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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini, peran suatu lembaga perbankan sangat berpengaruh 

penting dalam memberikan kelancaran pembangunan perekonomian negara, 

bahkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas 

nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Pengumpulan dana 

dari masyarakat ditingkatkan untuk mendukung perkembangan perusahaan 

terutama dibidang perekonomian, industri serta perdagangan. 

Persaingan usaha antar bank yang semakin tajam dewasa ini telah 

mendorong munculnya berbagai jenis produk dan sistem usaha dalam 

berbagai keunggulan yang kompetitif. Dalam situasi seperti ini Bank Umum 

(konvensional) akan menghadapi persaingan dari kehadiran Bank Non-

Konvensional maupun lembaga keuangan. Kekomplekan ini telah 

menciptakan suatu sistem dan persaingan baru dalam dunia perbankan, bukan 

hanya persaingan antar bank tapi juga antara bank dengan lembaga keuangan. 

Sebuah fenomena nyata yang telah menuntut bank untuk lebih antisipatif 

terhadap perubahan yang terjadi dalam dunia perbankan. 

Dasar kegiatan perbankan, kepercayaan masyarakat atau nasabah 

merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan. Dengan 

demikian manajemen bank akan dihadapkan pada berbagai usaha untuk 
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menjaga kepercayaan tersebut, agar tetap memperoleh simpati dari calon 

nasabahnya. Oleh karena itu bank sebagai lembaga intermediasi keuangan 

atau perantara keuangan yang dalam hal ini adalah faktor ”kepercayaan” dari 

masyarakat atau nasabah merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis 

perbankan, sehingga tingkat kepercayaan yang dibutuhkan dalam 

mengoperasikan lembaga keuangan sangat besar. Dengan demikian, 

manajemen bank akan dihadapkan pada berbagai usaha untuk menjaga 

kepercayaan tersebut, agar tetap memperoleh kepercayaan dari nasabah. 

Dalam memasarkan atau menyosialisasikan produknya kepada 

masyarakat bank membutuhkan seseorang yang mampu untuk berkomunikasi 

dan menarik minat masyarakat pada produk tersebut. Memang komunikasi 

merupakan suatu aspek penting dalam kelangsungan hidup manusia, tanpa 

adanya komunikasi kehidupan tidak akan berjalan dengan seimbang. Menurut 

Carl Hovland “Komunikasi adalah proses merubah perilaku orang lain 

(communication is the process to modify the behavior of the individuals). 

Sementara itu menurut Onong Uchjana Effendy (1998:60) komunikasi adalah 

sebagai berikut:  

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk 

lambang-lambang yang bermakna sebagai panduan pikiran dan 

perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, himbauan, dan 

sebagainya yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain baik 

langsung secara tatap muka maupun tidak langsung melalui berbagai 

media dengan tujuan mengubah sikap, pandangan atau prilaku. 

 

Jika bekerja pada perusahaan yang berskala menengah ke atas, maka 

akan dikenal kata “Marketing Communication” yang merupakan suatu 

departemen yang berurusan menangani semua komunikasi bagi perusahaan 
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tergantung pada jenis perusahaan dan industri dimana mereka berada. 

Departemen ini juga bisa disebut sebagai komunikasi perusahaan atau divisi 

pemasaran. Menurut Sutisna (2002:267), Marketing Communication adalah 

usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik terutama konsumen sasaran 

mengenai keberadaan produk di pasar. Marketing Communication merupakan 

penghubung dan yang memberikan fasilitas kepada pelanggan untuk kepuasan 

pelanggannya. Dengan adanya kesetiaan atau loyalitas pelanggan, suatu 

perusahaan diharapkan dapat tetap berdiri sekalipun berada dalam persaingan 

dunia yang ketat. Dengan demikian maka tujuan dari perusahaan yang berupa 

profil dan citra baik dapat tercapai dan terus bertahan. 

Marketing Communication juga sering dipandang sebagai ilmu dan 

seni mengkomunikasikan informasi perusahaan kepada publik. Informasi ini 

dapat dikaitkan pada pemasaran produk, berbicara tentang peluncuran produk 

baru atau inisiatif masyarakat yang diambil oleh perusahaan. Semua proses 

komunikasi ini disebut ilmu dan seni karena walaupun telah ada ketetapan dan 

aturan bagaimana cara berkomunikasi yang baik, kemampuan untuk dapat 

berkomunikasi secara efektif adalah sebuah seni yang hanya beberapa saja 

yang menguasainya. Bahkan ketika komunikasi disebut sebagai suatu kegiatan 

yang mudah karena merupakan kegiatan sehari-hari. Namun ada ilmu dibalik 

itu semua, seperti dengan siapa kita bicara, dalam keadaan seperti apa serta 

dengan nada dan cara apa kita berkomunikasi dengan tepat. 

