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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari suatu gambaran tentang pengaruh bauran promosi 

terhadap keputusan nasabah memilih kartu kredit pada Bank ―X‖ Cabang di kota Palembang. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal. Jumlah populasi adalah nasabah yang 

menggunakan Kartu Kredit pada Bank ―X‖ Cabang di kota Palembang. Dimana dari jumlah populasi, 

yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data 

dengan cara menyebarkan kuesioner. 

Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok variabel. Kelompok tersebut  adalah variabel 

bebas yang terdiri dari variabel periklanan (X1), promosi penjualan (X2), publisitas (X3), penjualan 

pribadi (X4), dan pemasaran langsung (X5). Sedangkan variabel terikatnya adalah keputusan nasabah 

memilih kartu kredit pada Bank ―X‖ Cabang di kota Palembang. 

Untuk mengukur hubungan antar variabel digunakan alat analisis  statistik dengan uji regresi 

linear berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda ternyata secara bersama-sama 

seluruh bauran promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah memilih kartu 

kredit pada Bank ―X‖ Cabang di kota Palembang. Secara parsial, publisitas (X3) memiliki pengaruh 

yang dominan terhadap keputusan nasabah memilih kartu kredit pada Bank ―X‖ Cabang di kota 

Palembang. 

 

Kata Kunci : Bauran Promosi, Keputusan Nasabah 

 

 

PENDAHULUAN 

Kehidupan sehari-hari kita tidak pernah 

lepas dari kegiatan transaksi. Selepas era 

barter, transaksi memerlukan alat bayar 

berupa uang. Di lain pihak, tingginya 

tingkat kriminalitas melahirkan kebutuhan 

masyarakat akan keamanan dan 

kepraktisan dalam melakukan segala 

transaksi. Industri perbankan menangkap 

hal tersebut sebagai suatu peluang bisnis. 

Fungsi konvensional bank sebagai tempat 

menabung dan sumber kredit pun 

dikembangkan. Kini dalam bersaing satu 

sama lain, bank-bank tidak hanya 

mengandalkan dua fungsi utamanya itu, 

melainkan berlomba memberikan layanan 

yang sebanyak mungkin dapat dilibatkan 

langsung dalam transaksi sehari-hari 

masyarakat. 

Untuk memudahkan dalam 

transaksi bisnis serta arus perdagangan, 

masyarakat memerlukan suatu alat yang 

dianggap praktis,aman dan dapat dibawa 

kemana-mana serta diterima sebagai alat 

pembayaran yang sah. Salah satu produk 

dari perbankan yang dapat dipakai sebagai 

alat pembayaran dan sekarang diminati 

oleh banyak orang adalah kartu kredit. 

Perilaku masyarakat dalam 

memanfaatkan fungsi kartu kredit kini 

mengalami pergeseran. Masyarakat tidak 

lagi memiliki kartu kredit sebagai alat 

bantu bayar darurat, melainkan sebagai 

alat berutang. Orang kini tidak lagi 

menggunakan kartu kredit karena 

kehabisan uang tunai, tetapi sengaja tidak 

banyak-banyak membawa uang tunai dan 

lebih menyukai membayar dengan kartu 

kredit. Selain itu kini kartu kredit sudah 

merupakan bagian dari gaya hidup dalam 



 

 

artian membuat hidup menjadi lebih 

mudah dan dapat menaikkan status si 

pemakai di mata masyarakat 

Selama tahun 2003, Citibank 

merupakan market leader kartu kredit di 

Indonesia dengan pemegang kartu kredit 

mencapai 1 juta - 1,2 juta orang dan 

dengan pangsa pasar 27,82 %. Posisi 

kedua ditempati BNI 46 dengan pemegang 

kartu kredit sebanyak 575.000 – 650.000 

orang dan dengan pangsa pasar 15.06 %. 

Tempat ketiga diisi Bank Central Asia 

(BCA) dengan pemegang kartu mencapai 

590.000 – 600.000 orang dan dengan 

pangsa pasar 13,90 % (sumber : data Biro 

Riset InfoBank).  

Untuk menarik minat calon 

nasabah maupun nasabah, tiap-tiap bank 

yang mengeluarkan kartu kredit berusaha 

menawarkan fasilitas-fasilitas yang lebih 

menarik dengan menonjolkan 

kelebihan/keunggulan produknya. 

Sehingga diharapkan para calon nasabah 

tertarik dan akhirnya akan memutuskan 

untuk menjadi pemegang kartu kredit 

bank tersebut. 

Ada empat hal penting yang 

biasanya diperhatikan masyarakat saat 

memilih kartu kredit, yaitu : kartu kredit 

yang akan diaplikasi diterima bertransaksi 

di mana-mana, termasuk diluar negeri ; 

tingkat suku bunga yang tidak mencekik / 

rendah ; besarnya biaya tahunan (annual 

fee), dan layanan purna jual (sumber : 

Kompas, 24 April 2003) 

 Untuk dapat bersaing dengan bank-

bank lainnya, Bank ―X‖ juga menawarkan 

keunggulan-keunggulan produk yang 

dimilikinya, berupa : 

Pertama, Hanya membebankan iuran 

bulanan sebesar Rp. 25.000,- untuk kartu 

Gold dan Rp. 12.500,- untuk kartu Silver, 

terhitung sejak menerima kartu kredit.  

Kedua, Mengenakan bunga 6 bulan 

pertama sebesar 2,25% dan setelah 6 

bulan sebesar 3 % untuk kartu Gold 

maupun kartu Silver.  

Ketiga, Kemudahan mengangsur dengan 

pembayaran minimum hanya 5 % atau Rp. 

50.000,- (mana yang lebih besar) dari 

jumlah tagihan per bulan. 

Keempat, Memperoleh keuntungan 

pengembalian nilai rupiah hingga 2 % 

atau maksimal Rp. 250.000 dari jumlah 

pembelanjaan atau penarikan tunai. 

