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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Anshori (2017), skripsi ini menulis tentang strategi pemasaran 

produk pembiayaan warung mikro dalam upaya menarik minat nasabah yang 

diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Cilandak Jakarta, mengenai tentang proses 

pengenalan produk pembiayaan warung mikro kepada masyarakat dan strategi yang 

digunakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Cilandak untuk mengembangkan dan 

memasarkan produk pembiayaan warung mikro dengan tujuan menarik minat nasabah. 

Menurut hasil penelitian Widayati (2019), skripsi ini menulis tentang aktivitas 

pemasaran produk tabungan pada PT. BPR Rangkiang Denai Payakumbuh Barat, 

mengenai tentang penerapan bauran pemasaran yaitu produk, harga, tempat, promosi, 

people, proses dan pelayanan dengan tujuan memperoleh laba maksimal. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pengertian Implementasi 

Implementasi merupakan aksi, aktivitas, tindakan atau adanya mekanisme suatu 

sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang yang 

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Usman, 2002:70) 

2. Pengertian Lembaga Keuangan 

Menurut (Latumaerrissa, 2011:39) Lembaga Keuangan adalah  semua badan yang 

kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada 
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masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan (SK Menkeu RI No. 

792/90). Definisi lain1mengatakan lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang 

melancarkan pertukaran barang dan jasa dengan penggunaan uang atau kredit dan 

membantu menyalurkan tabungan sebagian masyarakat kepada sebagian masyarakat 

yang membutuhkan pembiayaan dana untuk investasi (Wijaya dan Hadiwigeno:1995) 

Di negara kita Indonesia terbagi kedalam dua kelompok yakni lembaga keuangan 

bank dan bukan bank. Contoh lembaga keuangan bank seperti Bank Sentral, Bank 

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan yang bukan bank contohya Pasar 

Uang dan Valas, Leasing, Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Dana Pensiun, Pasar 

Modal dan lain sebagainya. Namun keduanya sama-sama berperan sebagai perantara 

keuangan. Adapun pengertian dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan 

Non Bank yaitu: 

a. Lembaga Keuangan Bank 

Lembaga keuangan bank adalah suatuabadan usaha yang bergerak di bidang 

keuangan dimana kegiatannya menghimpun dana dariamasyarakat secara langsung 

dan memberikan berbagai jasa keuangan kepada msyarakat luas (Kasmir: 2014). 

Berdasarkan UU RI No. 10 tahu 1998 Tentang Perbankan, pengertian Bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bntuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
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b. Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV?1972, 

pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah semua lembaga atau badan yang 

melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung 

menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan 

menyalurkanodana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. 

3. Pengertian Pegadaian 

Perum (Perusahaan Umum) adalah lembaga keuangan nonbank yang termasuk 

dalam klasifikasi perantara investasi (investment intermediary). Perum Pegadaian 

dimiliki oleh pemerintah Indonesia (BUMN). Sumber dana utama Perum Pegadaian 

berasal dari penjualan obligasi (Mangani 2009:64). 

Pergadaian merupakan salah satu lembaga keuangan lainnya yang sudah lama 

beroperasi di Indonesia. Lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan pinjaman-

pinjaman kepada perseoraangan. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada 

nilai barang jaminan yang diserahkan. Lembaga ini beroperasi dan tersebar di daerah 

perkotaan maupun di daerah pedesaan (Latumaerissa 2011:459) 

a. Tujuan Pegadaian 

1) Melaksanakan dan menunjang sebuah program pemerintah dalam bidang 

pembangunan nasional dengan cara memberikan pinjaman ataupun memberikan 

kredit dengan hukum gadai atau memberikan jaminan atas barang yang dimiliki. 
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2) Untuk meminimalisir terjadinya masalah yang semakin besar seperti timbulnya 

ijon, pegadaian dalam sistem gelap, riba dan pinjaman dengan bunga yang tidak 

wajar dan justru memberatkan masyarakat secara umum. 

3) Untuk menyediakan dana dengan cara yang cukup mudah dan sederhana tanpa 

perlu kerepotan lagi. Bagi masyarakat baik dalam kota ataupun pedesaan baik 

digunakan untuk kebutuhan konsumsi, kebutuhan bisnis ataupun pengembangan 

produksi yang lainnya. 

b. Manfaat Pegadaian 

1) Bagi Nasabah 

Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari Pegadaian 

adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam 

waktu yang lebih cepat terutama apabila dbandingkan dengan kredit perbankan. Di 

samping itu, mengingatijasa yang ditawarkan oleh Pegadaian tidak hanya jasa 

pegadaian, maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat berupa: 

a) Penaksiran nilai suatu barangobergerak dari pihak atau institusi yang telah 

berpengalaman dan dapat dipercaya. Penaksiran atas suatu barang antara penjual 

dan pembeli sering sulit sampai pada suatu kesepakatan yang sama. 

