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ABSTRACT 

The background of this research is loyalty is an important thing that must be noticed 

by the bank to interest a new customers to be regular customer or retain every 

customers aims to confront the competition which is very competitive in the banking 

world. Therefore, effectiveness awarding of prize lottery program plays very 

important role in customers loyalty. The purpose of this study is to discuss the issues 

of : the terms of awarding prize lottery program in PT Bank Rakyat Indonesia Branch 

Sidoarjo, the procedure of awarding prize lottery program, the types of awarding 

prizes lottery program, the mechanism of implementation of the awarding prize 

lottery program, the awarding prize lottery program has been effective against the 

loyalty of the savings customer. In this research is using data collection methods are 

: interview and questionnaire methods. The result of research in PT Bank Rakyat 

Indonesia in effectiveness of awarding prize lottery program in increasing customer 

loyalty of saving is needed by the bank because of development or not of a bank is 

depends on their customers. The implementation of this research is PT Bank Rakyat 

Indonesia Branch Sidoarjo can increase customer by maintaining security and 

comfort of customer, giving confidence to customer will increase customer loyalty. 

Keywords : Effectiveness Awarding of Prize Lottery Program, Loyalty, Saving 

PENDAHULUAN 

Di masa globalisasi saat ini 

membuat dunia menjadi begitu 

terbuka, termasuk dunia bisnis dan 

perbankan. Masyarakat sangat 

membutuhkan kehadiran bank sebagai 
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sarana penyimpanan maupun 

membantu dalam usaha masyarakat 

baik usaha kecil sampai menengah ke 

atas. Banyaknya bank-bank yang hadir 

di Indonesia dengan berbagai layanan 

maupun promosi yang dilakukan untuk 

menarik perhatian masyarakat 

merupakan hal yang menambah 

pemasaran dunia dalam perbankan 

lebih bervariasi. Hal ini merupakan 

cara yang dilakukan oleh industri 

perbankan di Indonesia untuk menarik 

nasabah baru menjadi menjadi nasabah 

tetap maupun mempertahankan setiap 

nasabah, yang sudah menjadi 

tantangan khusus bagi setiap bank, 

karena nasabah merupakan nafas 

kehidupan bagi setiap bank untuk maju 

dan tetap menggunakan jasa dan 

layanan produknya. 

Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Pasal 1 ayat 2 No. 

10 tahun 1998, bank merupakan 

“Badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak”. Bank merupakan salah 

satu lembaga keuangan yang dapat 

mempengaruhi perkembangan 

perekonomian di suatu Negara. Hal ini 

karena kemajuan suatu bank dapat 

dijadikan tolak ukur atas kemajuan 

suatu Negara. 

Semakin ketatnya persaingan 

dalam bisnis perbankan dengan 

menawarkan promosi yang sama 

mendorong para pelaku bisnis 

perbankan untuk mampu memberikan 

inovasi penawaran atas produk dan 

jasa khusunya produk tabungan salah 

satunya yaitu dengan upaya 

meningkatkan loyalitas nasabah 

tabungan dimana pihak bank 

memberikan bentuk promosi penjualan 

yang sering diterapkan di lembaga 

keuangan adalah program undian 

tabungan berhadiah. Hadiah menurut 

kamus umum bahasa Indonesia 

merupakan pemberian berupa uang, 

barang ataupun jasa yang dilakukan 

tanpa ada kompensasi balik seperti 

yang terjadi dalam perdagangan. 

Dalam hubungan manusia, tindakan 

pemberian hadiah berperan dalam 

meningkatkan kedekatan sosial. 

Loyalitas nasabah memiliki 

peran penting dalam sebuah 

perusahaan, mempertahankan nasabah 

yang lama dan baru khususnya di era 

perdagangan bebas. Alasannya karena 

dengan loyalitas nasabah akan 

berdampak terhadap kinerja 

perusahaan. Hal ini menjadi alasan 

utama bagi perusahaan untuk menarik 

dan mempertahankan nasabahnya. 

Usaha untuk memperoleh nasabah 

yang loyal tidak dapat dilakukan 

sekaligus, namun melalui beberapa 

tahapan mulai dari mencari nasabah 

potensial sampai memperoleh nasabah 

yang loyal. 

Dalam meningkatkan loyalitas 

nasabah dengan semakin tingginya 

minat menabung nasabah maka 

kegiatan pemberian program undian 

berhadiah yang diberikan oleh bank 

kepada nasabah dirasa cukup efektif. 

Dimana bank memperoleh dana yang 

dihimpun dari masyarakat dan 

sebaliknya nasabah mendapatkan 

undian berhadiah sesuai dengan 

seberapa besar nasabah menempatkan 

dananya. Keefektifan pemberian 
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undaian berhadiah terhadap loyalitas 

nasabah tabungan sangat dibutuhkan 

oleh bank karena berkembangan atau 

tidaknya suatu bank bergantung 

terhadap nasabah bank. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Bank 

Menurut Undang-Undang RI 

No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

bahwa bank adalah “badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak”.  

Dari pengertian tersebut dapat 

dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa 

bank merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang keuangan, 

artinya aktivitas perbankan selalu 

berkaitan dalam bidang keuangan. 

Sehingga berbicara mengenai bank 

tidak terlepas dari masalah keuangan. 