Maka dari itu, seorang Marketing Communication haruslah 

mempunyai ilmu dan seni dalam berkomunikasi, dan dapat menjangkau 
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khalayak untuk mempengaruhi perilakunya dengan membujuk, mengingatkan 

dan memberikan informasi tambahan tentang manfaat dari produk yang 

ditawarkan. Berkomunikasi dengan publik atau suatu badan memerlukan 

media yang efektif dan komunikator yang baik. Bagaimana usaha 

menghubungi dan mempengaruhi publik tergantung pula pada kecakapan 

komunikator (Abdurrachman, 2001: 99). 

Dalam memasarkan atau menyosialisasikan produk perusahaan, Bank 

BTPN Banjarmasin menggunakan jasa Marketing Communication yang 

mempunyai ilmu dan seni dalam menarik minat masyarakat atau calon 

nasabah. Agar dapat menarik minat para calon nasabah, Marketing 

Communication Bank BTPN haruslah mampu meyakinkan mereka bahwa 

tabungan lebih memberikan keuntungan dibandingkan program tabungan di 

bank lainnya. Di sinilah seorang Marketing Communication harus 

menggunakan ilmu dan seni komunikasi yang dia miliki, karena berhasil atau 

tidaknya proses sosialisasi ini sangat bergantung pada strategi Marketing 

Communication dalam menarik minat calon nasabah. 

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa Strategi Marketing Communication Bank BTPN Banjarmasin sangatlah 

penting dalam menyosialisasikan program tabungan dan meningkatkan jumlah 

nasabah Taseto. Dengan demikian penulis ingin lebih jauh meneliti tentang 

Strategi Marketing Communication Bank BTPN dalam meningkatkan jumlah 

nasabah Taseto (Studi pada Bagian Humas Bank BTPN Banjarmasin).  
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B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi marketing 

communication Bank BTPN Banjarmasin dalam meningkatkan jumlah 

nasabah Taseto? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian 

adalah untuk mendeskripsikan strategi marketing communication Bank BTPN 

Banjarmasin dalam meningkatkan jumlah nasabah Taseto. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis, penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat meraih 

gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan spesifikasi Ilmu 

Komunikasi. Selain itu dapat menjawab permasalahan yang diteliti 

sekaligus dapat menjadi masukan bagi penelitian sejenis selanjutnya. 

2. Secara praktis Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan dalam mempertahankan, memperbaiki, meningkatkan 

kualitas komunikasi dalam meningkatkan jumlah nasabah Taseto. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Konsep Strategi Marketing  

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan dalam 

perkembangannya konsep mengenai strategi terus berkembang. Hal ini dapat 

ditujukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama 30 tahun 
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terakhir. Menurut Porter strategi adalah suatu alat yang sangat penting untuk 

mencapai keunggulan bersaing (Rangkuti, 2004:4). Senada dengan itu, 

Hamel dan Pharalad juga mengatakan strategi merupakan tindakan yang 

bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, dilakukan 

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di 

masa depan (Rangkuti, 2004:4).  

Perencanaan strategis hampir selalu dimulai dari apa yang dapat 

terjadi, bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi 

pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan inti (core 

competencies). Perusahaan perlu mencari kompetisi inti dalam bisnis yang 

dilakukan. 

Pemahaman yang baik mengenai konsep strategis dan konsep-konsep 

lain yang berkaitan, sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. 

Konsep-konsep tersebut yaitu:  

1) Distinctive Competence: tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar 

dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. 

2) Competitive Advantage: kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh 

perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya.  

Menurut pendapat Rangkuti (2004:6), strategi dapat dikelompokkan 

berdasarkan 3 (tiga) tipe strategi, yaitu:  

1) Strategi Manajemen  

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh 

manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro 
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misalnya, strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, 

strategi pengembangan produk, strategi akuisi, strategi pengembangan 

pasar, strategi mengenai keuangan dan sebagainya. 

2). Strategi Investasi  

Strategi investasi merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi, 

misalnya, apakah perusahaan ini melakukan strategi pertumbuhan yang 

agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, 

strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi diiventasi, 

dan sebagainya.  

3). Strategi Bisnis  

Strategi bisnis ini juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena 

bisnis ini berorientasi kepada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, 

misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi 

distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan 

dengan keuangan. 