Kelima, Dapat  melakukan penarikan 

uang tunai / cash di 500.000 ATM berlogo 

VISA/PLUS di seluruh dunia. 

Fasilitas-fasilitas tambahan lainnya 

yaitu : Power Points, setiap pembelanjaan 

dengan kartu kredit Bank ―X‖ sebesar Rp. 

100.000,- akan mendapatkan 1 Power 

Point yang dapat ditukar dengan berbagai 

penawaran menarik dalam program Power 

Points TV Show; Transfer Balance, 

dengan memindahkan saldo tagihan kartu 

kredit  yang lain ke kartu kredit Bank ―X‖, 

akan dapat menikmati bunga ringan 1,5 % 

selama 12 bulan; Buy 2 Get 1, setiap 

pembelian 2 tiket Garuda dengan kartu 

kredit Bank ―X‖ akan mendapatkan 1 tiket 

gratis; Airport Lounge, pemegang kartu 

kredit Bank ―X‖ Gold dapat menikmati 

fasilitas ruang tunggu eksekutif di 11 

Bandara utama di seluruh Indonesia; 

Power Discount, berbagai hotel, restaurant 

dan pertokoan favorit akan memberikan 

penawaran harga khusus yang sangat 

menarik. 

Meskipun belum lama 

diperkenalkan kepada masyarakat 

(diluncurkan 8 Nopember  2000), ternyata 

kartu kredit  Bank ―X‖ banyak diminati 

oleh masyarakat khususnya nasabah Bank 

―X‖. Hal ini dapat dilihat dari 

perkembangan jumlah pemegang kartu 

kredit Bank  ―X‖ per tahunnya. 

Tabel 1 

Perkembangan Kartu Kredit “X” di 

Indonesia 

TAHUN JUMLAH 

2000 5.150 

2001 120.487 

2002 240.434 

2003 360.000 

Sumber : Product Briefing Kartu Kredit  

 



 

 

Sebagai pemain baru dalam bisnis kartu 

kredit, Bank ―X‖ perlu melakukan 

kegiatan promosi agar produknya dikenal 

oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga 

calon nasabah  tahu akan produk tersebut  

Proses tersebut diharapkan konsumen 

tertarik dan pada akhirnya mereka akan 

menjadi pemegang kartu kredit Bank ―X‖. 

Berbagai program promosi telah 

dilaksanakan oleh Bank ―X‖ untuk 

menarik calon nasabah menjadi pemegang 

kartu kredit Bank ―X‖.  

  Berdasarkan latar belakang yang 

telah dikemukakan di atas  maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

apakah bauran promosi yang dilakukan 

oleh Bank ―X‖ mempunyai pengaruh 

terhadap keputusan nasabah dalam 

memilih menggunakan kartu kredit Bank  

―X‖, serta untuk mengetahui bauran 

promosi mana yang paling dominan dalam 

mempengaruhi keputusan nasabah 

memilih kartu kredit Bank ―X‖. 

  Oleh karena itu judul yang diambil 

dalam penelitian ini adalah :  ―ANALISIS 

PENGARUH BAURAN PROMOSI 

TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH 

DALAM MEMILIH KARTU KREDIT 

PADA BANK ―X‖ CABANG DI KOTA 

PALEMBANG ―. 

 

STUDI PUSTAKA 

Promosi merupakan suatu bentuk 

komunikasi pemasaran. Menurut 

McCarthy dan Perrault dalam bukunya 

―Essentials of Marketing ― terjemahan 

Maulana (1995:64), promosi adalah 

komunikasi informasi antara penjual dan 

calon pembeli atau pihak-pihak lain dalam 

saluran untuk mempengaruhi sikap dan 

perilaku konsumen. 

Faktor promosi mempunyai 

peranan yang penting dalam membantu 

mengkomunikasikan positioning jasa 

kepada para pelanggan dan pasar-pasar 

relationship. Melalui promosi maka 

perusahaan dapat memberikan informasi 

atau pesan mengenai produk/jasa yang 

ditawarkan perusahaan kepada 

masyarakat, sehingga calon konsumen 

dapat mengetahui adanya produk/jasa 

tersebut untuk selanjutnya diharapkan 

mereka melakukan pembelian.  

Tjiptono dalam bukunya ―Strategi 

Pemasaran‖ (2002:219) menjelaskan 

pengertian komunikasi pemasaran sebagai 

aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan/atau 

mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli dan loyal pada 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan 

yang bersangkutan.  

Ada tiga unsur pokok dalam  proses 

komunikasi pemasaran, yaitu : 

Pertama, Pelaku Komunikasi yang terdiri 

atas pengirim (sender) atau komunikator 

yang menyampaikan pesan dan penerima 

(receiver) atau komunikan pesan. 

Kedua, Material Komunikasi yang terdiri 

atas: gagasan, pesan (message), media, 

response, feed-back dan gangguan. 

Ketiga, Proses Komunikasi: Proses 

penyampaian pesan (dari pengirim kepada 

penerima) maupun pengiriman kembali 

respon (dari penerima kepada pengirim) 

akan memerlukan dua kegiatan, yaitu 

encoding (fungsi mengirim) dan decoding 

(fungsi menerima) 

           Pada hakekatnya komunikasi 

pemasaran meliputi tiga tujuan utama, 

antara lain untuk menyebarkan informasi 

(komunikasi informatif), mempengaruhi 

untuk melakukan pembelian atau menarik 

konsumen (komunikasi persuasif), dan 

mengingatkan  masyarakat untuk 

melakukan pembelian ulang (komunikasi 

mengingatkan kembali). Hal tersebut  juga 

merupakan tujuan dari promosi. 

Bauran Promosi 

Pengertian bauran promosi 

menurut Kotler (2002 : 626) , dalam 

bukunya‖ Manajemen Pemasaran  ― terdiri 

atas lima cara : 

Pertama, Periklanan : semua bentuk 

penyajian dan promosi nonpersonal atas 



 

 

ide, barang atau jasa yang dilakukan oleh 

perusahaan sponsor tertentu. 