Bank dalam kehidupan 

perekonomian memiliki peranan vital, 

kehadirannya sangat membantu 

teradap lalu lintas perdagangan 

maupun pembayaran, baik didalam 

negeri maupun diluar negeri. Bank 

pula yang menarik dana dari 

masyarakat untuk keperluan investasi 

di berbagai sektor produksi. Bila 

produksi berjalan lancar akan 

membantu meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi.  

Bank merupakan suatu industri 

jasa yang besar sekali perananya 

terutama dalam abad modern sekarang 

ini. Di Indonesia sendiri, peranan bank 

sangat membantu sekali terhadap 

kelancaran pelaksanaan pembangunan 

baik yang dilaksanakan pemerintah 

maupun oleh swasta. 

Pengertian Loyalitas 

Loyalitas didefinisikan sebagai 

suatu sikap yang ditujukan oleh 

nasabah terhadap penyediaan produk 

atau jasa. Seorang nasabah akan 

menunjukkan sikap loyalnya jika suatu 

bank mampu memberikan kepuasan 

kepada nasabahnya. Nasabah yang 

loyal adalah nasabah yang selalu 

membeli kembali dari penyedia jasa 

yang sama dan memelihara suatu sikap 

positif terhadap penyedia jasa itu 

dimasa yang akan datang (Griffin, 

2007:4). 

Menurut Kotler dan Keller 

(2012:138), mendefinisikan loyalitas 

(loyalty) adalah “Komitmen yang 

dipegang secara mendalam untuk 

membeli atau mendukung kembali 

produk atau jasa yang disukai di masa 

depan meski pengaruh situasi dan 

usaha pemasaran berpotensi 

menyebabkan nasabah beralih” 

Pengertian Bank 

Simpanan tabungan 

mempunyai syarat-syarat tertentu bagi 

pemegangnya dan persyaratan masing-

masing bank berbeda satu sama 

lainnya. Di samping persyaratan yang 

berbeda, tujuan nasabah menyimpan 

uang di rekening tabungan juga 

berbeda.. Dengan demikian, sasaran 

bank dalam memasarkan produknya 

juga berbeda sesuai dengan 

sasarannya.  

Menurut Undang-Undang 

Perbankan No. 10 tahun 1998 

tabungan adalah “simpanan yang 
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penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat-syarat tertentu yang 

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 

dengan cek, bilyet giro dan atau alat 

lainnya yang dipersamakan dengan 

itu”. 

 

GAMBARAN SUBYEK 

PENELITIAN 

Profil Perusahaan 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

adalah salah satu bank milik 

pemerintah yang terbesar di Indonesia. 

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa 

Tengah oleh Raden Bei Aria 

Wirjaatmadja dengan nama De 

Poerwokertosche Hulp en Spaarbank 

der Inlandsche Hoofden atau “Bank 

Bantuan dan Simpanan Milik Kaum 

Priyayi Purwokerto”, suatu lembaga 

keuangan yang melayani orang-orang 

berkebangsaan Indonesia (pribumi). 

Lembaga tersebut berdiri tanggal 6 

Desember 1895, yang kemudian 

dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. 

BRI adalah salah satu bank 

Indonesia yang mampu berperan 

sangat baik dalam pereonomian di 

Indonesia. Bank yang telah mengalami 

lintas generasi tersebut 

dari tahun ke tahun telah menunjukkan 

kemampuan yang lebih baik. BRI 

merupakan salah satu Bank BUMN di 

Indonesia. Kinerja keuangan Bank 

BRI pada tahun 2007 mencatatkan 

laba bersih ± Rp 4,2 trilyun. Laba 

tersebut merupakan raihan laba bank 

di Indonesia paling yang besar pada 

tahun tersebut. Akan tetapi kenaikan 

raihan laba tersebut tidak diiringi 

dengan pencapaian-pencapaian yang 

lain. Hal tersebut bisa terlihat dalam 

hasil survei Marketing Research 

Indonesia (MRI) tentang loyalitas 

nasabah (infobank, Januari 2008). 

Visi dan Misi Perusahaan 

Visi  

“Menjadi bank komersial terkemuka 

yang selalu mengutamakan kepuasan 

nasabah” 

Misi 

1. Melakukan kegiatan perbankan 

yang terbaik dengan 

mengutamakan pelayanan kepada 

usaha mikro, kecil dan menengah 

untuk menunjang peningkatan 

ekonomi masyarakat. 

2. Memberikan pelayanan prima 

kepada nasabah melalui jaringan 

kerja yang tersebar luas dan 

didukung oleh sumber daya 

manusia yang profesional dan 

teknologi informasi yang handal 

dengan melaksanakan manajemen 

resiko serta praktek Good 

Corporate Governance (GCG) 

yang sangat baik. 

3. Memberikan keuntungan dan 

manfaat yang optimal kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan 

(stakeholders). 

PEMBAHASAN HASIL 

PENELITIAN 

Syarat-syarat pemberian program 

undian berhadiah 

1. Pembukaan rekening tabungan di 

bank BRI 

2. Lampirkan identitas  

a. KTP 

b. NPWP (bila ada) 

3. Surat pernyataan pemblokiran dana 
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Prosedur pemberian program 

undian berhadiah 

Dari hasil wawancara dengan 

Customer Service prosedur pemberian 

undian berhadiah yang ada di PT Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Sidoarjo 

mengacu berdasarkan pada ketentuan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 

Bank Indonesia (BI) karena apabila 

prosedur tidak sesuai dengan 

ketententuan yang mengacu pada OJK 

dan BI maka program yang ada di 

bank tersebut akan dicabut. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa prosedur 

pemberian program undian berhadiah 

di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Sidorjo sesuai dengan ketentuan atau 

SOP yang berlaku. 