Bagi perusahaan atau industri yang penting adalah memilih metode 

dan media yang sesuai untuk memberikan informasi kepada konsumen, 

sehingga peningkatan penjualan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang 

harus dikeluarkan. Ada beberapa strategi untuk promosi, yaitu berikut ini. 

1) Push strategy marketing yaitu promosi dengan menitikberatkan pada 

usaha petugas penjualan penjualan terhadap semua tingkatan saluran 

distribusi agar dapat menjual lebih banyak. 
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2) Pull strategy marketing yaitu promosi yang memfokuskan pada kegiatan 

iklan yang ditujukan pada konsumen secara intensif dan ekstensif agar 

konsumen termotivasi untuk membeli lebih banyak 

3) Pull dan push strategy marketing menerapkan kedua cara strategy tersebut 

secara bersama-sama. 

2. Marketing Communication 

Harsono Suwardi menyatakan bahwa dasar dari pemasaran adalah 

komunikasi dan pemasaran bisa akan begitu powerful jika dipadukan dengan 

komunikasi yang efektif dan efisien. Bagaimana menarik konsumen atau 

khalayak menjadi aware, kenal dan mau membeli suatu produk atau jasa 

melalui saluran komunikasi adalah bukan sesuatu yang mudah (Prisgunanto, 

2006:7). 

Definisik komunikasi menurut Hovland, Janis dan Kelley seperti yang 

dikemukakan oleh Forsdale (1981) yang dikutip oleh Muhammad (2009:2) 

berbunyi, ”Communication is the process by which an individual transmits 

stimuly (usually verbal) to modify the behaviour of the other individuals”. 

(Komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam 

bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain). Definisi tersebut 

mengimplikasikan bahwa komunikasi adalah suatu proses sosial yang terjadi 

antara sedikitnya dua orang, dimana individu mengirim stimulus kepada 

orang lain. Stimulus dapat disebut sebagai pesan yang biasanya dalam bentuk 

verbal, dimana proses penyampaian dilakukan melalui saluran komunikasi, 

dan terjadi perubahan atau respons terhadap pesan yang disampaikan.  
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Definisi pemasaran menurut Kotler dan Keller (2007:6), “Pemasaran 

adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan 

pihak lain”.  

Dari definisi tersebut terlihat bahwa pemasaran mencakup keseluruhan 

sistem kegiatan bisnis mulai dari perencanaan, penentuan harga, promosi, dan 

pendistribusian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen dengan pelayanan yang bermutu. Hubungan antara pemasaran 

dengan komunikasi merupakan hubungan yang erat. Komunikasi merupakan 

proses dimana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu, atau 

antara perusahaan dan individu. Komunikasi dalam kegiatan pemasaran 

bersifat kompleks, tidak sesederhana seperti berbincang-bincang dengan 

teman atau keluarga. Bentuk komunikasi yang lebih rumit akan mendorong 

penyampaian pesan oleh komunikator pada komunikan, melalui strategi 

komunikasi yang tepat dengan proses perencanaan yang matang. Pemasaran 

terdiri dari strategi bauran pemasaran (marketing mix) dimana organisasi atau 

perusahaan mengembangkan untuk mentransfer nilai melalui pertukaran 

untuk pelanggannya.  

Kotler dan Armstrong (2008:62) berpendapat bahwa, ”Bauran 

pemasaran (marketing mix) adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali 

yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkannya 

di pasar sasaran”. Marketing mix terdiri dari empat komponen biasanya 
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disebut ”empat P (4P)”, yaitu Product (Produk), Price (Harga), Place 

(Tempat), dan Promotion (Promosi). Jika digabungkan, komunikasi 

pemasaran merepresentasikan gabungan semua elemen dalam bauran 

pemasaran, yang memfasilitasi pertukaran dengan menargetkan merek untuk 

sekelompok pelanggan, posisi merek yangmembedakan dengan merek 

pesaing dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada 

pelanggannya (Chitty, 2011:3).  

Kotler dan Keller (2012:498) menyatakan bahwa, “Marketing 

communicationsare means by which firms attempt to inform, persuade, and 

remind comsumers – directly or indirectly – about theproducts and brands 

they sell”. Artinya, Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan 

perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan 

mengingatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung 

tentang produk dan merek yang mereka jual. Marketing communication dapat 

didefinisikan sebagai kegiatan pemasaran dengan menggunakan teknik-

teknik komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

khalayak agar tujuan perusahaan tercapai, yaitu terjadinya peningkatan 

pendapatan atas penggunaan jasa atau pembelian produk yang ditawarkan 

(Kennedy dan Soemanagara, 2006:5).  

