
6 

 

BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian terdahulu 

Beberapa studi telah dilakukan untuk meneliti peningkatan jumlah 

tabungan faedah. Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman dasar 

pertimbangan maupun perbandingan bagi peneliti dalam upaya 

memperoleh arah dan kerangka berfikir. 

Menurut Noflim Trisna Ayuningsih (2014) yang melakukan 

penelitian tentang Strategi Public Relations PT. Bank BRISyariah dalam 

mempromosikan produk tabungan faedah  pada tahun 2014. Hasil dari 

penelitian yang diperoleh Noflim Trisna Ayuningsih adalah pemanfaatan 

media dalam mempromosikan produk tabungan faedah  PT. Bank 

BRISyariah dalam mengiklankan produknya melalui dengan media cetak, 

media elektronik serta media social dan internet. PT. Bank BRISyariah 

juga memanfaatkan website perusahaan untuk melakukan promosi yang 

beralamatkan www.syariah.co.id, para pengunjung, calon konsumen dank 

lien bisa melakukan komunikasi untuk saling bertukar pikiran dan 

berbicara terkait produk yang ditawarkan PT. Bank BRISyariah. 

Menurut Aslihatus Sania Firdaus (2013) yang melakukan 

penelitian tentang Strategi Promosi Bank dan Kepuasan Nasabah. Strategi 

promosi dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain, periklanan, 

personal selling, promosi penjualan, dan publisitas. Hal ini dilakukan 

untuk tujuan antara lain, memperkenalkan dan menjual jasa-jasa dan 
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produk yang dihasilkan; agar bank dapat menghadapi saingan dalam pasar 

yang semakin kompetitif dan kompleks; dan menjual goodwill image dan 

idea yang baik tentang bank bersangkutan. 

Strategi kepuasan nasabah dilakukan dengan relationship 

marketing strategy, strategi pelayanan prima dan strategi penanganan 

keluhan yang efisien dan efektif. Bertujuan untuk meningkatkan daya jual 

bank dengan menarik minat nasabah dengan memberikan pelayanan baik 

dan ekstra terhadap nasabah. 

Menurut Novija Kurniawan (2014) yang melakukan penelitian 

tentang Strategi Meningkatan Nasabah Pada BMT Usaha Mulya Pondok 

Indah . Hasil dari penelitian ini untuk meningkatkan nasabah yang 

dilakukan oleh BMT Usaha Mulya Pondok Indah dengan mengidentifikasi 

lingkungan internal dan eksternal yang telah selaras dengan visi dan misi 

perusahaan, tahap menganalisa yang dilakukan BMT Usaha Mulya 

Pondok Indah sudah tercapai dengan misi. Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis SWOT. 
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Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, letak perbedaannya 

dengan penelitian yang sekarang adalah pada penelitian terdahulu 

menyimpulkan bahwa penelitian ini lebih memfokuskan pada satu aspek 

saja. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada empat aspek yaitu 

: price, promotion, product dan place. Lalu pada peneltian yang dilakukan 

oleh Novija Kurniawan, teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis SWOT. 

Dengan demikian, paparan penelitian terdahulu yang diuraikan dan 

digambarkan sebelumnya memberikan gambaran mengenai kerangka 

penulisan/penelitian yang dilakukan penulisan tentang tema dan bahasan 

yang ditemukan. 

B. Kajian Pustaka 

1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk 

memajukan perusahaan yang bergerak dalam bidang barang dan jasa. 

Kesuksessan perusahaan banyak ditentukan oleh prestasi di bidang 

pemasaran. Pemasaran merupakan proses mempelajari kebutuhan dan 

keinginan konsumen dan memuaskan konsumen dengan produk-produk 

dan pelayanan yang baik. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:5) Pemasaran (marketing) 

adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, 
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promosi, dan distribusi ide, barang, dan jasa untuk menciptakan nilai 

tukar yang memuaskan tujuan individu dan organisasi.. 

Menurut Hasan (2013:4) Pemasaran adalah proses 

mengidentifikasi, menciptakan dan mengkomunikasikan nilai, serta 

memelihara hubungan yang memuaskan pelanggan untuk 

memaksimalkan keuntungan perusahaan. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan para ahli pemasaran 

diatas,  peneliti sampai pada pemahaman bahwa pemasaran adalah 

suatu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen melalui serangkaian proses menciptakan, menyampaikan, 

mengkomunikasikan produk (barang, jasa, atau ide), dan dengan cara 

yang menguntungkan guna mencapai tujuan. 

2. Strategi Pemasaran 

Menurut Tjiptono (2008:3) Istilah strategi berasal dari kata yunani 

strategeia (stratos = militer, dan ag = memimpin), yang artinya seni 

atau ilmuuntuk menjadi seseorang jendral. Strategi juga bisa diartikan 

sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan 

militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

Kotler (2002:74) mengemukakan bahwa: Perencanaan strategis 

yang berorientasi pasar adalah proses manajerial untuk 

mengembangkan dan menjaga agar tujuan, keahlian, dan sumber 
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daya organisasi sesuai dengan peluang pasar yang terus berubah. 