Kedua, Promosi penjualan : berbagai 

insentif jangka pendek untuk mendorong 

keinginan mencoba atau membeli suatu 

produk atau jasa 

Ketiga, Hubungan masyarakat dan 

publisitas : berbagai program untuk 

mempromosikan dan / atau melindungi 

citra perusahaan atau masing-masing 

produknya. 

Keempat, Penjualan pribadi : interaksi 

langsung dengan satu calon pembeli atau 

lebih guna melakukan presentasi, 

menjawab pertanyaan, dan menerima 

pesanan. 

Kelima, Pemasaran langsung : 

penggunaan surat, telepon, faksimil, e-

mail dan alat penghubung nonpersonal 

lain untuk berkomunikasi secara langsung 

dengan atau mendapatkan tanggapan 

langsung dari pelanggan dan calon 

pelanggan tertentu. 

Periklanan (Advertising) 

          Iklan merupakan salah satu bentuk 

promosi yang paling banyak digunakan 

perusahaan dalam mempromosikan 

produknya. Hal ini dapat dilihat dari 

besarnya anggaran belanja iklan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk merek-

merek yang dihasilkannya 

    Iklan adalah bentuk komunikasi 

tidak langsung, yang didasari pada 

informasi tentang keunggulan suatu 

produk yang disusun sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan rasa 

menyenangkan yang akan mengubah 

pikiran seseorang untuk melakukan 

pembelian. AMA (American Marketing 

Association) mendefiinisikan iklan 

sebagai semua bentuk bayaran untuk 

mermpresentasikan dan mempromosikan 

ide, barang, atau jasa secara non personal 

oleh sponsor yang jelas. Sedangkan 

menurut Kotler (2002:658), periklanan 

adalah segala bentuk penyajian dan 

promosi ide, barang atau jasa secara non 

personal oleh suatu sponsor tertentu yang 

memerlukan pembayaran. 

        Dalam mengembangkan program 

periklanan, manajer pemasaran harus 

selalu mulai dengan mengidentifikasi 

pasar sasaran dan motif pembeli. 

Kemudian mengambil lima keputusan 

utama dalam pembuatan program 

periklanan, yang disebut 5 M, yaitu : 

Mission (misi), Money (uang), Message 

(pesan), Media (media) dan Measurement 

(pengukuran). 

Peran para pendukung dalam 

periklanan, seperti para bintang televisi, 

aktor film, para atlet terkenal digunakan 

secara luas di dalam iklan-iklan dimajalah, 

iklan radio, dan iklan televisi untuk 

mendukung produk. Pendukung dari orang 

khusus sering digunakan juga, yaitu 

dengan menampilkan orang-orang biasa 

(bukan selebriti) yang 

menggunakan/mendukung produk. 

Menurut Terence A. Shimp 

(2003:464), faktor-faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam memilih selebriti 

adalah sebagai berikut : 

1. Kredibilitas selebriti, dapat 

dipercaya dan keahlian selebriti  

2. Kecocokan selebriti dengan 

khalayak, selebriti yang dipilih 

cocok dengan khalayak yang 

menjadi sasaran. 

3. Kecocokan selebriti dengan merek, 

citra selebriti, nilai dan perilakunya 

sesuai dengan kesan yang 

diinginkan untuk merek yang 

diiklankan. 

4. Daya tarik selebriti, meliputi 

keramahan, menyenangkan, fisik 

dan pekerjaan. 

Pertimbangan lainnya yaitu biaya 

untuk memperoleh layanan dari selebriti, 

besar kecilnya kemungkinan bahwa 

selebriti akan berada dalam masalah 

setelah suatu dukungan dilakukan, sulit 

atau mudahnya selebriti akan bekerja 

sama dan berapa banyak merek-merek lain 

yang sedang didukung selebriti itu. 

Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

           Promosi penjualan menurut Kotler 

(2002:681) terdiri dari kumpulan alat-alat 



 

 

insentif yang beragam, sebagian besar 

berjangka pendek, dirancang untuk 

mendorong pembelian suatu produk / jasa 

tertentu secara lebih cepat dan / atau lebih 

besar oleh konsumen atau pedagang. 

  Promosi penjualan menawarkan 

insentif untuk membeli. Promosi 

penjualan mencakup alat untuk promosi 

konsumen (sampel, kupon, tawaran 

pengembalian uang, potongan harga, 

premi, hadiah, hadiah langganan, 

percobaan gratis, garansi, promosi 

berhubungan, promosi silang, pajangan 

serta demontrasi di toko); promosi 

perdagangan (potongan harga, tunjangan 

iklan dan pajangan, dan barang gratis); 

dan promosi bisnis dan wiraniaga 

(pameran dan konvensi perdagangan, 

kontes untuk wiraniaga dan iklan khusus).  

   Walaupun alat promosi penjualan 

sangat beragam, semuanya memberikan 

tiga manfaat yang berbeda, yaitu : 

Pertama, Komunikasi. Promosi penjualan 

menarik perhatian dan biasanya 

memberikan informasi yang dapat 

mengarahkan konsumen kepada produk 

Kedua, Insentif. Promosi penjualan 

menggabungkan sejumlah kebebasan, 

dorongan, atau kontribusi yang memberi 

nilai bagi konsumen 

Ketiga, Ajakan. Promosi penjualan 

merupakan ajakan untuk melakukan 

transaksi pembelian. 

 Dalam menggunakan promosi 

penjualan, perusahaan harus menetapkan 

tujuan, memilih kiatnya, mengembangkan 

program, menguji program itu lebih 

dahulu, menerapkan dan 

mengendalikannya, serta menilai hasilnya. 

Hubungan Masyarakat dan Publisitas 

(Public Relation and Publicity) 

 Hubungan masyarakat (public 

relation) merupakan upaya komunikasi  

menyeluruh dari suatu perusahaan untuk 

mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, 

dan sikap berbagai kelompok terhadap 

perusahaan tersebut. Kelompok tersebut 

bisa terdiri atas karyawan dan 

keluarganya, pemegang saham, 

pelanggan, khalayak atau orang yang 

tinggal di sekitar perusahaan, pemasok, 

perantara, pemerintah serta media masa. 

