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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Peneliti Terdahulu 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eva Octaviana (2012) 

yang mengkaji tentang strategi pemasaran dan cara memasarkan produk 

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (BNI Simponi) pada PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama (KCU) Surakarta serta 

prosedur Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan persyaratan untuk menjadi 

anggota Dana Pensiun Lembaga Keuangan (BNI Simponi) pada PT. Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama (KCU) Surakarta. 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data Secara Langsung yaitu 

dengan mengadakan studi lapang, wawancara, dan observasi. Teknik 

pengumpulan data juga dilakukan secara tidak langsung dengan 

mengumpulkan data melalui buku-buku atau referensi yang berkaitan 

dengan materi yang diangkat atau dibahas. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses pendaftaran, Calon 

peserta yang membuka Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI 

Simponi langsung mendatangi Kantor-kantor BNI terdekat dengan 

membawa Kartu Identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

ataupun Surat Ijin Mengemudi (SIM) serta membawa Kartu Keluarga 
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(KK), juga membawa iuran awal untuk pembukaan tabungan Dana 

Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI Simponi minimal sebesar Rp 

50.000,-. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sudah menggunakan 

Marketing Mix (4P), yaitu: Product, Price, Place, and Promotion dalam 

melakukan pemasaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI 

Simponi. Persamaannya penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah 

meneliti tentang strategi pemasaran BNI Simponi, dan bagaimana 

ketertarikan masyarakat terhadap produk tersebut. Perbedaan dengan 

peneliti yang sekarang terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti 

terdahulu melakukan penelitian di PT. BNI Cabang Utama Surakarta, 

sedangkan peneliti yang sekarang melakukan penelitian di PT. BNI Kantor 

Cabang Utama Malang. 

Penelitian terdahulu mengenai strategi pemasaran lainnya dilakukan 

oleh Arina Haqqi (2014) yang mengkaji tentang strategi pemasaran, 

kendala-kendala, serta realisasi strategi pemasaran produk simpanan 

transaksi dan simpanan perencanaan pada PT. BNI Kantor Cabang Utama 

Surakarta. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data Secara 

Langsung yaitu observasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang 

digunakan PT. BNI KCU Surakarta adalah gabungan dari beberapa unsur 

pemasaran, selain itu PT. BNI KCU Surakarta juga menggunakan strategi 

pemasaran yang mendukung lainnya. Persamaannya penelitian terdahulu 
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dengan yang sekarang adalah meneliti tentang strategi pemasaran. 

Perbedaan dengan peneliti yang sekarang terletak pada jenis produk yang 

diteliti dan batasan masalah dimana peneliti terdahulu mengkaji tentang 

strategi pemasaran, kendala, serta realisasi strategi pemasaran. sedangkan 

peneliti sekarang mengkaji perkembangan jumlah nasabah BNI Simponi 

ditahun 2015, serta strategi pemasaran yang efektif dalam memasarkan 

BNI Simponi. 

2. Landasan Teoritis 

a. Pengertian dan Fungsi Bank 

Bank berasal dari bahasa Itali Banco yang artinya bangku. Bangku 

inilah yang dipergunakan bangkir untuk melayani kegiatan 

operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan 

populer menjadi Bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang perbankan dalam pasal 1: Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak. 

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1992 dalam pasal 1: Bank adalah bandan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarad hidup rakyat banyak. 
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Dengan semakin banyaknya kebutuhan masayarakat, maka setiap 

bank harus menjalankan fungsi yang dimiliki secara benar. Adapun 

fungsi bank adalah sebagai berikut: 

1) Agent of Trust 

Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi yang 

dilakukan oleh dunia perbankan berdasarkan kepercayaan yang 

diberikan oleh masyarakat atau nasabah yang menitipkan dananya 

pada sebuah bank. karena tanpa rasa percaya maka masyarakat tidak 

akan menitipkan dananya di bank yang bersangkutan. Kepercayaan 

itu berkaitan dengan masalah keamanan dana masyarakat yang ada 

pada bank. sebaliknya bank dalam keudukannya sebagai kreditur 

yaitu pihak yang memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat. 