Penggabungan kajian pemasaran dan komunikasi akan menghasilkan 

kajian baru yang disebut marketing communication (komunikasi pemasaran). 

Marketing communications merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan 

untuk memperkuat strategi pemasaran, guna meraih segmen pasar yang lebih 
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luas. Perusahaan menggunakan berbagai bentuk komunikasi pemasaran untuk 

mempromosikan apa yang mereka tawarkan dan mencapai tujuan finansial. 

Kegiatan pemasaran yang melibatkan aktivitas komunikasi meliputi iklan, 

tenaga penjualan, papan nama toko, display ditempat pembelian, kemasan 

produk, direct-mail, sampel produk gratis, kupon, publisitas, dan alat-alat 

komunikasi lainnya. Secara keseluruhan, aktivitas-aktivitas yang disebutkan 

di atas merupakan komponen promosi dalam bauran pemasaran (marketing 

mix) (Shimp, 2003:4) 

3. Pendekatan Teori Marketing Communication 

Sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang telah 

dikemukakan, peneliti memerlukan kerangka pemikiran yang berupa definisi 

serta teori yang tidak diragukan lagi kebenarannya, yaitu pendapat para ahli 

mengenai hal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Teori adalah 

pernyataan mengenai apa yang terjadi terhadap suatu hal yang ingin kita 

pahami. Teori yang berguna adalah teori yang memberikan pencerahan, serta 

pemahaman yang lebih mendalam. Sekumpulan teori ini dikembangkan sejalan 

dengan penelitian itu berlangsung. 

Effendy dalam bukunya Dinamika Komunikasi (2004:29) berpendapat 

bahwa: Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan 

manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukan arah saja, 

melainkan harus menunjukan bagaimana taktik operasionalnya. Keberhasilan 

suatu bank tidak hanya ditinjau dari seberapa banyak produk atau jasa yang 
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ditawarkan kepada nasabah. Namun juga ada faktor lain yang menentukan 

penilaian unggul atau tidaknya suatu bank dalam persaingannya dengan bank 

lain. Faktor tersebut adalah strategi Marketing Communication dalam 

membangun dan mempertahankan citra baik perusahaan dan produk 

perusahaan baik di kalangan nasabah maupun calon nasabah. 

Seorang Marketing Communication juga harus dapat melakukan 

sosialisasi produk bank secara menarik agar dapat menarik simpati calon 

nasabah. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan 

atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah 

kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai 

teori mengenai peranan (role theory). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan 

peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. 

 Adapun teori yang memberi arahan untuk dapat menjelaskan strategi 

Marketing Communication Bank BTPN Banjarmasin dalam menyosialisasikan 

program tabungan dan meningkatkan jumlah nasabah adalah teori komunikasi 

pemasaran. Di dalam buku A.R. Bulaeng (2003:22) mengenai pemasaran, 

dikatakan bahwa komunikasi pemasaran adalah: 

1. Proses penyajian seperangkat rangsangan yang diintegrasikan pada sasaran 

pasar dengan maksud untuk menimbulkan seperangkat respon yang 

diinginkan. 

2. Mengadakan saluran-saluran untuk menerima (receive), menafsirkan 

(intepert), bertindak (act), atas dasar pesan dari pasar untuk tujuan 
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mengubah pesan perusahaan sekarang dan mengidentifikasikan kesempatan- 

kesempatan komunikasi yang baru. 

Sedangkan Tjiptono (1997:219) berpendapat bahwa: “Komunikasi 

pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada 

produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.” Langkah yang paling 

penting dalam menyusun kebijakan pemasaran adalah bagaimana kita 

mengetahui pasar sasaran, proses identifikasi pasar sasaran (target marketing). 

Diawali dengan melakukan identifikasi segmen pasar yang mungkin bisa 

dimasuki dengan memahami perilaku konsumen, dari proses identifikasi 

segmen pasar langkah selanjutnya adalah menentukan pasar sasaran berupa 

bauran pasar (marketing mix) yang meliputi empat hal pokok atau dapat 

disebut juga 4P yaitu: Product (produk), Price (harga), Promotion (promosi) 

dan Place (tempat). 