Untukmmengatasi perbedaan persepsi atas nilai suatu barang, kedua belah pihak 

bisa menghubungi Pegadaian sebagai pihak yang netral untuk melakukan 

penaksiran atas barang tersebut. 

b) Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dapat dipercaya. Nasabah 

yang akan bepergian, merasa kurang aman menempatkan barang bergeraknya di 
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tempat sendri, atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang ergerak 

dapat menitipkan barangnya di Pegadaian.  

2) Bagi Pegadaian 

Manfaat yangldiharapkan dari Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada 

nasabahnya adalah: 

a) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam 

dana. 

b) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah 

memperoleh jasa tertentu dari Pegadaian . 

c) Pelaksanaan misi Pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang 

bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuankepada masyarakat 

yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.  

4. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan 

dan keinginan melalui proses pertukaran. Dapat dikatakan pula bahwa pemasaran 

terdiri dari serangkaian prinsip untuk memilih pasar sasaran (Target Market), 

mengevaluasi kebutuhan konsumen, mengembangkan barang dan jasa pemuas 

keinginan, memberikan nilai kepada konsumen dan laba bagi perusahaan (Sumarni 

2002:6) 

Kegiatan pemasaran selalu ada dalam setiap uasaha, baik usaah yang berorientasi 

profit maupun usaha-usaha sosial. Pentingnya pemasaran dilakukan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan suatu produk atau jasa. Dalam 
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melakukan kegiatan pemasaran suatu perusahaan memiliki beberapa tujuan jangka 

pendek maupun jangka panjang. Menurut Philip Kotler mendefiniskan pengertian 

pemasaran adalah “Suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara 

menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain” (Kasmir : 

2010). 

Suatu kegiatan pemasaran dikenal dengan konsep 4P yaitu : Product, Price, 

Placement and Promotion. Konsep ini bisa digunakan oleh seorang pebisnis dalam 

memulai usahanya bisnisnya:  

a. Product (Produk) 

Menentukan produk atau jasa yang akan ditawarkan ke pasar umumnya menjadi 

langkah paling utama. Ide mengenai produk bisa didapat dari beberapa sumber. Cara 

termudah adalah dengan membandingkan langsung produk sejenis seperti yang ingin 

dijual dan melakukan riset kecil ke target pasar mengenai kelebihan dan kekurangan 

dari produk tersebut.  

Hasil dari riset tersebut diharapkan memberikan informasi yang lebih akurat bagi 

wirausaha mengenai prospek pasar yang akan dimasukinya dan produk macam mana 

yang diharapkan oleh target pasar. Seseorang yang mempunyai usaha harus menjaga 

kualitas dari produknya agar pelanggan tidak kecewa dengan produk yang dijual yang 

mengakibatkan penurunan penjualan. 
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b. Price (Harga) 

Menentukan harga produk sangatlah berpengaruh dalam kesuksesan proses 

penjualan. Harga adalah sejumlah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk 

mendapatkan sebuah produk ataupun jasa. Dalam bauran pemasaran, harga adalah 

salah satu faktor yang mempengaruhi pemasaran suatu produk.  

Harga yang ditawarkan menjadi bahan pertimbangan sebelum memutuskan untuk 

membeli barang ataupun menggunakan jasa yang ditawarkan. Dapat disimpulkan 

bahwa strategi penetapan harga sangat berpengaruh terhadap penjualan ataupun 

pemasaran sebuah produk. 

c. Place (Tempat atau Lokasi) 

Pemilihan lokasi usaha yang strategis menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan pemasaran dari sebuah usaha. Menentukan lokasi usaha 

yang strategis sangat berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah usaha. Begitu pula 

sebaliknya, jika lokasi usaha yang dipilih tidak strategis maka sangat kecil sekali 

peluang berkembangnya sebuah usaha.   