2) Agent of Development 

Fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam 

menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap 

pelaku ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi adanya kegiatan produksi, 

distribusi, dan konsumsi. Disini bank berfungsi untuk menjembatani 

semua kepentingan pelaku ekonomi dalam transaksi ekonomi yang 

dilakukan. 

3) Agent of Service 

Industri perbankan adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa 

keuangan maupun non keuangan. Disamping memberikan pelayanan 

jasa keuangan dan kegiatan intermediasi, maka bank juga turut serta 
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dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa transfer, 

save deposit box (SDB), inkaso dan lain-lain. 

b. Usaha Bank 

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bank Umum menurut Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan pengganti Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai 

berikut: 

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk 

lainnya yang dipesamakan dengan itu. 

2) Memberikan kredit. 

3) Menerbitkan surat pengakuan hutang. 

4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya:     

a) Surat-surat wesel yang sudah di askep oleh bank. 

b) Surat pengakuan hutang. 

c) Kertas pembedaharaan negara dan surat bjaminan pemerintah. 

d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

e) Obligasi. 

f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun. 

g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai 

dengan satu tahun. 



11 
 

 

5) Memindahkan uang baik untuk kepntingan diri sendiri maupun 

untuk kepentingan nasabah. 

6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan 

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana 

telekomunikasimaupun dengan wesel unjuk cek, atau sarana lainnya.   

7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan 

melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.   

8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak. 

10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya 

dalam bentuk surat berhargayang tidak tercatat di bursa efek. 

11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan 

wali amanat. 

12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain 

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia.  

c. Sumber Dana Bank 

Sumber dana bank adalah adalah suatu usaha yang dilakukan oleh 

bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai 

biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal 

dari dalam perusahaan maupun lembaga lain diluar perusahaan dan juga 

dan dapat diperoleh dari masyarakat. Pemilihan sumber dana akan 
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menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung.oleh karena itu 

pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat. Menurut UU No. 

10 tahun 1998, Sumber-sumber dana tersebut adalah : 

1) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (Dana Pihak Ke-1) 

2) Dana yang bersumber dari lembaga lainnya (Dana Pihak Ke-2) 

3) Dana yang berasal dari masyarakat (Dana Pihak Ke-3) 

d. Jenis Sumber Dana Bank 

1) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (Dana Pihak pertama) 

Dana sendiri lazim disebut pula dengan dana pihak kesatu yang 

berasal dari pemegang saham atau pemilik. Pada dasarnya setiap 

bank akan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah dana sendiri, 

selain untuk memenuhi kewajiban menyediakan modal minimum 

juga untuk memperkuat kemampuan ekspansi dan bersaing. 

Kemampuan setiap bank untuk meningkatkan modal akan tercermin 

dari besarnya modal minimum bank tersebut. Hal ini merupakan 

salah satu ukuran tingkat kemampuan dan kesehatan suatu bank, 

yang akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

suatu bank (baik di dalam maupun di luar negeri). Perolehan dana 

dari sumber bank itu sendiri (modal sendiri) maksudnya adalah dana 

yang diperoleh dari dana bank salah satu jenis dana yang bersumber 

dari bank itu sendiri adalah modal setor dari para pemegang saham. 

Dana sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham 

bank atau pemilik saham. Sumber dana ini merupakan sumber dana 
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dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran 

dari para pemegang sahamnya. Apabila saham dalam portepel belum 

habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka 

pencariannya dapat dilkukan dengan menjual saham kepada 

pemegang sahm lama. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk 

melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham 

baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Di samping 

itu pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan 

laba yang belum digunakan. Secara besar dapat disimpulkan 

pencarian dana sendiri terdiri dari : 

a) Setoran modal dari pemegang saham 

Setoran modal dari pemegang saham yaitu merupakan modal 

dari para pemegang saham lama atau pemgang saham yang baru. 