Dalam persaingan bank yang semakin tajam dewasa ini maka 

kepercayaan nasabah merupakan prioritas yang utama. Pelaksanaan atau 

kinerja yang dilakukan oleh Marketing Communication Bank BTPN 

Banjarmasin haruslah sesuai dan harus memperlihatkan hal-hal yang dianggap 

penting oleh nasabah dan calon nasabah. Salah satu teori yang menggambarkan 

komunikasi tersebut adalah strategi komunikasi pemasaran, konsep pemasaran 

yang menyatakan bahwa agar komunikasi pemasaran berhasil pemasar harus 

menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen sasaran dan memberikan 
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kepuasan yang diinginkan secara lebih efisien dan lebih efektif daripada 

pesaing, dengan demikian strategi pemasaran harus disesuaikan bukan saja 

dengan konsumen sasaran tapi juga dengan strategi-strategi para pesaing yang 

melayani konsumen sasaran yang sama.  

Agar berhasil pemasaran harus merumuskan strategi-strategi yang 

memperkuat posisi tawaran-tawarannya dibandingkan tawaran-tawaran pesaing 

dalam benak konsumen. (Bulaeng 2003:78) Berikut adalah proses perencanaan 

dan aplikasi Marketing Communication: 

Gambar 1.1 

Proses Perencanaan dan Aplikasi Marketing Communication 

 

 

 

 

 

Sumber : Rd. Soemanagara (2006:11) 

 

Dalam proses perancangan dan aplikasi Marketing Communication, 

proses tersebut dibagi melalui enam tahapan, yaitu : mengkaji kembali 

perencanaan Marketing Communication sebelumnya, pengembangan 

perencanaan kegiatan, persiapan da pengembangan media advertising dan 

promosi, eksekusi, dan kegiatan Marketing Communication, monitoring dan 

analisis situasi yang berkembang, dan respon konsumen (output). 

Berdasarkan pada teori yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti 

mengaplikasikan teori ke dalam masalah penelitian yaitu strategi marketing 
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communication Bank BTPN Banjarmasin dalam meningkatkan jumlah nasabah 

Taseto. Komunikasi dalam kehidupan menjadi jembatan untuk mengantar 

manusia pada berbagai kebutuhan, karena itu komunikasi merupakan bagian 

dari kehidupan. Dalam keseharian, manusia lebih banyak menghabiskan waktu 

untuk berkomunikasi daripada aktivitas lainnya, dan dapat dipastikan bahwa 

manusia berkomunikasi hampir disemua aspek kehidupan. Bahkan bagi yang 

menggeluti suatu profesi, keterampilan berkomunikasi (communication skill) 

sangat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu profesi yang dijalankan. 

Dengan demikian, komunikasi merupakan hal yang penting untuk 

mencapai keberhasilan dalam kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun 

profesi. Komunikasi adalah proses di mana seorang individu mengoperkan 

perangsang untuk mengubah tingkah laku individu–individu yang lain. (Carl I 

Hovland dalam Widjaja, 2000:15) 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di kerangka teoritis, untuk 

menjelaskan suatu strategi komunikasi pemasaran maka harus dipertautkan 

dengan cara merumuskan strategi itu sendiri yaitu dengan cara melakukan 

perencanaan, menyusun isi pesan, menentukan metode atau cara penyampaian 

pesan dan memilih media yang tepat untuk menyampaikan pesan. Seorang 

Marketing Communication harus mampu menjadi seorang komunikator yang 

baik bagi calon nasabahnya, dengan cara menyosialisasikan program tabungan 

secara jelas, menarik dan meyakinkan calon nasabah. Karena proses 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Marketing Communication kepada 
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calon nasabahnya diharapkan dapat mengubah perilaku calon nasabah agar 

tertarik pada program tabungan. 

Proses komunikasi pemasaran, khususnya di dalam menyebarkan 

informasi dipandang sebagai mata rantai komunikasi perusahaan yaitu Bank 

BTPN Banjarmasin dalam hal ini Marketing Communication dengan nasabah 

maupun calon nasabah didalam memberikan fasilitas pelayanan agar 

menimbulkan kepuasan. Maka dalam memberikan suatu informasi harus 

dilakukan sebuah sosialisasi yang tepat yang disampaikan oleh Marketing 

Communication Bank BTPN Banjarmasin. Berikut aplikasi dari proses 

perencanaan dan aplikasi Marketing Communication: 

a. Pengkajian Perencanaan Pemasaran Selanjutnya 

Dalam melakukan tinjau ulang atas perencanaan komunikasi pemasaran, 

beberapa hal yang harus dilakukan secara internal adalah sebagai berikut: 

