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ABSTRAK 

 

PUTI AYU APRIANTI SARI 2012. 8223097613. Analisis Promosi dan 
Awareness Produk KUR PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit 
Nusantara Depok. Program studi D III Manajemen Pemasaran, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang alat promosi 
produk KUR yang digunakan oleh BRI Nusantara Depok dan awareness 
nasabah terhadap produk KUR. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui 
studi pustaka dan survei. Dan teknik untuk pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan wawancara. 

Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa BRI Nusantara Depok 
menggunakan alat promosi berupa advertising dan personal selling 
dengan media berupa iklan tv, iklan media cetak, Customer Service, 
Account Officer, dan website. 

Sebagian besar dari nasabah mengetahui produk KUR melalui media 
iklan tv dan iklan media cetak. Dan untuk awareness nasabah terhadap 
produk KUR diketahui masih rendah. Dengan penilaian nasabah terhadap 
iklan tv yaitu mudah didapatkan, mudah dipahami dan menarik. Namun 
dibutuhkan iklan produk KUR yang dibuat khusus dari perusahaan. Dan 
untuk media iklan brosur dinilai sangat cukup lengkap serta mendorong 
nsabah untuk menggunakan produk KUR. Sedangkan penilaian terhadap 
AO dan CS,nasabah menilai bahwa merasa kurang medapat kejelasan 
mengenai produk KUR dari tenaga penjual serta sulit menghubungi 
mereka. Namun bagi nasabah yang pernah bertemu dan mendapat 
penjelsan mengenai produk KUR menilai tenaga penjual mampu 
menjawab pertanyaan nasabah dengan baik dan sopan. Media iklan yang 
terakhir nasabah nilai dari BRI Nusantara adalah website. Dengan menilai 
website mudah diakses, namun kurang memberikan penjelasan mengenai 
produk KUR yang terdapat pada BRI Nusantara dan juga dianggap kurang 
menarik. 
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ABSTRACT 

 

PUTI AYU APRIANTI SARI 2012. 8223097613. Promotion and Awareness 
of KUR Product PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Nusantara 
Depok. Diploma Degree of Marketing on Management Development, 
Faculty of Economic, State University of Jakarta. 

This paper has a purpose to know about promotion tools of KUR 
product that used by BRI Nusantara Depok and awareness client to KUR 
product. Method that used in these research is descriptive analysis, with 
searching data trough library and survey. And the technical to searching 
data used questioner and interview. 

From writing result concluded that BRI Nusantara Depok used 
promotion tools is advertising and personal selling with media television 
advertising, media print advertising, Customer Service, Account Officer, 
and website. 

A lot of client known of KUR product with media television  advertising 
and media print advertising. And for awareness client to product KUR 
knowing still lower. With Assessment client to television advertising that is 
easy to got, easy for understood, and interesting. But must required 
special television advertising that made by company. And then for media 
advertising like brochure assessed very completed and make client want 
to uses KUR product. While a assessment to AO and CS, client assessing 
that them get a less explain about KUR product from the seller and 
complicated for calling the seller. But for the client that ever to met and get 
a explain about KUR product assessing seller could answer question of 
client better and respectably. And the last media that client from BRI 
Nusantara Depok assess is website. With assessing about website are 
easy to access,  a less explain about KUR product there on BRI 
Nusantara Depok and not interesting assumed too for the website. 
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