Modal yang disetor oleh para pemegang saham, sumber utama 

dari modal perusahaan adalah saham. Dana yang disetor secara 

efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Pada 

umumnya modal setoran pertama dari pemilik bank sebagian 

digunakan untuk sarana perkantoran, pengadaan peralatan kantor 

dan promosi untuk menarik minat masyarakat. 

b) Tambahan Modal Disetor 

Tambahan modal disetor merupakan tambahan modal bagi 

bank yang biasanya berbentuk agio, disagio, dan modal 

sumbangan. Agio saham yaitu nilai selisih jumlah uang yang 
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dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai 

nominal saham. 

c) Cadangan- Cadangan bank 

Maksudnya cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap 

tahun di cadangkan oleh bank dan sementara waktu belum 

digunakan. Cadangan laba yaitu sebagian dari laba bank yang 

disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya 

yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya resiko di 

kemudian hari. Cadangan ini dapat diperbesar apabila bagian 

untuk cadangan tersebut ditingkatkan atau bank mampu 

meningkatkan labanya. 

d) Laba bank yang belum dibagi 

Laba merupakan milik pemegang saham, yang keputusan 

penggunaannya merupakan hak sepenuhnya pemegang saham 

melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laba bank yang 

belum di bagi, merupakan laba tahun berjalan tapi belum 

dibagikan kepada para pemegang saham. Semakin besar modal 

yang dimiliki oleh suatu bank, berarti kepercayaan masyarakat 

bertambah baik dan bank tersebut akan diakui oleh bank-bank 

lain baik di dalam maupun di luar negeri sebagai bank yang 

posisinya kuat. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri sumber 

dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Keuntungan 
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dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga 

yang relatif lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga lain.  

2) Dana yang bersumber dari lembaga lainnya (Dana Pihak Kedua) 

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank 

mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan 

kedua di atas. Pencarian dari sumberd ana ini relaitif labih mahal dan 

sifatnya hanya semntara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh 

dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar 

transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara 

lain dapat diperoleh dari : 

a) Kredit likuiditas dari Bank Indonesia 

 merupakan kredit yang diberikan bank Indonesia kepada 

bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit 

likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor 

tertentu. 

b) Pinjaman antar bank (interbank call money) 

pinjaman ini ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan menutup 

kliring (karena kalah kliring) atau dapat juga untuk memenuhi 

kebutuhan pemenuhan saldo Giro Wajib Minimum (GMW) di 

Bank Indonesia. Jangka waktu pinjaman ini umumnya relative 

sangan singkat (overnight call money) dengan menggunakan 

instrumen sertifikat deposito, promes, dan Surat Berharga Pasar 

Uang (SBPU). 
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c) Repurchase Agreement 

atau disebut dengan “Rps atau “Repos”adalah penjualan surat 

berharga sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dengan harga 

yang ditetapkan di muka. Instrument yang digunakan Repos 

antara lain Wesel dan promes yang akan jatuh tempo. Repuchase 

Agreement merupakan salah satu alternative bank untuk 

memenuhi kebutuhan dananya. Biasanya Repos merupakan 

sumber dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau 

kebutuhan jangka pendek bank. 

d) Fasilitas diskonto 

adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia 

dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank 

atas dasar diskonto. Fasilitas diskonto merupakan upaya terakhir 

bagi bank dan merupakan bantuan Bank Sentral sebagai Lender of 

The Last Report. 

e) Pinjaman dari bank-bank luar negeri 

Pinjaman yang lazimnya berbentuk pinjaman jangka 

menengah-panjang, offshore Loan dan pinjaman ini sebelumnya 

harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia karena berkaitan 

dengan kebijakan moneter. 
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f) Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 