1) Mempelajari seluruh rencana pemasaran dan pencapaiannya 

2) Mengatur peranan periklanan dan kegiatan promosi 

3) Melakukan analisis peta kekuatan perusahaan lain 

4) Mempelajari pengaruh lingkungan terhadap rencana 

5) Melakukan analisis program promosi baik secara internal seperti 

kompeten SDM, para staff atau tim promosi, mengevaluasi dan 

menyeleksi mitra kerja, serta meninjau ulang hasil program (peningkatan 

penjualan / pendapat publik / sikap pelanggan dan konsumen) 

Sedangkan tinjau ulang secara eksternal meliputi analisis perilaku 

konsumen, segmentasi pasar dan target penjualan, serta posisi perusahaan 
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dalam pasar. Hal penting lainnya yang patut diperhatikan dalam melakukan 

tinjau ulang atas perencanaan dan program adalah melakukan pengkajian 

terhadap program-program promosi. Pengkajian yang terpenting terhadap 

program promosi adalah melakukan analisis terhadap media promosi dan 

aktifitas penjualan, yaitu: 

1) Mengevaluasi efektifitas dan efisiensi media yang telah digunakan 

2) Mempelajari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi 

3) Mempelajari keberhasilan atau kekurangan tim promosi penjualan dan 

target sasaran 

4) Mengembangkan tujuan dan pencapaian kegiatan komunikasi 

b. Pengembangan dan Perencanaan Kegiatan 

Pengembangan dan perencanaan biaya meliputi dua kegiatan, yaitu: 

1) Penentuan Biaya (Budget Plan) 

Kegiatan penentuan biaya merupakan penetapan garis besar rencana 

keuangan per tiap kegiatan atau program yang telah dirancang berdasarkan 

pos-pos ekspetasi pemasukan dan pengeluaran, serta merencanakan 

anggaran biaya cadangan. 

2) Perencanaan dan Persiapan Eksekusi Kegiatan Komunikasi Pemasaran 

Perencanaan dan persiapan kegiatan komunikasi pemasaran meliputi 

sejumlah kegiatan yang terkait dengan strategi penyampaian ide kepada 

konsumen. Dimana strategi tersebut terdiri dari: 

a) Strategi advertising meliputi perencanaan atas: 

- Tujuan advertising (awareness, interest, dan loyality) 
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- Penentuan anggaran iklan per tiap media (pra production, production, 

post production dan launching) 

- Menetapkan strategi pesan dan visual 

- Menentukan jenis media yang akan digunakan (below dan above the 

line) 

b) Strategi direct marketing, meliputi rencana strategi pesan dan visual 

serta media 

c) Strategi sales promotion, meliputi perencanaan tujuan dan pencapaian 

kegiatan, menyiapkan tools dan sales promotiondan perencanaan media 

yang akan digunakan (marketing kit) 

d) Strategi personal selling, yang meliputi penentuan biaya, teknik 

negosiasi, presentasi, dan penawaran produk. 

c. Persiapan dan Penembangan Media Promosi dan Periklanan 

Kegiatan ini terdiri dari lima tahap, dimana setiap tahap memperlihatkan 

kegiatan penentuan agen yang tepat yang akan menentukan media promosi 

dan periklanan apa yang paling sesuai untuk mengkomunikasikan produk. 

Lima tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Memilih agensi (mitra kerja) 

2) Penawaran besar biaya untuk perancangan pesan dan media yang akan 

digunakan 

3) Distribusi budget untuk perencanaan media dan pesan 

4) Persetujuan terhadap hasil kerjasama dengan mitra usaha (agensi) 

5) Produksi media, persetujuan bentuk, jenis, dan frekuensi kegiatan 
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d. Eksekusi Media dan Aplikasi Komunikasi Pemasaran 

Eksekusi media merupakan tahap selanjutnya, dimana seluruh perencanaan 

yang mengawali kegiatan ini telah dianggarkan. Eksekusi media merupakan 

kegiatan penentuan jenis media, waktu dan biaya tayang yang proporsional. 