Tujuan perencanaan strategis adalah untuk membentuk serta 

menyempurnakan usaha bisnis dan produk perusahaan sehingga 

memenuhi target laba dan pertumbuhan. 

Lebih lanjut Kotler (2002:74) mengemukakan bahwa: 

Perencanaan strategis memerlukan tiga kegiatan kunci. Pertama, 

pengelolaan unit-unit bisnis perusahaan sebagai portofolio investasi. 

Kedua, mengevaluasi kekuatan masing-masing unit bisnis secara 

tepat dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pasar dan 

posisi serta kesesuaian masing-masing perusahaan dan kegiatan 

kunci ketiga adalah strategi. 

Berdasarkan perspektif yang pertama, strategi dapat didefinisikan 

sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi 

serta mengimplementasikan misinya. Untuk itu manajer memiliki peran 

aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi, 

strategi ini lebih banyak diterapkan dalam lingkungan yang 

turbulen dan selalu mengalami perubahan. Sedangkan berdasarkan 

perspektif kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau 

respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. 

Pandangan ini lebih cocok diterapkan pada manajer yang bersifat 

reaktif, yaitu manajer yang hanya menanggapi dan menyesuaikan diri 

terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan. 
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Strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam 

menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Strategi memberikan 

kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Bila konsep strategi 

tidak jelas, maka keputusan yang diambil akan bersifat subyektif atau 

berdasarkan intuisi belaka dan mengabaikan keputusan yang lain. 

Strategi atau perencanaan dapat menghasilkan beberapa manfaat, 

Melville Branch menyebutkan manfaat-manfaat tersebut adalah: 

a. Perencanaan mendorong pemikiran sistematis yang diajukan 

oleh manajemen. 

b. Menyebabkan koordinasi usaha perusahaan yang lebih baik. 

c. Menyebabkan kenaikan prestasi standat bagi pengendalian. 

d. Menyebabkan perusahaan mempertajam tujuan dan 

kebijakannya. 

e. Membuat perusahaan lebih siap menghadapi perusahaan 

mendadak. 

f. Menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebihjelas bagi para 

pemimpin yang terlibat. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2014:27) menyatakan The process 

by which companies create value for customers and build strong 

customer relationships in order to capture value from customers in 

return. Definisi tersebut mengartikan bahwa, Pemasaran adalah proses 

dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun 
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hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap 

nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. 

3. Segmenting, Targeting, Positioning 

a. Segmenting 

Segmentasi adalah suatu proses membagi pasar ke dalam 

kelompok pelanggan yang memiliki prilaku yang sama atau 

memiliki kebutuhan yang serupa (Kotler dan Keller, 2009: 228). 

Segmentasi pasar konsumen memiliki 3 dasar yaitu segmentasi 

geografis, segmentasi demografis, dan segmentasi psikografis 

(Kotler dan Keller, 2009: 234-241). 

Adapun dasar-dasar yang dapat dipakai untuk segmentasi 

pasar adalah : 

1) Faktor demografi, seperti: umur, kepadatan, jenis 

kelamin, agama, pendidikan dan lain sebagainya. 

2) Tingkat penghasilan. 

3) Faktor sosiologis, seperti: kelompok budaya, kelas-

kelas sosial, dan lain sebagainya. 

4) Faktor psikhologis, seperti: kepribadian, sikap, 

manfaat produk yang diinginkan, dan lain 

sebagainya. 
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b. Targeting 

Setelah perusahaan melakukan segmentasi pasar, 

selanjutnya perusahaan mengevaluasi segmen pasar mana yang 

menjadi target pasar perusahaan. Dalam menentukan target pasar, 

perusahaan harus melakukan beberapa survey untuk mengetahui 

keadaan pasar supaya proses pemasaran tepat sasaran. 

Pasar sasaran atau market targeting terdiri dari sekumpulan 

pembeli yang mempuyai kebutuhan atau karakter yang sama, yang 

ingin dilayani oleh perusahaan.Perusahaan dapat 

mempertimbangkan pola pemilihan pasar sasaran, yaitu : 

1) Konsetrasi pada Segmen Tunggal 

Dalam masalah yang paling mudah, 

perusahaan memilih sebuah segmen tunggal. 

Perusahaan tersebut mungkin memiliki kesamaan 

alami pada kunci persyaratan untuk sukses 

disegmen ini, atau segmen ini segmen tanpa ada 

pesaing lain. 

2) Spesialisasi Terpilih 

Perusahaan memiliki beberapa segmen, 

masing-masing segmen secara obyektif dilihat daya 

tariknya dan kesesuaiannya dengan tujuan sumber 

daya usaha. Mungkin hanya sedikit atau tidak ada 
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hubungannya antara segmen, tetapi segmen 

berpotensi sebagai penghasil uang. 

3) Spesialisasi Pasar 

Perusahaan berkonsentrasi untuk melayani 

banyak kebutuhan dari suatu kelompok pelangan 

tertentu. 

