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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Wiwik Hidayanti (2012) 

yang melakukan kajian terhadap Strategi Pemasaran. Secara menyeluruh 

penelitian Wiwik Hidayanti yang berjudul Strategi Pemasaran Produk 

Funding. Penelitian tersebut dilakukan diwilayah PT. BPRS BEN Salamah 

Abadi Purwodadi. 

Penelitian Wiwik Hidayanti (2012) menekankan  pada masalah Strategi 

Pemasaran Produk Funding sesuai dengan ketentuan islam. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian Wiwik Hidayanti (2012) Strategi 

pemasaran produk funding pada PT. BPRS BEN Salamah Abadi Purwodadi 

dalam memasarkan produk fundingnya ke pada calon nasabahnya dilakukan 

dengan mengimplementasikan dan mengembangkan pola dan sistem syariah. 

Sedangkan penelitian serupa dilakukan oleh Wahyu Marlina (2010). 

Dalam penelitiannya,ia mengambil judul ”Strategi Pemasaran Deposito 

Syariah. Penelitian tersebut dilakukan diwilayah Unit Layanan Syariah Bank 

Riau Cabang Pasir Pengarayan Rokan Hulu pada tahun 2010. 

Penelitian Wahyu Marlina (2010) menekankan pada masalah Strategi 

Pemasaran Deposito Syariah serta Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemasaran deposito syariah. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian Wahyu Marlina (2010) 

menujukkan bahwa Strategi pemasaran deposito syariah dijalankan dengan 
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prinsip syariah sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur 

haram yang berupa riba. 

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, letak kesamaan dan 

perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian Desi Novia (2016) adalah 

yang pertama yaitu kesamaannya terletak pada pemasarannya. Sedangkan 

pada perbedaannya terletak pada jenis produknya yang menjadi bahan 

penelitiannya, pada penelitian terdahulu lebih mengfokuskan pada strategi 

pemasaran produk funding pada PT. BPRS BEN Salamah Abadi Purwodadi 

tahun 2012 dan juga penelitian yang serupa mengfokuskan strategi pemasaran 

deposito syariah di Unit Layanan Syariah Bank Riau Cabang Pasir Pengarayan 

Rokan Hulu pada tahun 2010. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Desi 

Novia (2016) lebih menekankan pada strategi pemasaran yang ada pada 

produk deposito meredeka.  

Dengan demikian, paparan penelitian terdahulu yang diuraikan dan 

digambarkan sebelumnya memberikan gambaran mengenai kerangka 

Penulisan/Penelitian yang dilakukan penulis tentang tema dan bahasan yang 

ditentukan. 

 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Bank 

Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan 

keuangan masyarakat. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan 

berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat 
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mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, dan 

melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan. Bagi suatu negara, 

bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bank pada awal dikenalnya 

adalah meja tempat menukar uang. 

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan 

jasa-jasa bank lainnya. 

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan: 

          “Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat 

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

Kegiatan bank sebagai lembaga keuangan dapat dilihat dalam Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

Dapat disimpulkan bahwa, bank merupakan lembaga perantara 

keuangan antara masyrakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang 

kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah 

Bank 

Menghimpun Dana Menyalurkan Dana Jasa-jasa Lainnya 
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masyarkat yang memiliki dana yang disimpan di bank atau masyarakat 

yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. 

Fungsi Utama Bank dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Bank dikelompokan menjadi tiga jenis berdasarkan fungsinya 

yaitu: 

1. Bank Sentral. 

Bank setral merupakan bank pusat. Bank ini mengatur berbagai 

kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia 

keuangan di suatu negara. Di setiap negara hanya ada satu bank 

sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya. Bank sentral di 

Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia. 

Bank 

Menghimpun 

Dana 

 

Menyalurkan 

Dana 
Pelayanan 

Jasa 

Bunga 

Simpanan 

Bunga  

Kredit 

Fee Based 

Income 

Spreed 

Positif/Negatif 
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2. Bank Umum 

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh 

jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, 

baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. 

Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersial. 

3. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Pengkreditan Rakyat merupakan bank yang khusus 

melayani masyarakat kecil dikecamatan dan pedesaan. Jenis 

produk yang ditawarkan oleh Bank Pengkreditan Rakyat 

relative lebih sempit di bandingkan dengan bank umum. Bank 

Pengkreditan Rakyat tidak boleh melakukan pembukaan 

rekening giro dan ikut kliring. 

 

2. Jenis-jenis Bank 

      Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat 

beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang 

Perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-

Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa 

perbedaan. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga 

keuangan yang menghipun dana dari masyarakat dan menyalurkan 

dana tidak berbeda atau sma lainnya.  
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Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta 

kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada 

luasnya kegiata atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta 

jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan 

dilihat dari segi kepemilikan sahamnya. 

Adapun jenis perbankan pada saat ini jika ditinjau dari berbagai 

segi antara lain: 

1. Dilihat dari segi fungsinya 

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.7 Tahun 1992 dan 

ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI No. 10 tahun 

1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari: 

a. Bank Umum 

b. Bank Pengkreditan Rakyat 

Pengertian Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat sesuai 

dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu: 

a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

b. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
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2.Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

a. Bank Milik Pemerintah 

b. Bank Milik Swasta Nasional 

c. Bank Milik Koperasi 

d. Bank Milik Asing 

e. Bank Milik Campuran 

3.Dilihat dari Segi Status 

a. Bank Devisa  

b. Bank Non Devisa 

4.Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga  

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional (Barat) 

b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah (Islam) 

 

3. Produk-Produk Bank 

Adapun Produk-Produk di Bank yang perlu kita ketahui antara 

lain: 

a.  Giro 

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 

mendefinisikan Giro sebagai berikut, “Simpanan yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan 

cek, bilyet giro, sarana perintah pemabayaran lainnya atau dengan 

cara pemindahbukuan”. 
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b.Tabungan 

Tabungan (Saving Deposit) merupakan jenis simpanan yang 

sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari 

masyarakat kota sampai pedesaan. Menurut Undang-Undang 

Perbankan No. 10 Tahun 1998, “Tabungan adalah simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang 

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, 

dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”. 

c.  Deposito 

Deposito merupakan dana nasabah yang penarikannya sesuai 

dengan jangka waktu tertentu, sehingga mudah diprediksi 

ketersediaan dana tersebut. Balas jasa yang diberikan oleh bank 

untuk deposito lebih tinggi dibanding produk dana lainnya seperi 

giro dan tabungan. Oleh karena itu bagi bank, deposito dianggap 

sebagai dana mahal. Oleh karena jangka waktu penarikannya jelas, 

maka deposito dianggap sebagai dana semi stabil. 

Deposito, menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah 

“Simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah 

penyimpan dengan bank”. 

d.Kredit  

Kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana 

kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut 
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didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana 

kepada pengguna dana. 

Menurut Undang-Undang Perbedaan No. 10 Tahun 1998, 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

 

4. Pengertian Pemasaran (Marketing) 

Pada dasarnya manajemen pemasaran adalah proses perencanaan 

dan pelaksanaan dari perwujudan, pemberian harga, promosi dan 

distribusi dari barang-barang, jasa dan gagasan untuk menciptakan 

pertukaran dengan kelompok sasaran yang memenuhi tujuan 

pelanggan dan organisasi. Hal ini berarti dalam manajemen pemasaran 

tercakup serangkaian kegiatan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan atas barang dan, jasa dan gagasan dengan tujuan utama 

kepuasan pihak-pihak yang terlibat. 

Sementara itu pengertian pemasaran (marketing) saat ini bukan 

sekedar menjual (to sales) dengan dimensi jangka pendek (jual-beli 

putus) tetapi memasarkan (to marketing) dengan dimensi jangka 

panjang. Theodore Levit dari Harvard University (Kotler, 2000: 22) 
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menggambarkan perbedaan pemikiran yang kontras antara konsep 

penjualan dan pemasaran. 