Jenis-jenis pemberian program 

undian berhadiah 

a. Simpedes Hadiah Langsung 

(SHL) 

Program SHL adalah suatu 

program pemberian direct gift (tanpa 

proses pengundian) kepada nasabah 

yang melakukan penyetoran dana 

(Fresh Fund) ke rekening Simpedes 

BRI baik di Kanca, KCP, Kantor Kas, 

BRI Unit maupun Teras BRI dan 

bersedia untuk diblokir dalam jangka 

waktu tertentu. 

1. Tujuan Program 

a. Program ini bertujuan untuk 

akselerasi 

peningkatan/pertumbuhan OS 

Simpedes dalam rangka 

pencapaian target RKA 

Tabungan Simpedes Tahun 

2017. 

b. Untuk mejaga sustainabilitas 

pertumbuhan dana Tabungan 

Simpedes agar tumbuh secara 

berkesinambungan.  

c. Untuk meningkatkan 

pertumbuhan dana melalui 

akuisisi nasabah baru dan 

penambahan dana nasabah 

existing. 

2. Sasaran Program 

a. Nasabah Baru 

b. Nasabah Existing 

b. BRITAMA 

Program Best Deal merupakan 

salah satu program penjualan dengan 

konsep Below The Line dengan 

memberikan sweetener kepada 

nasabah yang berkomitmen 

menempatkan dananya sebesar nilai 

tertentu dan dalam jangka waktu 

tertentu. 

1. Tujuan Program Best Deal 

a. Mengurangi penurunan volume 

BritAma 

b. Mendukung pencapaian target 

RKAP BritAma 

c. Meningkatkan komposisi 

CASA BRI 

d. Meningkatkan marketshare 

Simpanan BRI dibandingkan 

dengan Simpanan Bank Lain 

2. Sasaran Program  

Nasabah yang dapat mengikuti 

program adalah nasabah ritel 

perorangan, baik nasabah prioritas 

maupun non-prioritas yang diajukan 

secara case by case ke Kantor Pusat 

sebagai upaya menahan nasabah yang 

mengikuti program serupa. 

Mekanisme pelaksanaan program 

undian berhadiah 

Mekanisme Program Simpedes 

Hadiah Langsung (SHL) 
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1. Nasabah melakukan penyetoran 

fresh fund minimal sebesar Rp 

10.000.000 dan bersedia dilakukan 

blokir saldo selama tiga, enam, 

sembilan, dan dua belas bulan, 

yang dikompensasi dengan 

pemberian hadiah langsung sesuai 

tiering. 

2. Pemblokiran wajib menggunakan 

aplikasi SHL dan dilaksanakan 

pada hari yang sama dengan 

setoran fresh fund ke rekening 

peserta program. 

3. Rekening 

a. Tabungan BRI Simpedes  

b. Wajib diberikan fasilitas kartu 

ATM dan E-Banking (minimal 

Mobile Banking) 

4. Dana yang di blokir berasal dari 

a. Fresh Fund (dana segar) yang 

disetorkan ke rekening ybs dan 

bukan dana (saldo) yang telah 

mengendap di rekening, 

dibuktikan dengan tidak 

adanya penurunan saldo 

rekening setelah mengakhiri 

program. 

b. Dana transfer dari bank lain 

yang bukan berasal dari 

transfer rekening simpanan 

BRI maupun rekening 

pinjaman BRI. 

c. Pembatalan blokir dilakukan 

melalui mekanisme pengisian 

formulir pembatalan program. 

Mekanisme Keikutsertaan Program 

Best Deal 

1. Unit kerja mengajukan pendaftaran 

peserta melalui link Google Form. 

2. Dalam melakukan pendaftaran, 

unit kerja agar merinci beberapa 

hal sebagai berikut : 

a. Nama Kanwil  

b. Nama Kanca 

c. Nama Uker  

d. Kode Uker 

e. Nama Nasabah 

f. No Rekening Nasabah 

g. Jenis Nasabah (Nasabah 

Prioritas/Non-Prioritas) 

h. Nilai Blokir (saldo yang 

diblokir) 

i. Presentase Hadiah 

j. Nilai Hadiah (termasuk pajak) 

k. Contact Person Uker  

l. Nomor Telp Contact Person 

Uker  

m. Email Contact Person Uker  

n. Upload Surat Permohonan 

Pimpinan Uker 

o. Upload Bukti Blokir Rekening 

Nasabah 

3. Unit kerja wajib menuliskan 

remarks “Best Deal” pada saat 

pemblokiran dana. 

4. Nasabah dianggap gugur dalam 

kepesertaan program Best Deal 

apabila mencairkan dananya 

sebelum jatuh tempo blokir 

berakhir sesuai komitmen, dan 

nasabah wajib mengembalikan 

reward sesuai nominal yang 

diterima nasabah. 