Artinya, media penyampaian iklan harus disesuaikan dengan anggaran yang 

telah disediakan. Secara pasti, penentuan jumlah tayangan iklan di TV, saran 

iklan di radio, dan lainnya. Display di surat kabar telah ditentukan dan 

dijadwalkan dalam sebuah jadwal penempatan atau penentuan media (media 

placement schedule). Walau jumlah terbesar dari program komunikasi 

pemasaran terfokus pada promosi melalui media massa, bentuk kegiatan 

promosi lainnya juga tidak dijadikan sebagai anak tiri, seperti halnya 

kegiatan personal selling, direct selling, dan publicity. Seluruh kegiatan 

komunikasi pemasaran tetap dilaksanakan, apabila terjadi perubahan kondisi 

pasar khususnya dalam tataran persaingan. Persaingan bagaimanapun juga 

memungkinkan, dan bahkan mengharuskan, terjadinya perubahan langkah 

strategis pencapaia untuk tujuan komunikasi produk. Tentunya perubahan 

ini merupakan sesuatu yang wajar dan positif. 

e. Monitoring dan Analisis Situasi 

Perkembangan pasar, sesungguhnya sulit untuk diprediksi. Hal ini 

disebabkan setiap perusahaan dalam kelas persaingan tertentu selalu 

melakukan intervensi pasar dengan tujuan untuk mempertahankan posisi, 

atau merebut posisi produk atau brand tertinggi dalam pasar. Namun 

perubahan strategi tentunya akan menyebabkan beberapa kegiatan yang 
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telah direncanakan sebelumnya harus diberhentikan, atau digantikan dengan 

bentuk kegiatan lain dengan tujuan untuk menyeimbangkan posisi dalam 

pasar atau bertahan hidup. Hasil dari monitoring dan analisis situasi inilah 

yang pada akhirnya memberikan jawaban kepada para manajer apa yang 

harus dilakukan, bagaimana melakukan perubahan yang tepat, dan apakah 

posisi produk dan merek terancam atau masih tetap dominan di pasar. 

f. Respon Konsumen 

Tahapan terakhir dari kegiatan komunikasi pemasaran adalah kegiatan 

memantau hasil kerja selama satu tahun. Kegiatan ini dilakukan untuk 

mengamati sejauhmana dampak kegiatan yang dapat diukur melalui tingkat 

respon konsumen terhadap promosi yang telah dilakukan. Respon konsumen 

merupakan sebuah gambaran dari hasil kegiatan komunikasi pemasaran 

secara keseluruhan dan merupakan informasi yang penting bagi penentuan 

strategi komunikasi pemasaran selanjutnya. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif yang 

memiliki ciri khas penyajian datanya dalam bentuk narasi, cerita mendalam 

atau rinci dari responden hasil wawancara dan dokumentasi 

(Hamidi,2008:55). Penelitian  deskriptif difokuskan hanya memaparkan 

situasi atau peristiwa mengenai strategi marketing communication Bank 

BTPN Banjarmasin dalam meningkatkan jumlah nasabah Taseto. 
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Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan, tidak menguji  atau  

membuat prediksi. Penelitian ini hanya mendeskripsikan atau 

menggambarkan secara utuh, lengkap, sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta serta keterkaitan antar fenomena yang diselidiki 

mengenai masalah yang berkaitan dengan strategi marketing communication 

Bank BTPN Banjarmasin dalam meningkatkan jumlah nasabah Taseto. 

2. Subjek Penelitian 

Penelitian menggunakan teknik proposive sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu menurut Ruslan (2001:96), 

proposive sampling adalah jenis sampling yang diterima untuk situasi-situasi 

khusus, dengan tujuan khusus dalam pikiran. Sumber yang dipilih adalah 

orang yang banyak mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian 

dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Pimpinan Bank BTPN Banjarmasin  

Berperan melakukan upaya-upaya perbaikan-perbaikan baik dalam 

aspek sumber daya manusia, manajamen, organisasi, sistem informasi 

dan teknologi dan beberapa aspek lainnya di Bank BTPN Banjarmasin. 

b. Humas  Bank BTPN Banjarmasin 

Perannya sebagai wahana komunikasi ke dalam dan ke luar. Kebutuhan 

dan kehadirannya tidak bias dicegah, karena Humas merupakan salah 

satu elemen yang menentukan kelangsungan Bank BTPN Banjarmasin 

secara positif. 
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c. Customer Service Bank BTPN Banjarmasin 

Customer Service sangat mempengaruhi kegiatan transaksi dan 

pembelian ulang dalam pemasaran jasa untuk menarik konsumen 

mengenai apa dan bagaimana produk ditawarkan oleh Bank BTPN 

Banjarmasin. 