Jika ingin memulai usaha, pilih tempat yang cocok untuk dijadikan pemasaran 

sebuah produk yang akan dijual. Melakukan riset dan membandingkan beberapa 

pilihan tempat sebelum menentukan lokasi yang paling strategis bagi usaha yang akan 

dijalankan. 
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d. Promotion (Promosi) 

Bauran komunikasi pemasaran atau bauran promosi adalah cara yang dipakai 

untuk mengkomunikasikan produknya, kepada siapa, dan seberapa sering hal itu 

dilakukan. Bauran promosi terdiri atas lima cara seperti di bawah ini.  

a. Periklanan 

Yaitu semua bentuk penyajian nonoperasional dan promosi ide, barang, atau jasa 

yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu. Bentuk periklanan antara lain: 

a) Brosur dan buku kecil 

b) Iklan penyiaran 

c) Poster dan selebaran 

d) Film/video, materi audio-visual 

b. Promosi Penjualan 

Promosi penjualan kebanyakan berjangka pendek, dirancang untuk mendorong 

pembelian suatu produk atau jasa tertentu secara lebih cepat atau lebih besar oleh 

konsumen. Bentuk promosi penjualan antara lain: 

a) Pemberian contoh produk 

b) Permainan, undian 

c) Pekan raya dan pameran  

d) Pembiayaan berbunga rendah 

c. Hubungan Masyarakat 

Perusahaan tidak hanya harus berhubungan pemasok, penyalur, pelanggan saja, 

tetapi juga harus berhubungan dengan kumpulan masyarakat yang besar. Masyarakat 
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adalah kelompok yang memiliki pengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk 

mencapai tujuannya. Hubungan  masyarakat melibatkan berbagai program yang 

dirancang yang dirancang untuk mempromosikan perusahaannya atau tiap produknya. 

Bentuk hubungan masyarakat antara lain: 

a) Publikasi produk menyeponsori berbagai usaha untuk mempublikasikan produk 

tertentu. 

b) Hubungan pers menyajikan berita dan informasi tentang organisasi secara positif. 

c) Komunikasi perusahaan mempromosikan pemahaman tentang organisasi baik 

melalui komunikasi internal maupun eksternal. 

d. Penjualan Secara Pribadi 

Dalam melakukan penjualan secara pribadi, tenaga penjualan menginformasikan 

secara langsung produk-produk perusahaan kepada calon pelanggan. Bentuk dari 

penjualan secara pribadi yaitu: 

a) Pemberian sample 

b) Presentasi produk 

c) Pekan raya/Pameran 

e. Pemasaran Langsung 

Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran yang menggunakan satu atau lebih 

media iklan untuk menghasilkan tanggapan yang diukur pada suatu lokasi. Tujuan dari 

pemasaran langsung yaitu membangun hubungan jangka panjang antara pelanggan 

dengan perusahaan. Bentuk pemasaran langsung yairu: 

a) E-Mail 
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b) Katalog 

c) Pemasaran lewat telepon 

d) Televisi 

e) Fax-Mail 

5. Pengertian Produk Kreasi 

Kreasi atau Kredit Angsuran Fidusia merupakan pemberian pinjaman kepada para 

pengusaha mikro-kecil (daam rangka pengembangan usaha) dengan kontruksi 

pinjaman secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsura. 

Kredit Kreasi merupakan modifikasi dari produk lama yang sebelumnya dikenal 

dengan nama Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian (Latumaerissa 2011:470). 

Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem Fidusia. Sistem 

Fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih 

bisa digunakan untuk usaha. (sumber:www.pegadaian.co.id) 

a. Prosedur Produk Kreasi 

1) Memiliki usaha UMKM 

2) Usaha milik sendiri dan sudah berjalan minimal 1 tahun 

3) Memiliki agunan sesuai ketentuan, yaitu usia kendaraan sepeda motor maksimal 

10 tahun terakhir dan kendaraan mobil maksimal 20 tahun terakhir 

4) Menyerahkan fotocopy KTP suami dan istri, kartu keluarga beserta surat nikah 

5) Menyerahkan fotocopy BPKB dan STNK 

6) Menyerahkan rekening listrik, PBB, Surat Keterangan Usaha/SIUP 
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b. Plafon  

Pegadaian memberikan fasilitas pinjaman kepada nasbah mulai dari Rp 3.000.000 

sampai dengan maksimal Rp 100.000.000 

c. Sewa Modal 

Sewa modal pada produk kreasi relatif ringan yaitu mulai 1% setiap bulannya. 

Dengan sewa modal yang relatif ringan tersebut dapat meringankan nasabah dalam 

meminjam pinjaman pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batu. Keuntungan sewa 

modal lainnya yaitu nasabah akan diberi diskon sewa modal jika pembayarannya 

dilunasi sebelum batas waktu. 

d. Jangka Waktu 

Jangka waktu pinjaman produk kreasi yang ada pada PT. Pegadaian (Persero) 

cabang Batu hampir sama dengan jangka waktu pinjaman yang ada pada perbankan 

yaitu 12, 18, 24 dan 36 bulan. 

 