Program undian berhadiah sudah 

efektif terhadap loyalitas nasabah 

tabungan 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Customer Service pemberian 

program undian berhadiap terhadap 

loyalitas nasabah tabungan dapat 

dikatakan efektif apabila dana yang 

dimiliki oleh bank sesuai dengan yang 

diharapkan atau bertambah dan 

laporan keuangan yang sehat, nasabah 
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dapat dikatakan loyal terhadap bank 

apabila nasabah tersebut masih tetap 

menempatkan dananya di bank 

tersebut dalam bentuk tabungan 

sehingga nasabah dapat mengikuti 

program undian berhadiah yang ada di 

bank, dengan sisi lain kedua belah 

pihak mendapatkan keuntungan yaitu 

imbal balik antara nasabah dengan 

bank dimana nasabah mendapatkan 

hadiah apabila mengikuti program 

hadiah dan bank mendapatkan dana 

nasabah yang ditanamkan di bank 

tersebut. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pemberian program undian 

berhadiah terhadap loyalitas nasabah 

tabungan di PT Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Sidoarjo sudah Efektif. 

Gambaran Umum Responden 

Distribusi Responden Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

Jenis 

Kelamin 

Frekuensi Prosentase 

(%) 

Perempuan 

Laki-Laki 
29 

21 

58 % 

42 % 

Jumlah 50 100 % 

Dari tabel jenis kelamin diatas, 

dapat kita ketahui bahwa jenis kelamin 

responden yang terdiri dari 29 

responden dengan prosentase sebesar 

(58%) adalah berjenis kelamin 

perempuan, dan 21 responden dengan 

prosentase sebesar (42%) adalah 

berjenis kelamin laki-laki dari total 

responden sebanyak 50 orang. 

Sehingga nasabah PT Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Sidoarjo sebagian 

besar berjenis kelamin perempuan. 

 

 

 

Distribusi Responden Berdasarkan 

Usia 

Usia Frekuensi Prosentase 

(%) 

21-30 

tahun 

>30-40 

tahun 

>40-50 

tahun 

>50 tahun 

24 

12 

13 

1 

48 % 

24 % 

26 % 

2 % 

Jumlah 50 100 % 

Dari tabel komposisi usia 

diatas, dapat dilihat bahwa 24 

responden dengan prosentase sebesar 

(48%) diantaranya berusia 21-30 

tahun, 12 responden dengan prosentase 

sebesar (24%) berusia >30-40 tahun, 

13 responden dengan prosentase 

sebesar (26%) berusia >40-50 tahun 

dan 1 responden dengan prosentase 

(2%) berusia >50 tahun dari total 

responden sebanyak 50 orang. 

Sehingga nasabah PT Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Sidoarjo sebagian 

besar berusia 21-30 tahun. 

Distribusi Responden Berdasarkan 

Jenis Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Prosentase 

(%) 

Pegawai 

Negeri Sipil 

Mahasiswa 

Ibu Rumah 

Tangga 

Swasta 

Profesional 

Wiraswasta 

14 

3 

5 

18 

4 

6 

28 % 

6 % 

10 % 

36 % 

8 % 

12 % 

Jumlah 50 100 % 
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Dari tabel jenis pekerjaan 

diatas, dapat dilihat bahwa 14 

responden dengan prosentase sebesar 

(28%) adalah Pegawai Negeri Sipil, 3 

responden dengan prosentase sebesar 

(6%) adalah Mahasiswa, 5 responden 

dengan prosentase sebesar (10%) 

adalah Ibu Rumah Tangga, 18 

responden dengan prosentase sebesar 

(36%) adalah Pegawai Swasta, 4 

responden dengan prosentase sebesar 

(8%) adalah Profesional dan 6 

responden dengan prosentase sebesar 

(12%) adalah Wiraswata dari total 

responden sebanyak 50 orang. 

Sehingga nasabah PT Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Sidoarjo sebagian 

besar bekerja sebagai pegawai swasta. 

Distibusi Responden Berdasarkan 

Lama Waktu menjadi nasabah 

Tahun Frekuensi Prosentase 

(%) 

≤ 1 

>1-2 

> 2 

13 

14 

23 

26 % 

28 % 

46 % 

Jumlah 50 100 % 

Dari tabel menurut lama waktu 

menjadi nasabah PT Bank Rakyat 

Indonesia cabang Sidoarjo diatas, 

dapat dilihat bahwa 13 responden 

dengan prosentase sebesar (26%) 

selama ≤ 1 tahun, 14 responden 

dengan prosentase sebesar (28%) 

selama >1-2 tahun dan 23 responden 

dengan prosentase sebesar (46%) 

selama >2 tahun dari total responden 

sebanyak 50 orang. Sehingga lama 

waktu menjadi nasabah di PT Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Sidoarjo 

sebagaian besar selama >2 tahun. 

Tanggapan Responden 

Tanggapan Responden Terhadap 

Variabel Mengenai “Reability 

(Keandalan)” 

Per

nya

taa

n 

Skor 

N 
Mea

n 

Peneliti

an 

ST

S 

(1) 

T

S 

(2

) 

N 

(3

) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

P1 - - - 32 18 

5

0 

4,36 
Sangat 

Setuju 

P2 - - - 33 17 4,34 
Sangat 

Setuju 

P3 - - 1 35 14 4,26 
Sangat 

Setuju 

P4 - - 1 31 18 4,34 
Sangat 

Setuju 

P5 - 1 3 33 13 4,16 Setuju 

Mean Variabel Reability 

(Keandalan) 

 
4,29 

Sangat 

Setuju 

Berdasarkan variabel mengenai 

reability (keandalan) secara 

keseluruhan responden menyatakan 

“sangat setuju” dengan nilai rata-rata 

4,29 dan P1 adalah mean yang 

tertinggi yaitu sebesar 4,36 yang 

menyatakan bahwa “bagian Customer 

Service BRI bersikap siap melayani 

dan membantu nasabah” dan untuk 

mean yang terendah adalah P5 yaitu 

4,16 yang menyatakan bahwa “bagian 

Customer Service mampu 

menumbuhkan rasa percaya nasabah”. 