4) Jangkauan Penuh 

Perusahaan berusaha untuk melayani semua 

produk pelanggan dengan semua produk yang 

diperlukan. Hanya perusahaan-perusahaan besar 

dapat menangani suatu strategi jangkaun pasar 

secara penuh. 

c. Positioning 

Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra 

perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar 

sasaran (Kotler dan Keller, 2009: 292). Positioning adalah salah 

satu langkah perusahaan untuk memperkenalkan produkya kepada 

konsumen supaya dapat menciptakan kesan-kesan tertentu. 

Pengertian lain dari Positioning merupakan proses 

mendesain tawaran dan citra produk, sehingga menempati posisi 

yang berbeda dan berarti di dalam benak konsumen secara relatif 

dibanding produk pesaing (Simamora,2001:43). Perusahaan yang 
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melakukan proses Positioning akan menghasilkan posisi produk 

(product position), yaitu citra produk yang jelas, berbeda dan 

unggul secara relatif dibanding pesaing, di dalam benak konsumen. 

Sehingga Positioning dapat diartikan sebagai pendapat pertama 

atau apa yang timbul seketika dalam benak konsumen ketika 

konsumen memikirkan suatu produk. 

Product positioning adalah suatu strategi menejemen yang 

mengunakan informasi (di kumpulkan melalui riset dan studi 

segmentasi) untuk menciptakan suatu kesan terhadap produk sesuai 

dengan keinginan pasar yang dituju atau pasarnya. Strategi 

penentuan posisi produk, yaitu : 

1) Positioning Menurut Manfaat 

Penentuan posisi (positioning)menurut 

manfaat adalah memposisikan produk sebagai 

pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Manfaat 

mencakup manfaat simbolis, manfaat fungsional 

dan manfaat berdasarkan pengalaman. Penentuan 

posisi yang sukses membutuhkan strategi 

komunikasi yang mampu menarik perhatian pada 

salah satu kebutuhan pelanggan, baik simbolis, 

fungsional maupun eksperimen. 
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2) Positioning Menurut Kategori 

Penentuan posisi (positioning) menurut 

kategori produk adalah memposisikan produk 

sebagai pemimpin dalam kategori produk. Kategori 

produk dapat kita kelompokkan dalam kategori 

minuman dan makanan, kategori, produk rumah 

tangga, kategori obat-obatan, kategori perawatan 

pribadi, kategori perlengkapan pribadi,  kategori 

perlengkapan rumah, kategori komunikasi dan 

teknologi informasi, kategori otomotif, kategori 

perbankan dan keuangan. 

3) Positioning Menurut Atribut 

Penentuan posisi (positioning) berdasarkan 

atribut adalah memposisikan produk berdasarkan 

atribut atau sifat, misalnya simbol, lambang, ukuran, 

warna, keberadaan, kedudukan dan sebagainya. 

4) Positioning Menurut Nilainya 

Pembidikan pasar menentukan pesaing 

perusahaan. Perusahaan harus meneliti posisi 

pesaing dan memutuskan posisinya yang terbaik. 

Penentuan posisi (positioning) adalah tindakan 

untuk merancang citra perusahaan serta nilai yang 
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ditawarkan sehingga pelanggan dalam suatu segmen 

memahami dan menghargai kedudukan perusahaan 

dalam kaitannya. 

4. Bauran Pemasaran 

Menurut (Goodwin, 1994) Dalam mencapai strategi pemasaran 

yang tepat dan terbaik untuk diterapkan, salah satunya perusahaan 

perusahaan dapat melihat dari faktor bauran pemasaran (Marketing 

Mix). Istilah bauran pemasaran digunakan untuk menggambarkan set 

variabel pemasaran yang dipakai oleh organisasi untuk menghasilkan 

pertukaran dengan konsumen. Faktor-faktor yang membentuk bauran 

pemasaran umumnya dikategorikan menjadi empat variabel (4P) yaitu 

product (produk), price (harga), promotion (promosi) dan place 

(tempat/distribusi).  

Bauran marketing mix menurut (Tjiptono, 1997) dapat dibedakan 

berdasarkan tugas-tugas khususnya yaitu: 

a. Product (Produk) 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

produsen untuk diminta,dicari,dibeli digunakan dan dikonsumsi 

untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

b. Price (Harga) 

Harga merupakan pertimbangan bagi konsumen, karena 

nilai menentukan apakah sesuai atau tidak dengan kepuasan yang 
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dialami oleh konsumen dengan manfaat memiliki atau 

menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh 

pembeli dan penjual melalui tawar-menawar dan ditetapkan oleh 

penjual untuk harga yang sama terhadap semua pembeli. 

c. Place (Tempat) 

Tempat adalah berbagai kegiatan yang membuat produk 

terjangkau oleh konsumen sasaran. 

d. Promotion (Promosi) 

Promosi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk menonnjolkan keistimewaan kualitas pelayanan 

untuk membujuk konsumen agar dapat menerima. 