“ penjualan berfokus pada kebutuhan penjual; pemasaran 

berfokus pada kebutuhan pembeli. Penjualan member perhatian pada 

kebutuhan penjual untuk mengubah produknya menjadi uang tunai; 

pemasaran mempunyai gagasan untuk memuaskan kebutuhan 

pelanggan lewat sarana-sarana produk dan keseluruhan kelompok 

barang yang dihubungkan dengan ahal menciptakan, menyerahkan 

dan akhirnya mengonsumsinya. 

Pentingnya pemasaran dilakukan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan keinginan masyarakat akan suatu produk atau jasa. 

Pemasaran menjadi semakin penting dengan semakin meningkatnya 

pengetahuan masyarakat. Pemasaran juga bisa dilakukan dalam rangka 

menghadapi pesaing yang dari waktu ke waktu semakin meningkat. 

Para pesaing justru semakin gencar melakukan usaha pemasaran dalam 

rangka memasarkan produknya. 

Dalam melakukan kegiatan pemasaran suatu perusahaan 

memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan jangka 

pendek maupun tujuan jangka panjan. Dalam jangka pendek biasanya 

untuk merebut hati konsumen terutama untuk produk yang baru 

diluncurkan. Sedangkan dalam jangka panjang dilakukan untuk 

mempertahankan produk-produk yang sudah ada agar tetap eksis. 



18 
 

 
 

Berikut ini beberapa tujuan perusahaan dalam melakukan 

kegiatan pemasara, antara lain: 

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan akan suatu produk 

maupun jasa. 

2. Dalam rangka memenuhi keinginan para pelanggan akan suatu 

produk atau jasa. 

3. Dalam rangka memberikan kepuasan semaksimal mungkin 

terhadap pelanggannya. 

4. Dalam rangka meningkatkan penjualan dan laba. 

5. Dalam rangka ingin menguasai pasar dan menghadapi pesaing. 

6. Dalam rangka memperbesar kegiatan usaha. 

Kegiatan pemasaran sebelumnya hanya dilakukan oleh 

perusahaan yang berorientasi profit saja, namun dewasa ini kegiatan 

pemasaran tidak hanya monopoli perusahaan yang berorientasi profit, 

bahkan usaha sosialpun sudah mulai menggunakan pemasaran dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. 

Bagi dunia perbankan yang merupakan badan usaha yang 

berorientasi profit, kegiatan pemasaran sudah merupakan suatu 

kebutuhan utama dan sudah merupakan suatu keharusan untuk 

dijalankan. Tanpa kegiatan pemasaran jangan diharapkan kebutuhan 

dan keinginan pelanggannya akan terpenuhi. Karena itu, bagi dunia 

usaha apalagi seperti usaha perbankan perlu mengemas kegiatan 

pemasarannya secara terpadu dan terus-menerus melakukan riset pasar. 
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Pemasaran harus dikelola secara profesional sehingga kebutuhan 

dan keinginan pelanggan akan segera terpenuhi dan terpuaskan. 

Pengelolaan pemasaran bank yang profesinal inilah yang kita sebut 

dengan nama Manajemen Pemasaran Bank. 

Philip Kotler mendefinisikan pengertian pemasaran adalah: 

Suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan cara menciptkan serta mempertukarkan produk dan nilai 

dengan pihak lain. 

Dari pengertian tersebut dapat diuraikan bahwa pemasaran merupakan 

usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para nasabahnya 

terhadap produk dan jasa. Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan 

konsumen, maka setiap perusahaan perlu melakukan riset pemasaran, 

karena dengan melakukan riset pemasaran inilah bisa diketahui 

keinginan dan kebutuhan konsumen sebenarnya. 

 

5. Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran adalah dasar pemikiran bagaimana caranya 

aktivitas pemasaran dapat dilaksanakan bedasarkan suatu filsafat yang 

mantap, yang mengungkapkan pemasaran yang tanggap dan 

bertanggung jawab. Dengan demikian, konsep pemasaran mengandung 

arti arah kegiatan serta cara yang harus dilaksanakan untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 
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Konsep pemasaran berdiri di atas 4 pilar: pasar sasaran (target 

market), kebutuhan pelanggan (cunsumers needs), pemasaran terpadu 

(integrated marketing), dan kemampuan menghasilkan laba 

(profitability). Konsep pemasaran mempunyai perspektif dari luar ke 

dalam. Titik tumpu dan titik awal pemikiran konsep awal pemasaran 

adalah mengerti konsumen, “siapa dia?”, apa yang dia 

inginkan/dibutuhkan?, kemudian bagaimana memenuhi 

kebutuhan/keinginan itu dengan upaya pemasaran terpadu agar 

konsumen puas dalam jangka panjang yang memungkinkan pembelian 

berulang (repeat buying). Jadi dalam konsep pemasaran berawal dari 

“dia” bukan “aku”. 