Nilai rata-rata keseluruhan 50 

responden yang telah mengisi kusioner 

menyatakan “sangat setuju” terhadap 

pernyataan yang ada dalam kusioner 

variabel reability (keandalan). 
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Tanggapan Responden Terhadap 

Variabel Mengenai Effective 

(Efektivitas) 

Berdasarkan variabel mengenai 

effective (efektivitas) secara 

keseluruhan responden menyatakan 

“setuju” dengan nilai rata-rata 4,08, 

nilai rata-rata yang tertinggi 4,25 

adalah Q6 yang menyatakan 

“pemberian program undian berhadiah 

sangat menguntungkan bagi nasabah 

tabungan” dengan responden yang 

menyatakan “sangat setuju” dan untuk 

nilai rata-rata terendah yaitu 4,02 

adalah Q2 dan Q4 yang menyatakan 

“prosedur pemberian program undian 

berhadiah tidak menyulitkan nasabah 

tabungan” dan “bentuk pemberian 

program undian berhadiah sesuai 

dengan jumlah himpunan dana yang 

dimiliki nasabah tabungan”. Nilai rata-

rata 50 responden yang telah mengisi 

kusioner menyatakan “setuju” 

terhadap pernyataan yang ada pada  

kusioner variabel effective 

(efektivitas). 

Tanggapan Responden Terhadap 

Variabel Mengenai Loyalty 

(Loyalitas) 

Berdasarkan variabel mengenai 

loyalty (loyalitas) secara keseluruhan 

responden menyatakan “sangat setuju” 

dengan nilai rata-rata 4,37 dan R3 

adalah mean yang tertinggi yaitu 

sebesar yang menyatakan bahwa 

“saudara bersedia untuk memberitahu 

orang lain bahwa BRI memiliki 

kepedulian tinggi terhadap 

lingkungan” dan responden 

menyatakan “setuju” dengan nilai rata-

rata terendah adalah R1 dengan mean 

4,20 yang menyatakan “setelah 

mengetahui bahwa BRI memiliki 

kegiatan sosial yang bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, saudara bersedia untuk 

menceritakan kepada orang lain 

tentang keuntungan menjadi nasabah 

BRI”.  Nilai rata-rata keseluruhan 50 

responden yang telah mengisi kusioner 

menyatakan “sangat setuju” terhadap 

pernyataan yang ada dalam kusioner 

variabel loyalty (loyalitas). 

Tanggapan Responden Terhadap 

Variabel Mengenai Tangibility 

(Bukti Langsung) 

Berdasarkan variabel mengenai 

tangibility (bukti langsung) secara 

keseluruhan responden menyatakan 

“setuju” dengan nilai rata-rata 4,09, 

nilai rata-rata yang tertinggi 4,22 

adalah S2 yang menyatakan “BRI 

memiliki ruangan yang bersih dan 

nyaman” dengan responden yang 

menyatakan “sangat setuju” dan untuk 

nilai rata-rata terendah yaitu 3,94 

adalah S4 yang menyatakan “kantor 

BRI menyediakan tempat parkir yang 

bagus”. Nilai rata-rata 50 responden 

yang telah mengisi kusioner 

menyatakan “setuju” terhadap 

pernyataan yang ada pada kusioner 

variabel tangibility (bukti langsung). 

Hambatan dan Solusi Pemberian 

Program Undian Berhadiah 

1. Adanya persaingan dengan Bank 

Lain dalam pemberian program 

undian berhadiah yang ditawarkan 

kepada masyarakat yang cukup 

banyak dan juga beragam. 

2. Banyaknya penipuan dengan 

modus pemberian program undian 

berhadiah yang mengatasnamakan 
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Bank BRI. Dengan adanya hal 

tersebut akan berpengaruh 

terhadap ketidaknyamaman dan 

keamanan data nasabah dalam 

menempatkan dananya dan 

mengurangi tingkat loyalitas 

nasabahnya. 

Dari hambatan diatas maka solusi 

untuk menghadapi hambatan atau 

masalah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Dengan memberikan berbagai 

macam bentuk hadiah yang sesuai 

dengan kebutuhan nasabahanya 

dalam rangka menarik nasabah 

untuk mengikuti program undian 

berhadiah di PT Bank Rakyat 

Indonesia. 

2. Dengan melakukan pembaharuan 

terus menerus terkait kebijakan 

keamanan informasi nasabah, 

sistem dan infrastruktur guna 

memastikan transaksi dan rekening 

nasabah aman. Selain itu pihak 

BRI juga harus gencar melakukan 

edukasi dan sosialisasi mengenai 

tips bertransaksi yang aman dalam 

rangka meningkatkan awareness 

nasabah dan memastikan nasabah 

senantiasa berhati-hati dalam 

bertransaksi. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari rumusan masalah yang sudah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengikuti program undian 

berhadiah di PT Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Sidoarjo 

nasabah harus memenuhi 

beberapa syarat yaitu : pembukaan 

rekening tabungan di Bank BRI, 

lampirkan kartu identitas KTP dan 

NPWP (bila ada), dan surat 

pernyataan pemblokiran dana. 

