
Manajemen Pemasaran Bank 



“I don’t know who you are. I don’t know your company. I 
don’t know your company’s product. I don’t know what your 
company stands for. I don’t know your company’s customers. 

I don’t know your company’s record. I don’t know your 
company’s reputation.  

Now— what was it you wanted to sell me?” 
-McGraw–Hill Publications  
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Produk sudah diciptakan, harga juga sudah ditretapkan, dan 
tempat (lokasi dan layout sudah disediakan), artinya 
produk sudah benar-benar siap untuk dijual. Agar produk 
tersebut laku dijual ke masyarakat atau nasabah, maka 
masyarakat perlu tahu kehadiran produk tersebut berikut 
manfaat, harga, di mana bisa diperoleh dan kelebihan-
kelebihannya dibandingkan produk pesaing. Cara untuk 
memberitahu masyarakat adalah melalui sarana promosi. 

Prmosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir. 
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sama pentingnya 
dengan ketiga kegiatan baik produk, price dan place. 
Dalam kegiatan ini setiap bank berusaha untuk 
mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya 
baik langsung maupun tidak langsung 



Salah satu tujuan promosi bank adalah 
menginformasikan segala jenis produk yang 
ditawarkan dan berusaha menarik calon 
nasabah yang baru. Kemudian promosi juga 
berfungsi mengingatkan nasabah akan 
produk, promosi juga ikut mempengaruhi 
nasabah untuk membeli dan akhirnya 
promosi juga akan meningkatkan citra bank 
di mata nasabahnya. 



1. Periklanan (advertising), merupakan promosi yang dilakukan 
dalam bentuk tayangan atau gambar atau kata-kata yang 
tertuang dalam spanduk, brosur, billboard, koran, majalah, 
televisi, atau radio. 

2. Promosi penjualan (sales promotion), merupakan promosi 
yang digunakan untuk meningkatkan penjualan melalui 
potongan harga atau hadiah pada waktu tertentu terhadap 
barang-barang tertentu pula. 

3. Publisitas (publicity), merupakan promosi yang dilakukan 
untuk meningkatkan citra bank di depan para calon nasabah 
atau nasabahnya melalui kegiatan sponsorship terhadap 
suatu kegiatan amal atau sosial atau olahraga. 

4. Penjualan pribadi (personal selling), merupakan promosi yang 
dilakukan melalui pribadi-pribadi karyawan bank dalam 
melayani serta ikut memengaruhi nasabah. 



A promotion mix is a company’s total 
marketing communications program and it 
consists of a specific blend of: 

 
Advertising 

Sales Promotions 

Public Relations 

Personal Selling 
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Advertising is any paid form of nonpersonal 
presentation and promotion of ideas, goods, or 
services by an identified sponsor  

 

Tujuan penggunaan iklan : 
 Pemberitahuan 

 Mengingatkan kembali 

 Menarik perhatian 

 Mempengaruhi nasabah pesaing 

 Membangun citra  



Iklan adalah sarana promosi yang digunakan bank guna 
menginformasikan, segala sesuatu produk yang dihasilkan oleh 
bank. Informasi yang diberikan adalah manfaat produk, harga 
produk serta keuntungan-keuntungan produk dibandingkan 
pesaing. Tujuan promosi lewat iklan adalah berusaha untuk 
menarik, dan mempengaruhi calon nasabahnya. Penggunaan 
promosi dengan iklan dapat dilakukan dengan berbagai media, 
seperti; 

1. Pemasangan billboard, 

2. Pencetakan brosur, 

3. Pemasangan spanduk, 

4. Melalui koran, 

5. Melalui majalah, 

6. Melalui televisi, 

7. Melalui radio, 

8. Dan media lainnya 



Identifikasi pasar sasaran dan motif pembei 

Tentukan misi yang menyangkut sasaran penjualan dan tujuan promosi 

Anggaran Promosi 

Pemilihan media 

Mengukur Dampak   Promosi 

Identifikasi pasar sasaran dan motif pembei 

Tentukan misi yang menyangkut sasaran penjualan dan tujuan promosi 

Anggaran Promosi 

Pemilihan media 

Mengukur Dampak   Promosi 



Presentasi Publik 

Pervasivenes 

Amplied Effectiveness 

Impersonality 



Bertujuan untuk meningkatkan jumlah 
nasabah 

Menarik nasabah untuk segera membeli setiap 
produk atau jasa yang ditawarkan 

Manfaat sales promotion : 
Komunikasi; Memberikan informasi yang dapat 
menarik perhatian nasabah untuk membeli 