Dalam pelaksanaannya public relation 

dapat dilakukan oleh individu kunci dari 

suatu perusahaan dan dapat pula dilakukan 

oleh lembaga formal dalam bentuk 

departemen maupun seksi public relation 

dalam struktur organisasi. Kegiatan-

kegiatan dari public relation adalah 

sebagai berikut : 

Pertama, Press Relation : memberikan 

informasi yang pantas/layak dimuat di 

surat kabar agar dapat dapat menarik 

perhatian publik 

Kedua, Product Publicity :  upaya untuk 

mempublikasikan produk-produk  tertentu 

Ketiga, Corporate Communication : 

mencakup komunikasi internal dan 

eksternal, serta mempromosikan 

pemahaman tentang organisasi  

Keempat, Lobbying : Usaha untuk bekerja 

sama dengan pemerintah dan pembuat 

undang-undang serta mempengaruhi 

keputusan yang akan diambil 

Kelima, Counseling : memberikan saran 

dan pendapat kepada manajemen 

mengenai masalah yang berhubungan 

dengan publik, posisi dan citra perusahaan 

Publisitas merupakan 

pemanfaatan nilai-nilai berita yang 

terkandung dalam suatu produk untuk 

membentuk citra produk yang 

bersangkutan. Dibandingkan dengan iklan, 

publisitas mempunyai kredibilitas yang 

lebih baik, karena pembenaran dilakukan 

oleh pihak lain selain pemilik iklan. 

 Istilah lama untuk hubungan 

masyarakat pemasaran (marketing public 

relation) adalah publisitas. Banyak 

perusahaan membentuk hubungan 

masyarakat pemasaran (marketing public 

relation) untuk mendukung secara 

langsung promosi perusahaan/produk dan 

pembentukan citra serta merupakan upaya 

komunikasi menyeluruh dari suatu 

perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, 

opini, keyakinan dan sikap berbagai 

kelompok terhadap perusahaan tersebut. 



 

 

Adapun tugas dari marketing public 

relation adalah  sebagai berikut :  

1. Membantu peluncuran produk baru 

2. Membantu memposisikan kembali 

produk mapan 

3. Membangun minat terhadap suatu 

kategori produk 

4. Mempengaruhi kelompok sasaran 

tertentu 

5. Membela produk yang menghadapi 

masalah publik 

6. Membangun citra perusahaan 

sehingga mendukung produknya 

Penjualan Personal (Personal Selling) 

 Penjualan personal adalah 

komunikasi langsung (tatap muka) antara 

penjual dan calon pelanggan untuk 

memperkenalkan suatu produk kepada 

calon pelanggan dan membentuk 

pemahaman pelanggan terhadap produk 

sehingga mereka akan mencoba dan 

membelinya. 

 Penjualan personal merupakan 

alat yang paling efektif dalam hal biaya 

dalam proses pembelian, terutama dalam 

membangun preferensi, keyakinan dan 

tindakan pembeli. Selain itu penjualan 

personal memiliki kekuatan unik lainnya 

yaitu wiraniaga dapat mengumpulkan 

pengetahuan tentang pasar dan 

mendapatkan umpan balik  dari pasar. 

Namun penjualan personal membutuhkan 

biaya yang lebih besar daripada 

periklanan. 

 Dalam penjualan personal, armada 

penjualan menjadi hal yang sangat oenting 

karena merupakan ujung tombak dalam 

kegiatan pemasaran. Disamping menjual 

produk atau jasa, mereka juga harus 

mampu mengikuti perubahan selera pasar 

dan selanjutntya memberitahukan kepada 

bagian terkait untuk merespon perubahan 

tersebut.   

 Desain  strategi armada penjualan 

mencakup 6 langkah utama, yaitu : 

1. Menentukan peran armada penjualan 

dalam strategi promosi 

2. Mendefinisikan proses penjualan 

3. Menentukan saluran-saluran penjualan 

4. Mendesain organisasi penjualan 

5. Mengelola armada penjualan 

6. Mengevaluasi dan mengendalikan 

armada penjualan 

Pemasaran Langsung (Direct 

Marketing) 

 Kotler (2002 : 740) menyebutkan 

bahwa Direct Marketing Association 

(DMA) mendefinisikan pemasaran 

langsung sebagai sistem pemasaran 

interaktif  yang menggunakan  satu  atau  

lebih media iklan untuk menghasilkan 

tanggapan dan/atau transaksi yang dapat 

diukur pada suatu lokasi. 

Dalam pemasaran langsung, 

komunikasi promosi ditujukan langsung 

kepada konsumen individual, dengan 

tujuan agar pesan-pesan tersebut 

ditanggapi konsumen yang bersangkutan, 

baik melalui telepon, pos atau dengan 

datang langsung ke tempat pemasar. 

Secara garis besar, pemasaran 

langsung memiliki empat karakteristik, 

yaitu: 

1. Pertama, Non publik  ―  pesan 

biasanya ditujukan kepada orang 

tertentu 

2. Kedua, Disesuaikan  — pesan dapat 

disesuaikan untuk menarik orang yang 

dituju 

3. Ketiga, Terbaru ― suatu pesan dapat 

disiapkan sangat cepat untuk 

diberikan kepada seseorang 

4. Keempat, Interaktif  ― pesan dapat 

diubah tergantung  pada tanggapan 

orang tersebut 

Perilaku Konsumen 

Dengan semakin berkembangnya 

suatu masyarakat, maka konsumen akan 

semakin selektif dalam memilih barang 

dan jasa. Para pemasar harus mempelajari 

keinginan, persepsi, preferensi dan 

perilaku belanja konsumen. Ilmu tentang 

perilaku konsumen merupakan ilmu yang 

mencoba untuk membuka rahasia, apa 

yang menyebabkan seseorang membeli 

barang atau jasa dengan merk tertentu. 