2. Untuk prosedur pemberian 

program undian berhadiah di PT 

Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Sidoarjo sesuai dengan ketentuan 

atau SOP yang berlaku dimana 

ketentuan tersebut mengacu 

berdasarkan ketentuan yang 

diberlakukan oleh OJK (Otoritas 

Jasa Keuangan) dan juga 

berdasarkan ketentuan dari BI 

(Bank Indonesia)  

3. Untuk jenis-jenis pemberian 

program undian berhadiah di PT 

Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Sidoarjo yaitu : Simpedes Hadiah 

Langsung (SHL) merupakan suatu 

program pemberian direct gift 

(tanpa proses pengundian) kepada 

nasabah yang melakukan 

penyetoran dana (fresh fund) ke 

rekening Simpedes BRI dengan 

tujuan menjaga sustainabilitas 

pertumbuhan dana tabungan 

Simpedes agar tumbuh secara 

berkesinambungan, sasaran 

program adalah nasabah baru dan 

nasabah existing, adapun hadiah 

yang diberikan kepada nasabah 

dalam program SHL adalah 

berupa barang eksklusif (tidak 

berupa cash back). Jenis program 

berhadiah selajutnya adalah 

program Best Deal merupakan 

program penjual dengan konsep 

Below The Line dengan 

memberikan sweetener kepada 

nasabah yang berkomitmen 

menempatkan dananya sebesar 

nilai tertentu dan dalam jangka 

waktu tertentu dengan tujuan 
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meningkatkan marketshare 

simpanan BRI dibandingkan 

dengan simpanan Bank Lain, 

sasaran program adalah nasabah 

ritel perorangan baik nasabah 

prioritas maupun nasabah non-

prioritas, adapun hadiah yang 

diberikan kepada nasabah dalam 

program Best Deal adalah berupa 

voucher belanja, boneka, barang 

elektronik dan motor. 

4. Untuk mekanisme pelaksanaan 

program undian berhadiah di PT 

Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Sidoarjo yaitu : mekanisme 

program Simpedes Hadiah 

Langsung (SHL) dimana nasabah 

harus melakukan penyetoran fresh 

fund minimal sebesar Rp. 

10.000.000 dan besedia dana nya 

diblokir selama tiga, enam, 

sembilan, dan dua belas bulan, 

pemblokiran wajib menggunakan 

aplikasi SHL, mempunyai 

rekening tabungan BRI Simpedes, 

dana yang diblokir berasal dari 

fresh fund (dana segar) yang 

disetorkan ke rekening ybs dan 

bukan dana (saldo) yang telah 

mengendap di rekening. Dan 

untuk mekanisme program Best 

Deal diamana unit kerja 

mengajukan pendaftaran peserta 

melalui link Google From, unit 

kerja wajib menuliskan remarks 

“Best Deal” pada saat 

pemblokiran dana, nasabah 

diaangap gugur apabila 

mencairkan dananya sebelum 

jatuh tempo dan wajib 

mengembalikan reward sesuai 

nominal yang diterima oleh 

nasabah. 

5. Untuk efektivitas pemberian 

program undian berhadiah 

terhadap loyalitas nasabah 

tabungan di PT Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Sidoarjo 

terdapat dua metode penelitian 

yaitu wawancara dan kusioner 

yaitu : 

a. Dalam hasil wawancara 

pemberian program undian 

berhadiah terhadap loyalitas 

nasabah tabungan dapat 

dikatakan efektif apabila dana 

yang dimiliki oleh bank sesuai 

dengan yang diharapkan atau 

bertambah, laporan keuangan 

sehat dan nasabah dapat 

dikatakan loyal apabila 

nasabah tetap menempatkan 

dananya di bank tersebut 

sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pemberian program 

undian berhadiah di PT Bank 

Rakyat Indonesia Cabang 

Sidoarjo cukup efektif. 

b. Dalam hasil memberikan 

pernyataan kusioner mengenai 

beberapa variabel seperti 

reability (keandalan), effective 

(efektivitas), loyalty 

(loyalitas), dan tangibility 

(bukti langsung) yang telah 

dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagi 

berikut: 

Berdasarkan analisa deskriptif dari 

hasil kusioner yang dibagikan kepada 

50 responden diperoleh hasil 

tanggapan responden terhadap 

efektivitas pemberian program undian 

berhadiah terhadap loyalitas nasabah 

tabungan. Dari tanggapan responden 
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dapat dilihat bahwa yang paling 

berkualitas dari PT Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Sidoarjo adalah 

variabel loyalty (loyalitas) ini berarti 

pemberian program undian berhadiah 

di PT Bank Rakyat Indonesia selama 

ini sudah efektif dengan presepsi 

nasabah percaya menempatkan 

dananya dan tetap bersedia menjadi 

nasabah di PT Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Sidoarjo. 

Kuesioner untuk mengukur 

tanggapan responden terhadap 

efektivitas pemberian program undian 

berhadiah terhadap loyalitas nasabah 

tabungan terdiri dari tujuh indikator. 