Insentif, Memberikan dorongan untuk segera 
melakukan pembelian 

Invitasi; mengharapkan nasabah segera 
merealisasi pembelian 

 

 



Contoh : 
Pemberian bunga khusus 

Pemberian insentif untuk nasabah yang memiliki 
jumlah saldo tertentu 

Pemberian cinderamata 

Program promosi penjualan; 

1. Promosi konsumen; penggunaan kupon, sampel 
produk, hadiah, atau bentuk undian. 

2. Promosi dagang, berupa bantuan peralatan atau 
insentif. 

3. Promosi wiraniaga, melalui kontes penjualan 

 

 

 



Publisitas adalah kegiatan promosi  untuk 
menarik nasabah melalui kegiatan-kegiatan 
seperti : pameran, bakti sosial,  sponsorship 
dsb. 

 

Kegiatan publisitas dilakukan untuk mengangkat 
citra bank di mata nasabahnya. 

 



Keuntungan yang diperoleh bank melalui 
penjualan pribadi : 

Bank dapat langsung bertemu muka dengan 
nasabah atau calon nasabah 

Dapat memperoleh informasi langsung dari 
nasabah 

Petugas bank dapat mempengaruhi nasabah 
dengan berbagai argumen 

Memungkinkan terjalin keakraban antara nasabah 
dengan petugas bank. 

Dsb 



Tujuan utama strategi pemasaran yang dijalankan 
adalah untuk meningkatkan jumlah nasabahnya, baik 
secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas 
artinya jumlah nasabah bertambah cukup signifikan 
dari waktu ke waktu, secara kualitas artinya nasabah 
yang didapat merupakan nasabah yang produktif 
yang mampu memberikan laba bagi bank. 

Apabila nasabah puas atas pelayanan yang diberikan 
bank, maka ada dua keuntungan yang diterima bank; 

1. Nasabah lama akan tetap dapat dipertahankan 

2. Kepuasan nasabah lama akan menular kepada 
nasabah baru dengan berbagai cara sehingga 
mampu meningkatkan jumlah nasabah. 



Kepuasan pelanggan merupakan penilaian dari 
pelanggan atas penggunaan barang maupun 
jasa dibandingkan dengan harapan sebelum 
penggunaannya. 

S= f (E,P) 

Dimana; 

S= Satisfaction 

E= Expectation 

P= Perceived Performance 



Kepuasan nasabah yang diberikan bank akan 
berimbas sangat luas bagi peningkatan 
keuntungan bank. Apabila nasabah puas 
terhadap pembelian jasa bank, maka nasabah 
tersebut akan; 

1. Loyal kepada bank, 

2. Mengulang kembali pembelian produknya, 

3. Membeli lagi produk lain dalam bank yang 
sama 

4. Memberikan promosi gratis dari mulut ke 
mulut 



Untuk meningkatkan kepuasan nasabah, maka perlu dilakukan 
hal-hal berikut ini; 

1. Memperhatikan kualitas pelayanan dari staf bank yang 
melayani nasabah dengan keramahan, sopan santun, 
serta pelayanan cepat dan efisien. 

2. Faktor pendekatan dan kedekatan untuk berinteraksi 
dengan staf bank tersebut, 

3. Harga yang ditawarkan, 

4. Kenyamanan dan keamanan lokasi bank sebagai tempat 
bertransaksi, 

5. Kemudahan memperoleh produk bank, 

6. Penanganan komplain atau keluhan, 

7. Kelengkapan dan kegunaan produk termasuk kelengkapan 
fasilitas dan produk yang ditawarkan 

8. Perhatian terhadap layanan purnajual 