Saat ini ada lima konsep dalam pemasaran di mana masing-

masing nkonsep saling bersaing satu sama lainnya. Setiap konsep 

dijadikan landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan untuk 

menjalankan kegiatan pemasarannya. 

Adapun konsep-konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Konsep Produksi 

Konsep ini menyatakan bahwa konsumen akan menyukai 

produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan mereka dan 

oleh karenanya manajemen harus berkonsterasi pada peningkatan 

efisiensi produksi dan distribusi. Konsep produksi merupakan salah 

satu falsafah tertua yang menjadi penuntun para penjual. Konsep 
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ini menekankan kepada volume produksi atau distribusi yang 

seluas-luasnya dengan harga ditekan serendah mungkin. 

2. Konsep Produk 

Konsep produk berpegang teguh bahwa konsumen akan 

menyenangi teguh bahwa konsumen akan menyenangi produk 

yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik serta 

memiliki keistimewaan yang mencolok. Oleh karena itu, 

perusahaan harus mencurahkan upaya terus-menerus dalam 

perbaikan produk. Konsep ini menimbulkan adanya marketing 

myopia (pemandangan yang dangkal terhadap pemasaran). Secara 

umum konsep produk menekankan kepada kualitas, penampilan, 

dan cirri-ciri yang terbaik. 

3. Konsep Penjualan 

Kebanyakan konsumen tidak akan membeli cukup banyak 

produk,terkecuali perusahaan menjalankan suatu usaha promosi 

dan penjualan yang kokoh. Oleh karena itu, perusahaan harus 

menjalankan usaha-usaha promosi dan penjualan dalam rangka 

memengaruhi konsumen. Konsep penjualan biasanya diterapkan 

pada produk-produk asuransi atau ensiklopedia juga untuk lembaga 

nirlaba seperti parpol. Dalam konsep ini kegiatan pemasaran 

ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar. 
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4. Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk mencapai 

sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan 

keinginan pasar sasaran. Kemudian kunci yang kedua adalah 

pemberian kepuasan seperti yang diinginkan oleh konsumen secara 

lebih efektif dan lebih efisiensi dari yang dilakukan pesaing. 

Menurut Philip Kotler konsep ini menekankan ke dalam 

beberapa pengertian di bawah ini: 

a. Menemukan keinginan pelanggan dan berusaha untuk 

memenuhi keinginan tersebut. 

b. Membuat apa yang dapat dijual, dari pada menjual apa yang 

dibuat. 

c. Cintailah pelanggan. 

d. Andalah menentukan.  

e. Berhenti memasarkan produk yang dapat anda buat dan 

mencoba membuat produk yang dapat anda jual. 

5. Konsep Pemasaran Kemasyarakatan 

Konsep pemasaran kemasyarakatan menyatakan bahwa tugas 

perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat 

pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara 

lebih efektif dan efisiensi dibandingkan para pesaing sedemikian 

rupa sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi 

kesejahteraan masyarakat. 
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Bagi dunia perbankan konsep yang paling tepat untuk 

diaplikasikan adalah konsep pemasaran yang bersifat 

kemasyarakatan atau paling tidak menggunakan konsep pemasaran. 

Dalam kedua konsep itu jelas tertuang bahwa pelanggan benar-

benar harus diperhatikan. Tujuannya adalah agar pelanggan tetap 

setia menggunakan produk atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh 

bank. 