Seseorang akan mengeluarkan sejumlah 



 

 

biaya untuk mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan. 

Perilaku konsumen (consumer 

behavior) menurut Schiffman dan Kanuk 

dalam bukunya ― Consumer Behavior ― 

(2004:8)  didefinisikan sebagai perilaku 

dimana konsumen dalam proses memilih, 

membeli, memakai, mengevaluasi dan 

memanfaatkan produk dan jasa yang 

mereka yakini dapat memuaskan 

kebutuhan mereka.   

Menurut Kotler (2002:183) 

terdapat empat karakter yang 

mempengaruhi perilaku pembelian, yaitu : 

1. Kebudayaan 

 Kebudayaan ini bersifat sangat luas 

dan menyangkut segala aspek 

kehidupan manusia yang mencakup 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, 

moral, hukum, adat istiadat dan lain 

kemampuan-kemampuan serta 

kebiasaan yang didapat oleh manusia 

sebagai anggota masyarakat. 

2.   Sosial 

Perilaku konsumen juga dipengaruhi 

oleh karakter lainnya seperti 

kelompok acuan, keluarga serta peran 

dan status 

3. Pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi 

oleh karakteristik pribadi. 

Karakteristik tersebut adalah usia dan 

tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan 

ekonomi, gaya hidup sertra 

kepribadian dan konsep diri pembeli. 

4.   Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang 

dipengaruhi oleh empat faktor 

psikologis utama yaitu : motivasi, 

persepsi, pembelajaran serta 

keyakinan dan sikap. 

Menurut Schiffman dan Kanuk 

(2004 : 553), ada tiga tahapan / komponen 

pada konsumen dalam mengambil 

keputusan. Ketiga komponen tersebut 

adalah : 

1. Komponen Input 

 Komponen input terdiri dari 

kegiatan bauran pemasaran dan 

kegiatan non bauran pemasaran. 

Kegiatan bauran pemasaran meliputi 

kualitas produk, harga produk, 

distribusi produk dan promosi 

produk. Sedangkan yang termasuk 

non bauran pemasaran adalah 

pengaruh sosial budaya yang ada 

dalam lingkungan masyarakat 

(konsumen). Komponen input ini 

merupakan sumber informasi yang 

dapat mempengaruhi nilai, sikap 

dan perilaku konsumen terhadap 

suatu tawaran produk. Kondisi ini 

akan membuat  konsumen 

melakukan penilaian untuk 

membuat suatu keputusan membeli 

atau tidak membeli produk itu. 

2. Komponen Proses 

Komponen ini sangat erat 

hubungannya dengan cara 

bagaimana seorang konsumen 

membuat suatu keputusan. 

Kaitannya erat dengan motivation, 

perception, personality, learning 

dan attitudes konsumen. Komponen 

proses ini juga sangat dipengaruhi 

oleh komponen input. 

3. Komponen Output 

Terdiri dari beberapa kegiatan yaitu 

: perilaku pembeli dan evaluasi 

pasca pembelian. Kedua kegiatan ini 

bertujuan untuk memberi nilai 

tambah kepada konsumen atas 

pelayanan untuk mencapai suatu 

kepuasan. 

 

HIPOTESIS 

 Berdasarkan landasan teori dan 

kerangka konseptual diatas , maka peneliti 

mencoba membuat hipotesa sebagai 

berikut: 

Bauran promosi (periklanan, promosi 

penjualan, publisitas, penjualan pribadi, 

pemasaran langsung) secara bersama-

sama (simultan) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap  keputusan 

nasabah  dalam memilih kartu kredit pada 

bank ―X‖ Cabang di Kota Palembang. 

 



 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan 

metode Conclusive Research khususnya 

metode Causal Research atau hubungan 

sebab akibat, untuk meneliti hubungan 

antara bauran promosi (periklanan, 

promosi penjualan,publisitas, penjualan 

personal dan pemasaran langsung) 

terhadap keputusan nasabah dalam 

memilih kartu kredit pada Bank ―X‖ 

Cabang di kota Palembang. 

Populasi, Besar Sampel dan Teknik  

Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah pemegang kartu kredit Bank ―X‖ 

yang ada di  kota palembang selama tahun 

2004 sejumlah 1.643 nasabah. Adapun 

yang menjadi sampel adalah sebagian dari 

pemegang kartu kredit yang ada di Bank 

―X‖ Cabang di kota Palembang yaitu: 

Cabang Sudirman, Cabang Palembang A. 

Rivai, dan Cabang Palembang Arief. 

Besarnya sampel dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 100 responden yang 

ditemui  di lapangan yang merupakan 

pemegang kartu kredit Bank ―X‖ dengan 

pertimbangan keterbatasan waktu dan 

jumlah pemegang kartu kredit Bank ―X‖ 

yang ada di ketiga Cabang tersebut. 

Dalam penelitian ini metode 

pengambilan sampel yang digunakan 

adalan Non Probability Sampling. Dalam 

metode Non Probability Sampling setiap 

unsur atau anggota populasi tidak 

memiliki kesempatan atau peluang yang 

sama untuk dipilih sebagai sampel. 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini 

berdasarkan accidental sampling. 

Batasan Operasional Variabel 

Pengertian batasan-batasan 

variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Periklanan, yaitu segala bentuk 

penyajian dan promosi ide, barang 

atau jasa secara non personal oleh 

suatu sponsor tertentu yang 

memerlukan pembayaran. Periklanan 

dalam penelitian akan diukur dengan 

indikator: media penyajian iklan kartu 

kredit Bank ―X‖ 

(billboard/majalah/surat 

kabar/televisi/brosur), isi dari pesan 

iklan, kalimat yang ditampilkan, 

desain gambar dan warna, 

orang/bintang iklan yang digunakan 

dalam iklan. 