Informan ini dipilih karena telah mengetahui seluk beluk organisasi 

tersebut, sudah tergabung dalam lembaga tersebut. Jadi sangat relevan dengan 

kebutuhan informasi melalui informan tersebut berkaitan dengan 

permasalahan penelitian mengenai strategi marketing communication Bank 

BTPN Banjarmasin dalam meningkatkan jumlah nasabah Taseto. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi merupakan metode pengumpulan data untuk menghimpun 

atau mengumpulkan data dan data penelitian tersebut dapat di amati 

oleh peneliti melalui penggunaan panca indra (Bungin.2011:142) 

Melalui pengamatan secara langsung dilapangan dan ikut terlibat di 

Bank BTPN Banjarmasin. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara tanya jawab (face to face) antara peneliti dengan responden 

yang di anggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang fenomena 

organisasi yang sedang diamati. Penelitian ini akan di lakukan di Bank 

BTPN Banjarmasin. 
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c. Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data-data pendukung 

penelitian. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh 

dari catatan (data) yang telah tersedia atau yang telah dibuat oleh pihak 

lain. Tekhik ini bertujuan untuk mendokumentasikan kegiatan 

penelitaian berupa hasil wawancara, foto-foto kegiatan, agenda kegiatan 

yang dilakukan oleh Bank BTPN Banjarmasin. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer adalah salah satu sumber data yang diperoleh secara 

langsung peneliti dari nara sumber yang dapat dipercaya dalam 

memberikan informasi yang berkaitan dengan judul peneliti. Data primer 

dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari pimpinan maupun 

pihak Marketing Communication Bank BTPN Banjarmasin. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data 

primer. Data sekunder tersebut adalah dokumen-dokumen, agenda 

kegiatan atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti 

juga mencari serta mengumpulkan data-data yang pernah dilakukan 

oleh Bank BTPN Banjarmasin dalam bentuk tertulis, misalnya job 

descriptions dan struktur organiasi.  
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5. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil ruang lingkup penelitian 

pada Peranan dan kegiatan Humas Bank BTPN Banjarmasin melakukan 

marketing communication pada Bank BTPN Banjarmasin dalam meningkatkan 

jumlah nasabah Taseto, yang menckup: 

a. Merubah sikap publik (target pasar) sampai mereka benar-benar 

menggunakan dan loyal pada produk dan layanan BTPN Banjarmasin. 

b. Memberikan edukasi dan membangun kesadaran masyarakat tentang 

Bank BTPN Banjarmasin 

c. Pengembangkan layanan publik, dan berbagai program promosi dengan 

memberi kesempatan experiential kepada publik untuk berinteraksi 

langsung dengan produk dan layanan Bank BTPN Banjarmasin 

6. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah teknis 

analisis data deskriptif, yaitu memberikan gambaran, dengan tidak berupaya 

untuk menguji teori atau menarik kesimpulan tertentu dengan penelitian ini. 

Menurut Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. (1992:35), analisa 

data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikan dalam suatu 

pola, kategori dan suatu uraian dasar dengan prosedur:  

a. Reduksi Data 

Dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. 



25 

 

b. Penyajian Data 

Dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan baik pengujian data dalam bentuk tabel maupun 

narative yang menggabungkan informasi yang tersusun ke dalam 

bentuk yang padu. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti 

untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu 

dari penelitian. 

c. Menarik Kesimpulan  

Merupakan proses mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dari proposisi peneliti 

menurut data yang diperoleh di lapangan. 

 

7. Teknik Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan (trust worthines) data yang 

diperlukan adalah teknik pemeriksaan. Dalam penelitian peneliti 

menggunakan teknik trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2001: 

178). Data atau informasi yang telah di kumpulkan dalam suatu penelitian 

perlu diuji keabsahanya (kebenaranya). Dalam penelitian ini, teknik 

keabsahan data yang digunakan adalah trianggulasi, trianggulasi adalah 

teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 
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itu untuk keperluan pembanding atau pengecekan data tersebut (Moleong, 

2001:178). 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

trianggulasi sumber data, adalah trianggulasi tertentu misalnya ditanyakan 

kepada responden yang berbeda atau antara responden dan dokumentasi. 

Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa 

menggunakan observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, 

dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan  pribadi dan gambar 

atau foto. 

Metode demikian akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, 

yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula 

mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan 

keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. Dengan 

ungkapan lain jika melalui pemeriksaan tersebut teryata tidak sama jawaban 

responden atau ada perbedaan data atau informasi yang di temukan maka 

keabsahan data “diragukan keabsahanya”. Dalam keadaan seperti itu 

peneliti harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut informasi yang mana 

yang benar. Dalam penelitian kualitatif informasi atau data tentang suatu 

masalah yang bertentangan bisa saja di masukan dalam laporan penelitian 

jika terkait dengan informasi yang mempunyai penjelasan (reasoning) dari 

informan tersebut (Hamidi, 2008: 68-69). 

 

 


