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BAB II 

LANDASAN TEORI  

  

A. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu yang telah meneliti tentang strategi marketing 

produk bank sangatlah banyak. Peneliti terdahulu dijadikan penulis sebagai 

pedoman dan bandingan peneliti yang akan dilakukan. Berikut penelitian 

terdahulu yang digunakan oleh peneliti dalam membuat Tugas Akhir :   

  

Tabel 2.1. Daftar Penelitian Terdahulu  

No.  Peneliti  Judul  Variabel   Hasil  

1.  Akhmad  

Nurasikin  

(2013)  

Strategi  

Pemasaran  

Warung  

Mikro Bank  

Syariah  

Mandiri 

(BSM)  

Cabang  

Kendal  

Menggunakan 4P yaitu 

Product,Price,Place,Pro 

motion   

Hasil penelitian  

menunjukkan bahwa 

Strategi Pemasaran  

Warung Mikro Bank  

Syariah Mandiri 

Cabang Kendal masih 

belom bisa dikatakan 

baik karena terdapat 

kelemahan terutama 

pada promosi yang 

dilakukan kurang 

memadai sehingga 

minat masyarakat 

yang masih sedikit   
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2.  Denise 

Triamla 

Akmala 

(2015)   

Implementasi  

Marketing 

Mix Pada 

Produk 

Tabungan 

Utama Di 

Bank Mega 

Syariah  

Cabang  

Semarang   

Menggunakan Marketing 

Mix, Open Table, Stand, 

Door to door dan 

Penyebaran brosur 

Dari hasil penelitian 

ini memaparkan 

memasarkan produk 

tabungan utama Bank 

Mega Syariah agar 

dikenal masyarakat   

  

Dari kedua penelitian terdahulu terdapat persamaan yaitu segi 

pembahasan, segi marketing. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian 

terdahulu di atas adalah tempat penelitian dan hasil pembahasan, sedangkan 

dengan peneliti memiliki perbedaan dari segi hasil penelitian.  

B. Pengertian Bank   

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya 

menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal 

sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang 

membutuhkannya. Selain itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar 

uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran 

dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan 

pembayaran lainnya.  

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 

November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
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meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.   

Dari pengertian di atas bahwa bank adalah lembaga keuangan yang 

kegiatannya adalah sebagai berikut :   

1. Menghimpun dana atau disebut dengan funding merupakan keagitan 

menghimpun dana dari masyarakat luas sebagai tempat masyarakat untuk 

menyimpan uang agar keaamanan uangnya terjamin serta untuk masyarakat 

berinvestasi dengan harapan masyarakat mendapat bunga dari hasil 

simpanannya. Pada umumnya semua bank menawarkan jenis simpanan 

yang sama terdiri dari simpanan tabungan (saving Deposit), simpanan giro 

(demand deposit), dan simpanan deposit (time deposit).   

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan 

pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Pinjaman 

atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai keinginan 

nasabah, sebelum bank merealisasikan kredit yang diberikan atau dengan 

kata lain sebelum kredit dicairkan bank terlebih dahulu menilai apakah 

kredit tersebut layak atau tidak. Bank melakukan penilaian seperti itu agar 

bank terhindar dari kerugian akibat tidak dikembalikannya pinjaman yang 

diberikan pihak bank dengan berbagai macam penyebab.   

3. Memberikan jasa-jasa lainnya (sevice) seperti pengiriman uang (transfer), 

penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negri 

(inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box, bank garansi, bank notes, 

travellers cheque, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan 
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jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dana 

menyalurkan  

dana.    

C. Jenis-Jenis Bank   

 Menurut  undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis  

perbankan terdiri dari :   

1. Bank Umum   

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang 

diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa 

perbankan  yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat 

dilakuakan di seluruh wilayah.  

Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank).  

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  

Bank perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika disbandingkan dengan 

kegiatan bank umum.      

 

 

 



9 

 

 

3. Jenis Bank Dilihat dari Segi Kepemilikannya   

a. Bank milik pemerintah 

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh 

pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh 

pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain :  

 

b. Bank milik swasta nasional  

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh 

swasta nasional serta akte pendirianya pun didirikan oleh swasta, 

begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. 