2. Promosi penjualan,  terdiri dari 

kumpulan alat-alat insentif yang 

beragam, sebagian besar berjangka 

pendek, dirancang untuk mendorong 

pembelian suatu produk / jasa tertentu 

secara lebih cepat dan / atau lebih 

besar oleh nasabah atau pedagang. 

Promosi penjualan dalam penelitian 

akan diukur dengan indikator: adanya 

program Power Points, penawaran  

harga khusus dari berbagai hotel, 

restauran dan pertokoan favorit 

(Power Discount), pembelian  barang-

barang  melalui katalog 

(merchandising Program), bonus 

gratis (buy 2 get 1) untuk transaksi 

tertentu yang dirancang oleh Bank 

―X‖. 

3. Publisitas, adalah berbagai macam 

program yang dirancang untuk 

mempromosikan atau melindungi citra 

perusahaan atau produk individualnya. 

Publisitas dalam penelitian akan 

diukur dengan indikator: sponsor 

dalam berbagai kegiatan, menjadi  

pembicara dalam seminar, kepedulian  

perusahaan    dalam   memberikan 

bantuan kepada korban bencana alam, 

Memberikan informasi mengenai 

kartu kredit Bank  ―X‖  melalui acara 

TV show di televisi, dan membuka 

stand dalam  pameran-pameran. 

4. Penjualan Pribadi, merupakan 

komunikasi langsung (tatap muka) 

antara penjual dan calon pelanggan 

untuk memperkenalkan suatu produk 

kepada calon pelanggan dan 

membentuk pemahaman pelanggan 

terhadap produk sehingga mereka 

akan mencoba dan membelinya. 



 

 

Penjualan pribadi dalam penelitian 

akan diukur dengan indikator: 

penyampaian dan kesopanan Sales 

Promotion Girl (SPG) maupun 

pegawai bank dalam menawarkan 

kartu kredit, penguasaaan materi dari 

para SPG maupun pegawai bank 

tentang produk yang ditawarkan, 

kecepatan dan ketepatan petugas  

dalam melayani semua  konsumen, 

memberikan pelayanan dan perhatian 

kepada semua konsumen tanpa 

memandang status sosial, sistem dan 

prosedur pelayanan yang cepat. 

5. Pemasaran Langsung, adalah sistem 

pemasaran interaktif  yang 

menggunakan  satu  atau  lebih media 

iklan untuk menghasilkan tanggapan 

dan/atau transaksi yang dapat diukur 

pada suatu lokasi. Pemasaran 

langsung dalam penelitian akan diukur 

dengan indikator: penawaran kartu 

kredit dengan menelpon langsung 

kepada calon konsumen, penawaran 

kartu kredit dengan cara penyisiran ke 

tempat target yang dituju, 

menyampaikan informasi mengenai 

karakteristik kartu kredit secara detil 

dan jelas, penawaran kartu kredit 

kepada pemegang target pasar dengan 

mengirimkan melalui surat langsung 

(direct mail). 

Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul dari kuesioner, 

wawancara, dan observasi dikelompokkan 

dan diolah dengan menganalisis sikap 

responden terhadap setiap butir kuesioner 

untuk melihat hasil penilaian responden 

(positif/negatif) terhadap pelaksanaan 

variabel yang diteliti dengan 

menggunakan analisis Likert's Summated 

Rating Scale untuk mengetahui pengaruh 

bauran promosi terhadap keputusan 

nasabah memilih kartu kredit pada bank 

―X‖. Untuk menganalisa pengaruh 

hubungan antara variabel yang menjadi 

penyebab (variabel pengaruh) dan variabel 

yang menjadi akibat (variabel 

terpengaruh). Perhitungan juga dilakukan 

dengan program SPSS (Statistical Product 

for Services Solutions) for Windows 

ver.12. Model hubungan variabel akan 

dianalisa sesuai persamaan regresi :  

  Y    =   b0  +  b1X1  +  b2X2  +  b3X3   + b4 

X4   +b5X5 e 

     Dimana : 

 Y = Keputusan nasabah memilih  

kartu kredit pada bank ―X‖ 

 X1 = Periklanan 

 X2 = Promosi Penjualan 

 X3 = Publisitas 

 X4 = Penjualan Pribadi 

 X5 = Pemasaran Langsung 

 b0 = Konstanta 

 b1,b2,b3,b4,b5   =  Koefisien Regresi 

 e   =    Variable error  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui pengaruh 

hubungan data primer yang diuji,  yang 

berasal dari variabel bebas Bauran 

Promosi (periklanan, promosi penjualan, 

publisitas, penjualan pribadi dan 

pemasaran langsung) terhadap keputusan 

nasabah memilih kartu kredit  pada bank 

―X‖ Cabang di kota Palembang digunakan 

alat bantu komputer dengan program 

SPSS versi 12.0. Data yang diperoleh dari 

100 responden yang telah mengisi 

kuesioner secara lengkap, selanjutnya 

hasil analisis disajikan pada tabel 2 

berikut ini : 

 

 

Tabel 2 

Regresi linier berganda 

 B Thitung p 

Konstanta 0,009 0,019 0,985 

X1 0,150 2,029 0,045 

X2 0,184 2,073 0,041 

X3 0,226 2,742 0,007 

X4 0,195 2,507 0,014 

X5 0,209 2,408 0,018 

R = 0,636 R
2
= 

0,404 

F=12,749 p=.000 

Sumber: Data primer yang diolah 

 



 

 

 

Persamaan regresi untuk 

mengestimasi variabel terikat dengan 

menggunakan seluruh variabel bebas 

adalah sebagai berikut : 

Y  =  0,009 + 0,150X1 + 0,184X2 + 

0,226X3 + 0,195X4 + 0,209X5 

Keterangan : 

Y  =  keputusan nasabah  memilih kartu 

kredit Bank ―X‖ 

X1  =  Periklanan  X4 = penjualan pribadi 

X2 =  Promosi penjualan  X5 = pemasaran langsung 

X3 =  Publisitas  

R =  Koefisien korelasi 

R
2
 =

 
Koefisien determinasi 

p =  Tingkat Kemaknaan 

 

Dari persamaan nilai estimasi 

fungsi regresi di atas terlihat bahwa nilai 

konstanta yang diperoleh adalah positif 

sebesar 0,009. Hal ini menggambarkan 

bahwa tanpa dipengaruhi oleh variabel 

bebas (X) maka keputusan nasabah 

memilih kartu kredit Bank ―X‖ (Y) adalah 

sebesar 0,009.  