Pernyataan pada variabel loyalitas 

menurut responden yang paling 

menggambarkan pemberian program 

undian berhadiah tabungan sudah 

efektif adalah “saudara tetap bersedia 

menjadi nasabah BRI meskipun ada 

tabungan dari Bank Lain yang 

menawarkan bunga dan hadiah yang 

lebih besar”. Hal ini menunjukkan 

bahwa PT Bank Rakyat Indonesia 

mampu meningkatkan loyalitas 

nasabahnya dengan memberikan 

program undian berhadiah. 

Kenyataan kualitas layanan 

mengenai variabel reability 

(keandalan) yang diberikan kepada 

nasabah menunjukkan nilai skor rata-

rata 4,29 yang menyatakan bahwa 

layanan kualitas yang ditunjukan PT 

Bank Rakyat Indonesia mengenai 

keandalan para pegawai khusunya 

bagian Customer Service adalah baik 

dan dapat dikatakan sudah efektif. 

Pada PT Bank Rakyat Indonesia 

mengenai variabel effective 

(efektivitas) memiliki skor rata-rata 

4,08 yang menyatakan bahwa 

pemberian program undian berhadiah 

yang dilihat dari prosedur, bentuk, dan 

mekanisme sudah sesuai dan cukup 

efektif. Selain itu, pernyataan 

mengenai variabel loyalty (loyalitas) 

memiliki skor rata-rata yang paling 

tertinggi yakni 4,37 menunjukkan 

bahwa selama ini PT Bank Rakyat 

Indonesia memberikan pelayanan yang 

ekstra dengan memberikan program 

undian berhadiah kepada nasabah 

sehingga meningkatkan loyalitas 

nasabah dalam menempatkan dananya, 

hal ini dapat dikatakan cukup efektif. 

Dari berbagai kesimpulan di atas 

bahwa efektivitas pemberian program 

undian berhadiah terhadap loyalitas 

nasabah tabungan di PT Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Sidoarjo dalam 

meberikan program undian berhadiah 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

nasabah yang mengikuti undian 

berhadiah sangatlah dibutuhkan dan 

berpengaruh terhadap kelancaran 

kegiatan program undian berhadiah, 

karena apabila nasabah tidak 

memenuhi persyaratan tersebut 

nasabah tidak boleh mengikuti 

program undian berhadiah, hal ini 

dikarenakan berdasarkan prosedur 

yang yang ada di PT Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Sidoarjo, prosedur 

tersebut sesuai dengan ketentuan dan 

SOP yang berlaku apabila tidak 

berdasarkan ketentuan yang berlaku 

maka program yang ada bank tersebut 

akan dicabut, jenis-jenis pemberian 

program undian berhadiah meliputi 

Simpedes Hadiah Langsung (SHL) dan 

Program Best Deal dengan beberapa 

mekanisme yang harus diikuti oleh 

nasabah yang mengikuti program 

undian SHL maupun program Best 
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Deal karena untuk memperlancar 

kegiatan dan tidak ada hambatan 

dalam program undian berhadiah, 

sehingga apabila kegiatan ini lancar 

dan tidak ada hambatan maka 

pemberian program undian berhadiah 

terhadap loyalitas nasabah tabungan 

dapat dikatakan cukup efektif dan 

dengan adanya hal itu dapat 

meningkatkan loyalitas nasabah dalam 

menempatkan danannya di PT Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Sidoarjo. 

Saran 

Dari berbagai permasalah yang 

diuraikan pada bab sebelumnya maka 

terdapat beberapa saran yang dapat 

diuraikan oleh penulis yait: 

1. Untuk mengatasi adanya 

persaingan dengan Bank Lain 

dalam pemberian program undian 

berhadiah maka sebaiknya pihak 

bank memberikan bentuk hadiah 

sesuai dengan kebutuhan 

nasabahnya, dengan begitu dapat 

menarik perhatian nasabah dan 

meningkatkan loyalitas nasabah 

dalam menempatkan dananya. 

2. Untuk mengatasi adanya modus 

penipuan dalam pemberian hadiah 

yang mengatasnamakan Bank BRI 

maka sebaiknya pihak bank 

melakukan edukasi dan sosialisai 

dalam berbagai bentuk sarana 

komunikasi yaitu langsung 

maupun tidak langsung. 

Implikasi Penelitian 

Berdasarkan dari berbagai 

saran di atas maka implikasi penelitian 

yang dapat dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk bentuk hadiah itu sendiri 

dapat berupa voucher belanja, 

boneka apabila nasabahya adalah 

anak-anak, dan barang-barang 

elektronik dimana bentuk-bentuk 

tersebut sesuai dengan kebutuhan 

nasabahnya. 

2. Untuk pelaksanaan dari edukasi 

dan sosialisasi maka bisa dilakukan 

dengan cara: komunikasi langsung 

dengan nasabah dimana Customer 

Service memberikan edukasi dan 

sosialisasi pada saat berhadapan 

langsung dengan nasabah 

mengenai tips bertransaksi yang 

aman dan senantiasa berhati-hati 

dalam meakukan transaksi dan 

dengan cara komunikasi tidak 

langsung (melalui media massa) 

seperti email messaging dan akun 

media sosial resmi BRI. 

DAFTAR RUJUKAN 

Bank BRI, Beranda. (online) 

(https://bri.co.id/web/guest/t

entang-bri diakses pada 15 

Maret 2018) 

Ikatan Bankir Indonesia. 2013. 

Memahami Bisnis Bank. 

Edisi Pertama. Jakarta : PT 

Gramedia Pustaka Utama. 

Ikatan Bankir Indonesia. 2014. 