Contoh bank milik swasta antara lain :  

   

1) Bank Muamalat   

2) Bank Danamon   

3) Bank Bumi Putra   

4) Bank Central Asia   

1)     Bank Negara Indonesia 46 (BNI)  

2)    Bank Rakyat Indonesia (BRI)  

3)    Bank Tabungan Negara (BTN)    

4)    Bank Mandiri   

serta ada beberapa bank yang dimiliki pemerintah yaitu Bank Pemerintah  

Daerah (BPD), yang masing-masing dimiliki oleh pemda masing-masing  

daerah. Sebagai contoh :  

1)   BPD DKI Jakarta  

2)   BPD Jawa Barat   

3)   BPD Jawa Tengah   

4)   BPD JawaTimur    
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c. Bank milik Koperasi  

 

d. Bank milik campuran   

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing 

dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas 

dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran antara 

lain :   

1) Sumitomo Niaga Bank   

2) Bank Merincorp   

3) Bank Sakura Swadarma   

4) Interpacific Bank  

4. Dilihat dari Segi Status   

a. Bank Devisa  

Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar Negri atau yang 

berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya 

transfer keluar negri, inkaso keluar negri, travellers cheque, 

pembukaan dan pembayaran letter of credit dan transaksi lainnya. 

Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh bank 

Indonesia.    

b. Bank Non Devisa  

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi 

sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi 

seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan 
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dari pada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam 

batas-batas Negara.  

D. Pengertian Pemasaran (Marketing)  

Banyak masyarakat mengetahui dari definisi pemasaran yaitu 

pembelian atau permintaan dan harga. Pemasaran sebelumnya hanya 

dilakukan oleh perusahaan yang berorientasi profit saja, akan tetapi dewasa ini 

tidak hanya perusahaan saja bahkan usaha sosial pun sudah mulai 

menggunakan pemasaran dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumennya. Seperti halnya penjual atau manajer menganggap pemasaran 

adalah penjualan. Bagi seorang manajer toko pemasaran berarti kegiatan 

pengeceran (retailing) atau penjajakan (merchandising). Dari pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengartikan suatu pemasaran 

sangat terbatas hanya pada bagian dari kegiatan pemasaran yang menyeluruh.   

Menurut Philip Kotler (1997 : 8) mendefinisikan 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 denga pihak lain.   

Menurut Kasmir (2004 : 63), pemasaran bank secara umum adalah 

suatu proses untuk menciptakan dan mempertukarkan produk atau jasa bank 

yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan 

cara memberikan kepuasan.   

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa produk bank merupakan 

jasa yang ditawarkan kepada nasabah untuk mendapat perhatian, untuk 



12 

 

 

dimiliki, digunakan atau dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan nasabah.   

Pengertian kebutuhan nasabah bank adalah suatu keadaan yang 

dirasakan tidak ada dalam diri sesorang. Sebagai contoh kebutuhan nasabah 

bank adalah :   

1. Kebutuhan produk dan jasa bank   

2. Kebutuhan rasa aman dengan bank   

3. Kebutuhan kenyamanan berhubungan dengan bank   

  

Keinginan nasabah bank adalah kebutuhan yang dibentuk oleh kultur 

dan kepribadian individu. Keinginan nasabah bank adalah sebagai berikut :   

1. memperoleh keamanan dari setiap transaksi yang berhubungan dengan 

bank   

2. Ingin memperoleh kepuasan nasabah atas layanan yang diberikan    

E. Tujuan Pemasaran (Marketing) Bank  

Setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha 

tentu mengandung suatu maksud dan tujuan tertentu. Penetapan tujuan ini 

disesuaikan dengan keinginan pihak manajemen perusahaan itu sendiri. Dalam 

menetapkan tujuan dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang matang, 

setelah itu ditetapkan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.   

Adapun tujuan dari suatu perusahaan dapat bersifat jangka pendek 

maupun jangka panjang. Jangka pendek biasanya hanya bersifat sementara dan 

juga dilakukan sebagai langkah untuk mencapai tujuan jangka panjang. 
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Demikian pula dalam hal menjalankan kegiatan pemasaran suatu perusahaan 

memiliki banyak kepentingan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.   