Pinjaman ini lazimnya berupa surat berharga yang dapat 

diperjualbelikan seperti sertifikat bank dan atau deposit on 

call dengan waktu pendek dan dapat diperpanjang kembali. 

g) Surat berharga pasar uang (SBPU) 

Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian 

diperjualkan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan 

keuangan maupun nonkeuangan. 

h) Obligasi (Bond) dan saham 

Obligasi adalah bukti utang dari etimen yang dijamin dengan 

agunan harta kekayaan milik etimen dan atau pihak ketiga dari 

etimen dan atau penanggung yang menanggung janji pembayaran 

bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang 

dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurangnya tiga tahun sejak 

tanggal emisi. Saham adalah bukti pernyataan modal dalam 

pemilikan suatu perusahaan terbatas. Dengan penjualan saham 

tersebut, dana sendiri (yang berasal dari agio saham) akan 

menjadi lebih besar yang pada gilirannya akan meningkat 

kemampuan bank dalam menjalan usahanya. 

3) Dana yang berasal dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) 

Adapun dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari 

masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh 

dari bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk 
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simpanan yang dimiliki oleh bank. Sumber dana ini merupakan 

sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan 

ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari 

sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah 

jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari 

sumber dana ini paling dominan, asalkan bank dapat memberikan 

bunga dan fasilitas menarik lainnya. Dana-dana yang dihimpun dari 

masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling 

diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% – 90% dari seluruh dana 

yang dikelola oleh bank). Akan tetapi pencarian sumber dana dari 

sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. 

e. Jenis-jenis Bank 

Jenis-jenis bank dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain: 

1) Dilihat dari segi fungsinya 

a) Bank Umum 

Bank yang menjelaskan kegiatan usaha secara konvensional 

dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
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2) Dilihat dari segi kepemilikannya 

a) Bank Milik Pemerintah 

Bank dimana akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh 

pemerintah, sehingga seluruh keuntungan dimiliki oleh 

pemerintah pula. 

b) Bank Milik Swasta Nasional 

Bank dimana seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh 

swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, 

begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta 

pula. 

c) Bank Milik Koperasi 

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan 

yang berbadan hukum koperasi. 

d) Bank Milik Asing 

Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik 

milik swasta asing atau pemerintah asing. 

e) Bank Milik Campuran 

Bank dimana kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak 

asing dan pihak swasta nasional, dan kepemilikan sahamnya 

secara mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia (WNI). 

3) Dilihat dari segi statusnya 

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan 

bank dalam melayani masyarakat baik dari segi produk, modal 
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maupun kualitas pelayanan. Oleh karena itu untuk memperoleh 

status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria 

tertentu. Status bank yang dimaksud adalah: 

a) Bank Devisa 

Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau 

yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. 

b) Bank Non Devisa 

Bank yang tidak dapat melakukan transaksi ke luar negeri 

atau yang berhubungan dengan maa uang asing secara 

keseluruhannya karena tidak mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. 

4) Dilihat dari segi menentukan harga 

a) Bank berdasarkan Prinsip Konvensional 

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para 

nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

menggunakan dua metode yaitu: 

Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan 

seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk 

produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat 

suku bunga tertentu, penentuan harga ini sering disebut dengan 

istilah spread based. 

Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat 

mnggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal 
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atau porsentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan 

istilah fee based. 

b) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah 

Bank yang berdasarkan prinsip syariah menggunakan aturan 

perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain 

untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan 

perbankan lainnya. 

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank 

yang menggunakan prinsip syariah adalah sebagai berikut: 

(1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). 

(2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(murabahah). 

(3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah). 

(4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa 

pilihan (ijarah). 

(5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas 

barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lainnya (ijarah 

wa iqtina). 

f. Pengertian Dana Pensiun 

Secara umum, dana pensiun adalah semua program, peraturan atau 

ketentuan yang menjanjikan manfaat pensiun termasuk upaya-upaya 

penghimpunan dana untuk menyelenggarakan program pensiun dan 
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dana yang berhasil dihimpun akan dikelola dengan memperhatikan 

keamanan dananya serta dapat memberikan return yang optimal. 

