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ABSTRACT
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This research was conducted at PT. BPR Siliwangi Tasikmalaya with the tittle
"Implementation of Depowangi Product’s Marketing Mix at PT. Bank Perkreditan
Rakyat Siliwangi Tasikmalaya". The purpose of this study was to determine the
implementation of Depowangi product’s marketing mix, the development of
Depowangi products, and the obstacles in implementing the marketing mix of
Depowangi products and how to resolve them at PT. BPR Siliwangi Tasikmalaya.
This research method uses two types of data namely primary and secondary data.
Primary data obtained directly from interviews with the marketing department,
secondary data is data obtained from several additional articles about the bank.
Based on the results of this study it can be seen that the implementation of the
marketing mix of BPR Siliwangi Tasikmalaya's general time deposit product uses
a 7P approach or marketing mix. The marketing mix which includes 7P is
product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. The
marketing mix conducted by PT. BPR Siliwangi Tasikmalaya is quite effective in
terms of promoting products because it can be seen from the promotional
activities carried out that can give an impression or a good image for PT. BPR
Siliwangi in the eyes of the public. PT. BPR Siliwangi tasikmalaya must conduct
socialization activities to the public so that public knowledge of Depowangi
products can develop and of course increase the interest of prospective customers
to invest.
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Penelitian ini dilakukan pada PT. BPR Siliwangi Tasikmalaya dengan judul
“Pelaksanaan Bauran Pemasaran Produk Depowangi Pada PT. Bank Perkreditan
Rakyat Siliwangi Tasikmalaya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pelaksanaan bauran pemasaran produk Depowangi, perkembangan produk
Depowangi, dan hambatan dalam pelaksanaan bauran pemasaran produk
Depowangi serta cara penyelesaiannya pada PT. BPR Siliwangi Tasikmalaya.
Metode penelitian ini menggunakan dengan dua jenis data yaitu, data primer dan
sekunder. Data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan
bagian marketing, data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari
beberapa artikel tambahan mengenai bank. Bedasarkan hasil penelitian ini dapat
diketahui bahwa pelaksanaan bauran pemasaran produk Deposito BPR Siliwangi
Tasikmalaya melakukan pendekatan 7P atau marketing mix. Bauran pemasaran
yang meliputi 7P yaitu product, price, place, promotion, people, process, dan
physical evidence. Pelaksanaan bauran pemasaran yang dilakukan oleh PT. BPR
Siliwangi Tasikmalaya cukup efektif dalam hal mempromosikan produk karena
dapat dilihat dari kegiatan promosi yang dilakukan dapat memberikan kesan atau
citra yang baik bagi PT. BPR Siliwangi dimata masyarakat. PT. BPR Siliwangi
tasikmalaya harus mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar
pengetahuan masyarakat terhadap produk Depowangi dapat berkembang dan
tentunya meningkatkan minat para calon nasabah untuk berinvestasi.

Kata kunci: Pelaksanaan, bauran pemasaran, depowangi, BPR Siliwangi



iv

KATA PENGANTAR
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