Secara umum tujuan pemasaran bank adalah untuk :   

1. Memaksimumkan konsumsi, atau dengan kata lain, memudahkan dan 

merangsang konsumsi, sehgingga dapat menarik nasabah untuk membeli 

produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang.  

2. Memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang 

diinginkan nasabah. Nasabah yang puas akan menjadi  ujung tombak 

pemasaran selanjutnya, karena kepuasan ini akan ditularkan kepada 

nasabah lainnya melalui ceritanya (getuk tular).   

3. Memaksimumkan pilihan (ragam produk) dalam arti bank menyediakan 

berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan 

pula. 

F. Konsep-Konsep Pemasaran (Marketing Concept) 

Dalam kegiatan pemasaran terdapat beberapa konsep yang mana 

memiliki tujuan berbeda. Saat ini ada 5 konsep dalam pemasaran di mana 

masing-masing konsep saling bersaing satu sama lain, setiap konsep dijadikan 

landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan untuk menjalankan 

kegiatan pemasarannya. Konsep-konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut 

:   

1. Konsep Produksi  

Konsep ini dinyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk 

yang tersedia dan selaras dengan kemampuan mereka dan karenanya 
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manajemen harus berkonsentrasi pada peningkatan efisiensi produk dan 

efisiensi distribusi. Konsep ini menekannkan kepada volume produksi atau 

distribusi yang seluas-luasnya dengan harga ditekan serendah mungkin.  

2. Konsep Produk   

Konsep produk ini menekankan 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.  

     

3. Konsep Penjualan  

Konsep ini berkeyakinan bahwa para konsumen dan perusahaan 

bisnis, jika dibiarkan, tidak akan secara teratur membeli cukup banyak 

produksi-produksi yang ditawarkan oleh organisasi tertentu. Oleh karena 

itu, organisasi tersebut harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang 

agresif. Konsep itu mengasumsikan bahwa para konsumen umumnya 

menunjukkan kelembaman atau penolakan pembelian sehingga harus 

dibujik untuk membeli. Konsep itu juga mengasumsikan bhwa perusahaan 

memiliki banyak sekali alat penjualan dan promosi yang efektif untuk 

merangsang lebih banyak pembelian. 

4. Konsep Pemasaran 

Sebuah filosofi bisnis yang menantang tiga orientasi bisnis yang 

baru saja kita bahas. Konsep ini berkembang sejak tahun 1950 an. Konsep 

pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan 
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organisasional yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi 

lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, 

dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang 

terpilih. 

5. Konsep Pemasaran Kemasyarakatan   

Konsep pemasaran kemasyarakan merupakan konsep bersifat 

kemasyarakatan, konsep ini menekankan kepada penentuhan kebutuhan, 

keinginan, dan minat pasar serta memberikan kepuasan, sehingga 

memberikan kesejahteraan konsumen dan masyarakat.   

Bagi dunia perbankan konsep yang paling tepat untuk diaplikasikan adalah 

konsep yang bersifat kemasyarakatan atau paling tidak menggunakan 

konsep pemasaran. Dalam konsep ini jelas bahwa pelanggan benar-benar 

harus di perhatikan, tujuannya adalah agar pelanggan tetap setia 

menggunakan produk atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh bank.   

G. Marketing funding 

  Marketing funding merupakan salah satu bagian dari fungsi 

pekerjaan di dalam dunia perbankan. Definisi umum Marketing Funding 

berasal dari dua kata, yaitu Marketing dan Funding. 

  Marketing merupakan proses atau kegiatan untuk  mempromosikan 

barang atau jasa atau produk dalam segi perbankan, dan Funding adalah 

kegiatan menghimpun dana atau bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan 

menghimpun dana dari masyarakat 
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Marketing Funding adalah suatu fungsi jabatan pekerjaan (biasanya 

disebuah Bank) mempromosikan dan juga menghimpun dana dari 

masyarakat. Dalam hal ini, seorang maketing Funding biasanya sudah 

mendapatkan daftar nama yang berpotensi untuk menitipkan dananya pada 

Bank. Fungsi dari marketing funding mencari dana pihak ketiga, 

memperkenalkan, mempromosikan, dan memasarkan produk. 