Dana pensiun merupakan dana yang sengaja dihimpun secara 

khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan 

pada saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat. Dana 

yang terhimpun ini dikelola dalam suatu lembaga yang 

disebut trust sedangkan pengelolanya disebut trustee atau dapat juga 

dilakukan oleh perusahaan asuransi atau badan lain yang dibentuk 

secara khusus untuk mengelola dana tersebut. 

Dana pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana 

Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan 

program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi di 

atas dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang 

mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan 

kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah 

pensiun. Selanjutnya pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk 

memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah 

memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan 

perjanjian yang telah ditetapkan. 
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g. Pengertian Pemasaran 

Ada beberapa definisi mengenai pemasaran diantaranya adalah : 

1) Menurut Tjiptono, fandy pemasaran adalah falsafah atau anggapan 

yang diyakini oleh perusahaan sebagai dasar dari setiap kegiatannya 

dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

2) Menurut Philip Kotler dan Amstrong pemasaran adalah proses 

pemberian kepuasan kepada konsumen untuk mendapatkan laba. 

Dua sasaran pemsaran yang utama adalah untuk menarik konsumen 

baru dengan menjanjikan nilai yang unggul dan mempertahankan 

konsumen saat ini dengan memberikan kepuasan. 

3) Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang 

dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan 

mendistribusikan barang- barang yang dapat memuaskan keinginan 

dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan 

 

Pemasaran adalah suatu aktivitas organisasi modern untuk bertahan 

dan sukses dalam bisnis. Organisasi harus tahu pasarnya, menarik 

sumber daya, mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa, 

ide yang sesuai dengan cara efektif keberbagai masyarakat yang 

membutuhkannya. Singkatnya organisasi modern menekankan pada 

mekanisme pertukaran, melalui penawaran produk atau jasa untuk 

mencapai tujuan mereka. 
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Pemasaran merupakan suatu kegiatan analisis, perencanaan, 

penawaran produk atau jasa dan pengendalian program-program yang 

diformulasikan dengan ketelitian untuk menghasilkan pertukaran nilai-

nilai secara sukarela dengan target pasar yang dimaksudkan untuk 

mencapai tujuan organisasi. Pemasaran menekankan sepenuhnya pada 

penyusunan penawaran organiasi dalam konteks kebutuhan dan 

keinginan target pasar dan penggunaan harga secara efektif, komunikasi 

dan distribusi untuk menginformasikan, memotivasi dan melayani 

pasar. 

  

Dalam ilmu sosial terdapat beberapa pengertian dan tujuan 

pemasaran, di antaranya tujuan pemasaran sebagai usaha kegiatan 

bisnis yang mengarahkan arus barang atau jasa dari produsen ke 

konsumen. Dengan demikian tujuan pemasaran yaitu untuk membeli 

produk atau jasa agar konsumen lebih mengenal, sehingga menjadi 

tertarik dan membeli produk atau jasa tersebut. Dengan demikian esensi 

pemasaran dalam ilmu sosial yaitu kegiatan tukar menukar yang saling 

memuaskan stakeholders. 

 

h. Jenis Jenis Pemasaran  

Jenis Jenis Pemasaran menurut Supriyanto yaitu pemasaran 

eksternal, pemasaran internal dan pemasaran interaktif. 

1. Pemasaran Internal 
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Pemasaran Internal merupakan salah satu dari jenis jenis 

pemasaran. Pada dasarnya karyawan adalah pelanggan pertama dari 

suatu bisnis atau perusahaan. Bagaimana suatu perusahaan harus 

memuaskan karyawan, memperhatikan kebutuhan, keinginan serta 

harapan, demikian juga mengenai kesejahteraan karyawan. Semua 

tersebut merupakan hak yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan. 