Nilai koefisien regresi mewakili 

variabel periklanan (X1) yang diperoleh 

sebesar 0,150 menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan (karena tanda positif) variabel 

periklanan maka akan meningkatkan 

keputusan nasabah memilih kartu kredit 

―X‖ sebesar 0,150 dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. 

Nilai koefisien regresi mewakili 

variabel promosi penjualan (X2) yang 

diperoleh sebesar 0,184 menunjukkan 

bahwa setiap kenaikan (karena tanda 

positif) variabel promosi penjualan maka 

akan meningkatkan keputusan nasabah 

memilih kartu kredit Bank ―X‖ sebesar 

0,184 dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. 

Nilai koefisien regresi mewakili 

variabel publisitas (X3) yang diperoleh 

sebesar 0,226 menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan (karena tanda positif) variabel 

publisitas maka akan meningkatkan 

keputusan nasabah memilih kartu kredit 

Bank ―X‖ sebesar 0,226 dengan asumsi 

variabel bebas lainnya konstan. 

Nilai koefisien regresi mewakili 

variabel penjualan pribadi (X4) yang 

diperoleh sebesar 0,195 menunjukkan 

bahwa setiap kenaikan (karena tanda 

positif) variabel penjualan pribadi maka 

akan meningkatkan keputusan nasabah 

memilih kartu kredit Bank ―X‖ sebesar 

0,195 dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. 

Nilai koefisien regresi mewakili 

variabel pemasaran langsung (X5) yang 

diperoleh sebesar 0,209 menunjukkan 

bahwa setiap kenaikan (karena tanda 

positif) variabel pemasaran langsung 

maka akan meningkatkan keputusan 

nasabah memilih kartu kredit Bank ―X‖ 

sebesar 0,209 dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. 

Dari hasil di atas dapat dijelaskan 

bahwa pengaruh variabel-variabel bebas 

(X) terhadap variabel terikatnya (Y) 

adalah sebagai berikut: periklanan (+) 

sebesar 0,150, promosi penjualan (+) 

sebesar 0,184, publisitas (+) sebesar 

0,226, penjualan pribadi (+) sebesar 0,195, 

pemasaran langsung (+) sebesar 0,209. 

Kesemua variabel bebas di atas memilki 

nilai yang positif terhadap keputusan 

nasabah memilih kartu kredit pada bank 

―X‖ Cabang di kota Palembang. Pengaruh 

yang positif (+) ini menunjukkan bahwa 

keputusan nasabah  memilih kartu kredit  

pada bank ―X‖ Cabang di kota Palembang 

akan berubah seiring dengan perubahan-

perubahan variabel-variabel bebas 

tersebut.  

Berdasarkan hasil uji regresi linier 

berganda di atas terlihat bahwa nilai p 

(sig.F) = 0,000 < 0,05, hal ini berarti 

bahwa berdasarkan hasil penelitian 

variabel bebas bauran promosi 

(periklanan, promosi penjualan, publisitas, 

penjualan pribadi (personal selling), dan 

pemasaran langsung) secara simultan 

(bersama-sama) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan 



 

 

nasabah memilih kartu kredit  pada bank 

―X‖  Cabang di kota Palembang.  

Variasi perubahan nilai variabel 

dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh 

seluruh  

 Dari hasil uji regresi linear 

berganda terlihat bahwa secara serentak 

seluruh variabel bebas bauran promosi 

(periklanan, promosi penjualan, publisitas, 

penjualan pribadi (personal selling), 

pemasaran langsung) mempengaruhi 

keputusan nasabah  memilih kartu kredit 

pada bank ―X‖ pada tingkat convidence 

level dengan nilai R square 0,404. Ini 

berarti faktor-faktor bauran promosi 

tersebut yang terdiri dari (periklanan, 

promosi penjualan, publisitas, penjualan 

pribadi (personal selling), pemasaran 

langsung) mempengaruhi keputusan 

nasabah memilih kartu kredit Bank ―X‖ 

sebesar 40,4%, selebihnya yaitu sebesar 

59,6% dipengaruhi oleh faktor diluar 

bauran promosi  seperti (Kotler 

2002:329):  

faktor budaya, yang terdiri dari : budaya, 

sub budaya, kelas sosial. 

faktor sosial, yang terdiri dari : kelompok 

acuan, keluarga, peran dan status. 

faktor pribadi, yang terdiri dari : usia dan 

tahap siklus hidup, pekerjaan dan 

lingkungan ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian dan konsep diri,  

faktor psikologi, yang terdiri dari : 

motivasi, pembelajaran, keyakinan dan 

sikap. 

Bauran promosi yang dilakukan 

oleh Bank ―X‖ memang sangat gencar, 

seperti: pemasangan iklan di media cetak 

baik media cetak lokal maupun media 

cetak nasional, media elektronik di stasiun 

Televisi Swasta, promosi penjualan 

dengan pemberian PowerPoint, menjadi 

sponsor utama salah satu kuis di televisi 

swasta, publisiitas kepada masyarakat 

melalui SPG (Sales Promotion Girl), dan 

pemasaran langsung dengan menggunakan 

Telemarketing. Semakin efektif baik mutu 

maupun kualitas implementasi strategi 

promosi yang diterapkan oleh Bank ―X‖ 

Cabang di kota Palembang diharapkan 

akan semakin meningkatkan minat serta 

keputusan nasabah untuk menggunakan 

kartu kredit Bank ―X‖ Cabang di kota 

Palembang.  

