivitas perusahaan. 

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis membahas tentang penerapan pelaksanaan promosi BPR 

Tahap Ganda Prabumulih dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan rangkuman dan hasil kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan 

juga memberi sara kepada perusahaan yang mungkin dapat digunakan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dalam meningkatkan jumlah nasabah. 
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