Karena itu kewajiban perusahaan harus memperhatikan 

kesejahteraan karyawan seperti gaji, tunjangan hari tua, 

pengembangan karir, asuransi dan lain-lain. Di lain pihak harus 

memasarkan perusahaan tersebut, termasuk sumber daya perusahaan 

dan brand image(citra merek). 

2. Pemasaran Interaktif 

Pemasaran Interaktif merupakan salah satu dari jenis jenis 

pemasaran. Kemampuan karyawan untuk berinteraksi dengan 

pelanggan mengharuskan setiap karyawan memiliki keterampilan 

dan profesional dalam malayani pelanggan. Untuk memuaskan 

kebutuhan dan harapan pelanggan, karyawan harus selalu kelihatan 

menarik, murah senyum, mau mendengarkan keluhan, siap bila 

diperlukan, hormat, sabar, jujur dan bisa dipercaya. 

3. Pemasaran Eksternal 

Pemasaran Eksternal merupakan salah satu dari jenis jenis 

pemasaran. Pemasaran eksternal menjadi tugas dari manager dan 

organisasi pemasaran perusahaan. Dalam memahami kebutuhan dan 
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harapan pasar, upaya menciptakan produk atau jasa pelayanan, serta 

mengupayakan terjadinya transaksi yang saling menguntungkan 

kedua belah pihak. 

 

i. Tujuan Pemasaran Secara Umum 

1. Kebutuhan 

Tujuan pemasaran yang pertama yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Kebutuhan adalah sesuatu yang sifatnya 

mendasar yang diperlukan untuk memenuhi masalah manusia. 

Contoh: Kebutuhan makanan, minum, pakaian, rumah dan 

pendidikan. 

2. Keinginan 

Tujuan Pemasaran yang kedua ialah untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Kebutuhan yang telah menjadi dorongan untuk 

diselesaikan (hasrat untuk memenuhi kebutuhan) ketika mereka 

diarahkan kepada tujuan atau objek tertentu yang spesifik, yang 

memungkinkan memuaskan kebutuhan. Orang sakit ingin berobat 

modern, maka ia akan berobat ke rumah sakit, puskemas atau klinik. 

3. Harapan 

Tujuan Pemasaran yang ketiga adalah untuk memenuhi harapan 

pelanggan. Harapan adalah keinginan akan produk atau jasa tertentu 

yang bersifat individual dengan memperhatikan bagaimana cara 

memenuhi kebutuhan dan keinginan. Contohnya : Berobat ke rumah 
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sakit, dengan pelayanan dokter yang terampil dan cepat serta ramah 

(harapan). Faktor psikografi (selera, gaya hidup, persepsi terhadap 

tempat pelayanan) ikut menentukan harapan seseorang. 

 

j. Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran mengacu pada panduan strategi produk, 

distribusi, promosi, dan penentuan produk yang bersifat unik yang 

dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling memuaskan 

dengan pasar yang dituju. Elemen-elemen yang ada dalam bauran 

pemasaran diantaranya: 

1) Product (Produk) 

Sesuatu yang kompleks baik dapat diraba maupun tidak. 

Termasuk bungkus, harga, pelayanan yang diterima oleh konsumen 

untuk memenuhi keinginan atau kebutuhannya. 

2) Price (harga) 

Sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan 

suatu barang atau produk. 

3) Promotion (Promosi) 

Memberikan informasi kepada calon konsumen atau pada 

masyarakat luas. 
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4) Place (Saluran Distribusi) 

Tempat dari perusahaan berdiri letak yang strategis menentukan 

penjualan produk perusahaan. Selain itu saluran distribusi  juga 

mencakup pihak-pihak  yang berpartisipasi dalam penyampaian jasa. 

5) People (Orang) 

People dalam produk jasa berfungsi sebagai service provider 

sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. 

6) Process (Proses) 

Proses merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri 

dari prosedur, jadwal, pekerjaan, mekanisme, dan hal-hal rutin 

dimana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. 

 

 

 

 

 

 

  