Secara parsial kelima faktor 

tersebut mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan nasabah 

memilih kartu kredit pada Bank ―X‖ 

Cabang di kota Palembang. Variabel 

publisitas memiliki pengaruh dominan 

terhadap keputusan nasabah memilih kartu 

kredit pada Bank ―X‖ Cabang di kota 

Palembang, hal ini dilihat dari hasil 

pengukuran uji t. Kuatnya pengaruh 

variabel promosi penjualan ini karena 

publisitas mencakup suatu variasi yang 

luas dari alat-alat promosi yang di desain 

untuk merangsang respon pasar yang lebih 

cepat, atau yang lebih kuat. 

Publisitas mempunyai pengaruh 

yang dominan terhadap keputusan 

konsumen memilih kartu kredit Bank ―X‖ 

Cabang di kota Palembang, mengingat 

bahwa fungsi publisitas memang 

memainkan peranan penting dalam bauran 

promosi, seperti yang dikatakan Kotler 

(2002:691) bahwa tugas-tugas publisitas 

adalah : 

Pertama, Membantu peluncuran produk 

baru. 

Kedua, Membantu memposisikan kembali 

produk mapan. 

Ketiga, Membangun minat terhadap suatu 

kategori produk. 

Keempat, Mempengaruhi kelompok 

sasaran tertentu. 

Kelima, Membela produk yang 

menghadapi masalah publik. 

Keenam, membangun  citra perusahaan 

sehingga mendukung produknya.   

Bank ―X‖  telah melaksanakan 

berbagai kegiatan publisitas seperti : 

1. Menjadi sponsor utama dalam 

berbagai kegiatan/event  baik 

lokal maupun nasional. 

2. Mengadakan seminar sekaligus 

menjadi pembicara yang 

membahas tentang kartu kredit. 



 

 

3. Mengadakan kegiatan sosial 

seperti; membantu korban 

bencana alam, sunatan massal, 

dan lain-lain. 

4. memberikan informasi mengenai 

kartu kredit Bank ―X‖ melalui TV 

Show di televisi. 

5. Aktif membuka stand dalam 

pameran yang diadakan pada 

event-event tertentu, seperti; ulang 

tahun kemerdekaan RI, Ulang 

Tahun Kota Palembang. 

Hal-hal tersebut diataslah yang membuat 

publisitas mempunyai pengaruh dominan 

dibanding dengan faktor-faktor bauran 

promosi yang lain. Seperti yang dikatakan 

oleh Tom Brannan (2004:60) bahwa 

publisitas sangat fleksibel, barangkali 

melebihi iklan. Publisitas dapat merespon 

berbagai peristiwa dengan sangat cepat, 

sesuai strategi yang telah direncanakan 

sebelumnya. Kekuatannya mampu 

meningkatkan keuangan perusahaan 

secara langsung. Disamping itu publisitas 

dapat diterapkan pada semua level 

perusahaan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Nilai koefisien korelasi (R) yang 

diperoleh positif yaitu 0,636 dapat 

diartikan bahwa semakin bertambah 

intensitas dari bauran promosi 

(periklanan, promosi penjualan, 

publisitas, penjualan pribadi, dan 

pemasaran langsung) yang 

dilaksanakan,  maka akan semakin 

tinggi juga pengaruhnya terhadap 

keputusan nasabah memilih kartu 

kredit  pada Bank ―X‖ Cabang di kota 

Palembang. 

2. Nilai koefisien determinasi (R
2
) yang 

diperoleh yaitu sebesar 0,404 

menunjukkan bahwa variabel terikat 

bebas (periklanan, promosi penjualan, 

publisitas, penjualan pribadi, dan 

pemasaran langsung) secara simultan 

dapat menjelaskan variabel terikat 

sebesar 40,4% sedangkan sisanya 

59,6% menunjukkan adanya pengaruh 

dari variabel lain di luar variabel yang 

diteliti seperti: budaya, sosial, pribadi 

dan psikologis. 

3. Variabel periklanan, promosi 

penjualan, publisitas, penjualan 

pribadi  dan pemasaran langsung 

secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan nasabah 

memilih kartu kredit pada Bank ―X‖ 

Cabang di kota Palembang.  

4. Secara parsial variabel bebas 

periklanan, promosi penjualan, 

publisitas, penjualan pribadi dan 

pemasaran langsung berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan nasabah 

memilih kartu kredit pada Bank ―X‖ 

Cabang di kota Palembang. 

5. Publisitas mempunyai pengaruh yang 

dominan terhadap keputusan nasabah 

memilih kartu kredit pada Bank ―X‖ 

Cabang di kota Palembang, dengan 

perubahan sebesar 0,226 tiap kenaikan 

satu point score 

 

Saran  

1. Variabel publisitas yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan 

nasabah memilih kartu kredit pada 

bank ―X‖ Cabang di kota Palembang 

sebaiknya ditingkatkan intensitas 

pelaksanaan kegiatan promosinya 

agar minat nasabah untuk 

menggunakan kartu kredit Bank ―X‖ 

semakin meningkat.  

2. Periklanan, promosi penjualan, 

penjualan pribadi dan pemasaran 

langsung perlu dipertahankan serta 

ditingkatkan sesuai dengan harapan 

nasabah agar dapat mendukung 

peningkatan pemasaran kartu kredit 

pada bank ―X‖ Cabang di kota 

Palembang. 

3. Untuk lebih meningkatkan layanan 

kepada para pemegang kartu kredit 

serta mempercepat proses 

persetujuan aplikasi permohonan 

kartu kredit maka perlu didirikan 



 

 

Bank ―X‖ Card Center yang 

berlokasi di Palembang. 

4. Menambah fitur pada kartu kredit 

Bank ―X‖ sehingga diharapkan dapat 

bersaing dengan kartu kredit dari 

pesaing. 

5. Untuk peneliti selanjutnya 

disarankan untuk meneliti lebih 

lanjut tentang faktor-faktor lain di 

luar bauran promosi yang 

mempengaruhi keputusan nasabah 

dalam memilih kartu kredit Bank 

―X‖. 
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