Mengelola Kualitas 

Layanan Perbankan. Edisi 

Pertama. Jakarta : PT 

Gramedia Pustaka Utama. 

Jill, Griffin. 2007. Customer Loyalty. 

Edisi Revisi. Jakarta : 

Erlangga 

https://bri.co.id/web/guest/tentang-bri
https://bri.co.id/web/guest/tentang-bri


 
 

14 
 

Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Online. (online) 

(http://kbbi.web.id diakses 

pada 12 Maret 2018). 

Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. 

2012. Manajemen 

Pemasaran. Jakarta : 

Erlangga. Hal 138 

Kasmir. 2012. Bank Dan Lembaga 

Keuangan Lainnya. Edisi 

Revisi. Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada 

Moh. Nazir. 2014. Metode Penelitian. 

Bogor : Ghalia Indonesia 

Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 

1946 Pasal 1 Tentang Bank 

Rakyat Indonesia (online). 

(http://ditjenpp.kemenkumha

m.go.id/arsip/ln/1946/pp1-

1946.pdf diakses pada 12 

Maret 2018). 

Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 

1992 Tentang Penyesuaian 

Bentuk Hukum Bank Rakyat 

Indonesia Menjadi 

Perusahaan Persero (online). 

(http://sipuu.setkab.go.id/PU

Udoc/6115/PP%20NO%2021

%20TH%201992.pdf diakses 

pada 12 Maret 2018). 

PERPU No. 41 Tahun 1960 Tentang 

Bank Koperasi, Tani Dan 

Nelayan (online). 

(http://kepustakaanpresiden.p

nri.go.id/uploaded_files/pdf/g

overnment_regulation/normal

/perpu_41_1960.pdf  diakses 

pada 12 Maret 2018). 

Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 

Tahun 1965 Tentang 

Pengintegrasian Bank 

Koperasi, Tani Dan Nelayan 

Ke Dalam Bank Indonesia 

(online). 

(http://www.hukumonline.co

m diakses pada 12 Maret 

2018). 

Penetapan Presiden (Penpres) No. 17 

Tahun 1965 Tentang 

Pendirian Bank Tunggal 

Milik Negara (online). 

(https://www.bphn.go.id/data

/documents/65pnp017.pdf  

diakses pada 12 Maret 2018). 

Sugiono. 2015. Metode Penelitian 

Manajemen. Bandung : Alfabeta 

Syofian Siregar. 2010. Statistika 

Deskriptif. Jakarta : Raja Grafindo 

Persada 

Undang-Undang Pasal 1 Ayat 2 No. 22 

Tahun 1954 Tentang Undian (online). 

(http://ditjenpp.kemenkumh

am.go.id/arsip/In/1954/uu22

-1954.pdf diakses pada 12 

Maret 2018). 

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan (online). 

(https://id.wikisource.org/wi

ki/UndangUndang_Republi

k_Indonesia_Nomor_10 

Tahun_1998 diakses pada 

12 Maret 2018). 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 

Tentang Pokok Perbankan (online). 

http://kbbi.web.id/
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1946/pp1-1946.pdf
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1946/pp1-1946.pdf
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1946/pp1-1946.pdf
http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6115/PP%20NO%2021%20TH%201992.pdf
http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6115/PP%20NO%2021%20TH%201992.pdf
http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6115/PP%20NO%2021%20TH%201992.pdf
http://kepustakaanpresiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/perpu_41_1960.pdf
http://kepustakaanpresiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/perpu_41_1960.pdf
http://kepustakaanpresiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/perpu_41_1960.pdf
http://kepustakaanpresiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/perpu_41_1960.pdf
http://www.hukumonline.com/
http://www.hukumonline.com/
https://www.bphn.go.id/data/documents/65pnp017.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/65pnp017.pdf
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/In/1954/uu22-1954.pdf
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/In/1954/uu22-1954.pdf
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/In/1954/uu22-1954.pdf
https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_10%20Tahun_1998
https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_10%20Tahun_1998
https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_10%20Tahun_1998
https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_10%20Tahun_1998


 
 

15 
 

(http://www.hukumonline.c

om diakses pada 12 Maret 

2018). 

Undang-Undang No.13 Tahun 1968 

Tentang Bank Sentral (online). 

(http://www.hukumonline.c

om diakses pada 12 Maret 

2018). 

Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 

Tentang Bank Rakyat Indonesia 

(online). 

(http://www.bphn.go.id/data

/documents/68uu021.pdf 

diakses pada 12 Maret 

2018). 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan (online). 

(http://www.lps.go.id/docum

ents/10157/182852/1UU+N

o+7+Th+1992+ttg+Perbank

an.pdf diakses pada 12 

Maret 2018

 

http://www.hukumonline.com/
http://www.hukumonline.com/
http://www.hukumonline.com/
http://www.hukumonline.com/
http://www.bphn.go.id/data/documents/68uu021.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/68uu021.pdf
http://www.lps.go.id/documents/10157/182852/1UU+No+7+Th+1992+ttg+Perbankan.pdf
http://www.lps.go.id/documents/10157/182852/1UU+No+7+Th+1992+ttg+Perbankan.pdf
http://www.lps.go.id/documents/10157/182852/1UU+No+7+Th+1992+ttg+Perbankan.pdf
http://www.lps.go.id/documents/10157/182852/1UU+No+7+Th+1992+ttg+Perbankan.pdf