 

6. Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang 

menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, yang 

memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk 

dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu pemasaran. Dengan kata 

lain, strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, 

kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha 

pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing-masing 

tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan 

perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan 

yang selalu berubah. Oleh karena itu, penentuan strategi pemasaran 

harus didasarkan atas analisis lingkungan dan internal perusahaan, 

melalui analisis keunggulan dan kelemahan perusahaan, serta analisis 

kesempatan dan ancaman yang dihadapi perusahaan dari 

lingkungannya. 
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Di samping itu strategi pemasaran yang telah ditetapkan dan 

dijalankan, harus dinilai kembali, apakah masih sesuai dengan 

keadaan/kondisi pada saat ini. Penilaian atau evaluasi ini menggunakan 

analisis keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Hasil 

penilaian atau evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan 

apakah strategi yang sedang dijalankan perlu diubah, sekaligus 

digunakan sebagai landasan untuk menyusun atau menentukan strategi 

yang akan dijalankan pada masa yang akan datang. 

 

7. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Marketing mix merupakan strategi kombinasi yang dilakukan oleh 

berbagai perusahaan dalam bidang pemasaran. Hampir semua 

perusahaan melakukan strategi ini guna mencapai tujuan 

pemasarannya, apalagi dalam kondisi persaingan yang demikian ketat 

saat ini. Kombinasi yang terdapat dalam komponen marketing mix 

harus dilakukan secara terpadu. Artinya, pelaksanaan dan penerapan 

komponen ini harus dilakukan dengan memerhatikan antara satu 

komponen dengan komponen lainnya. Karena antara satu komponen 

dengan komponen lainnya saling berkaitan erat guna mencapai tujuan 

perusahaan dan tidak efektif jika dijalankan sendiri-sendiri. 

Penggunaan bauran pemasaran (marketing mix) dalam dunia 

perbankan dilakukan dengan mengunakan konsep-konsep yang sesuai 

dengan kebutuhan bank. Dalam praktiknya konsep bauran pemasaran 
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terdiri dari bauran pemasaran untuk produk yang berupa barang 

maupun jasa. Khusus untuk  produk yang berbentuk barang jasa 

diperlakukan konsep yang sedikit berbeda dengan produk barang. 

Kotler menyebutkan konsep bauran pemasaran (marketing mix) 

terdiri dari empat P (4P), yaitu: 

1. Product (produk) 

2. Price (harga) 

3. Place (tempat/saluran distribusi) 

4. Promotion (promosi) 

Sedangkan Boom dan Bitner menambah dalam bisnis jasa, bauran 

pemasaran di samping 4P seperti yang dikemukakan diatas, ada 

tambahan dengan 3P, yaitu: 

1. People (orang), yaitu semua orang yang terlibat aktif dalam 

pelayanan dan memengaruhi persepsi pembeli, nama, pribadi 

pelanggan, dan pelanggan-pelanggan lain yang ada dalam 

lingkungan pelayanan. People meliputi kegiatan untuk karyawan, 

seperti kegiatan rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, motivasi, 

balas jasa, dan kerja sama, serta pelanggan yang menjadi nasabah 

atau calon nasabah. 

2. Physical evidence (bukti fisik), adalah terdiri dari adanya logo atau 

simbol perusahaan, moto, fasilitas yang dimiliki, seragam 

karyawan, laporan, kartu nama, dan jaminan perusahaan. 
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3. Process (proses), merupakan keterlibatan pelanggan dalam 

pelayanan jasa, proses aktivitas, standar pelayanan, kesedrhanaan 

atau kompleksitas prosedur kerja yang ada di bank yang 

bersangkutan. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara 

keseluruhan penggunaan konsep bauran pemasaran (marketing 

mix) untuk produk jasa jika digabungkan menjadi 7P, yaitu: 

1. Product (produk) 

2. Price (harga) 

3. Place (tempat/saluran distribusi) 

4. Promotion (promosi) 

5. People (orang) 

6. Physical evidence (bukti fisik) 

7. Process (proses) 

 

8. Pengertian Deposito 

Deposito secara umum merupakan produk bank sejenis jasa 

tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyrakat. Dana dalam 

deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. 

Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di 

dalamnya tidak boleh ditarik oleh nasabah. Deposito baru bisa 

dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, biasanya deposito 
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mempunyai jatuh tempo 1,3,6 dan 12 bulan. Bila deposito dicairkan 

sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena pinalti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


