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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu  

 Penelitian tentang strategi pemasaran program laku pandai pernah 

dilakukan oleh Aulia Iman (Universitas Airlangga, 2018), yang berjudul 

“Strategi Pemasaran BRILINK sebagai Program Laku Pandai pada PT> Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kesimpulan dari hasil penelitian ini 

mengatakan strategi yang digunakan ialah melakukan pengembangan agen 

BRILink terutama di era digital marketing dan pada pelaksanaannya agen BRI 

Link menggunakan Mesin EDC guna membantu nasabah melakukan 

transaksi.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Dianti Yulian (Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo, 2018) dengan judul “Analisis SWOT dalam 

Strategi Pemasaran BRILINK pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor 

Cabang Ponorogo” yang meyatakan bahwa factor kekuatan dan factor peluang 

dari produk, harga dan lokasi lebih kuat jika di bandingkan dengan factor 

kelemahan dan ancaman. Tetapi disisi lain ada kendala yang dihadapi yaitu 

dalam hal promosi besar-besaran serta reward kepada agen. Berdasarkan hal 

tersebut penelitian ini mengatakan srategi yang seharusnya dilakukan ialah 

mengembangkan promosi semaksimal mungkin di semua media cetak. 
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B. Landasan Teoritis 

1. Produk  

   Dalam dunia usaha produk dibedakan menjadi dua yakni produk 

berwujud dan tidak berwujud. Dikatakan produk berwujud dan tidak berwujud 

karena memiliki karakterisitik tersendiri. Produk berwujud ialah produk yang 

dapat dilihat bentuknya sedangkan barang tidak berwujud ialah berupa jasa. 

Jasa tidak dapat dirasakan ataupun dilihat sebelum pemakai membelinya. 

   Adapun pengertian dari produk (secara sempit) ialah kumpulan 

dari sifat fisik dan kimia yang kemudian menyatu dalam suatu bentuk yang 

serupa. Sedangkan produk secara luas dapat diartikan sebagai sekumpulan 

sifat fisik yang berwujud dan tidak berwujud, meliputi warna , kemasan , 

harga dan semua atribut yang berkenaan dengan produk tersebut.  

   Pengertian produk menurut Menurut Philip Kotler& Keller (2012 : 

236) ialah suatu hal yang bisa ditawarkan/dipasarkan agar mendapat perhatian 

dari konsumen yang kemudian membuat konsumen tertarik untuk membeli 

dan pada akhirnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen 

tersebut. Dari pengertian yang dikemukakan oleh Philip Kotler & Keller maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa produk ialah sesuatu yang dapat memberikan 

suatu manfaat untuk memenuhi keinginan maupun kebutuhan sehari-hari bagi 

konsumen. Sedangkan produk yang berupa jasa ialah suatu hal yang 

menawarkan kegiatan maupun manfaat dari pihak satu ke pihak yang lain 

(pihak yang ditawarkan) yang pada dasarnya tidak berwujud/berbentuk.  

   Pengertian jasa menurut Philip Kotler ialah segala tindakan yang 

bias di tawarkan oleh satu pihak ke pikah yang lain dan tidak 
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berwujud/berbentuk. Dari pengertian jasa yang dikemukakan oleh Philip 

Kotler dapat diartikan bahwa sebenarnya jasa ialah berupa tindakan apapun 

yang sifatnya tidak berwujud dan tidak bisa menghasilkan apapun bagi 

pemakai dan didesain untuk memuaskan pemakai. Oleh karena itu produk 

perbankan dapat diartikan sebagai usaha bank untuk mengumpulkan dana dari 

konsumen/nasabah serta dari setiap jasa dari kegiatan pembayaran. 

2. Pemasaran 

Pemasaran (marketing) ialah suatu ilmu strategi dalam suatu bisnis 

yang memiliki tujuan mencapai keputusan berkelanjutan bagi karyawan, 

pengguna dan pemegang saham. Ilmu pemasaran dapat diperoleh dengan cara 

menggunakan instrument tertentu dalam hal mengukur kinerja suatu bisnis 

dalam menciptakan suatu pertukaran yang bisa menguntungkan bagi produsen 

dan pemakai dalam jangka waktu yang panjang. .  

Pengertian pemasaran menurut Philip Kotler ialah segala sesuatu 

yang memiliki proses sosial dimana individu dan kelompok di dalamnya 

memperoleh apa yang mereka inginkan maupun dibutuhkan dengan cara 

menciptkan atau menawarkan serta bebas melakukan pertukaran produk yang 

bernilai dengan pihak manapun. Dalam pemasaran hubungan timbal balik 

antara jasa suatu perusahaan dengan produk, kebutuhan dan keinginan pemakai 

serta aktifitas/kegiatan competitor menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. 

Ada 3 komponen penting dalam fungsi pemasaran, yakni: 



9 
 

a.  Marketing mix ialah suatu alat yang dapat dimanfaatkan oleh produsen 

guna mencapai tujuan secara terus menerus dalam pasar yang menajdi 

sasaran. 

b. Kekuatan pasar dapat menjadi suatu peluang maupun ancaman dari 

eksternal yang berhubungan langsung dengan operasi pemasaran 

c. Proses adaptasi merupakan proses strategis/manajerial, yang mana 

marketing mix dan kebutuhan internal sesuai dengan kekuatan pasar. 

3. Strategi Pemasaran 
 

  Suatu produsen/perusahaan berusaha untuk terus 

menciptakan/mengembangkan strategi pemasaran dalam rangka menghindari 

maupun meminimalisir ancaman dari luar dan dari dalam untuk merebut 

peluang yang ada. Pelaksanaan strategi pemasaran memiliki tujuan utama 

yakni memiliki produk yang sesuai dengan keinginan maupun kebutuhan 

pemakai serta untuk merebut peluang . oleh karena itu perancangan strategi 

pemasaran sangat diperlukan agar mendapatkan keunggulan yang bersaing 

dang produk yang dimiliki sesuai dengan permintaan pasar.  

  Pada umunya Peran penting strategi pemasaran ialah untuk 

kesuksesan dan kelancaran usaha perusahaan dan pada khususnya ialah untuk 

kesuksesan bidang pemasaran. Namun strategi yang telah ditetapkan perlu 

ditinjau kembali agar sesuai dengan perkembangan dan lingkungan pasar yang 

sifatnya cenderung berubah-ubah. Maka strategi yang akan dilakukan oleh 

perusahaan tergambar secara jelas dan lebih terarah.  
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 Adapun pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian strategi 

pemasaran ialah sebagai berikut:  

 Dalam jurnal ilmu manajemen Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa 

strategi ialah sesuatu yang menetapkan suatu arah dalam rangka 

membantu/mendukung untuk memenangkan suatu persaingan di dalam pasar 

kepada sumber daya manusia yang ada di dalam bisnis tersebut. 

 Dalam jurnal ilmu manajemen Indra Wijaya menyebutkan bahwa 

strategi pemasaran merupakan suatu himpunan asas yang konsisten dan benar 

serta layak untuk dilaksanakan oleh produsen dalam rangka mencapai tujuan 

pasar dalam periode waktu yang cukup panjang di dalam suatu kondisi 

persaingan. Oleh karena itu dalam merencanakan kegiatan pemasaran dalam 

industry bisnis harus sesuai strategi yang optimal.  

Sedangkan pengertian strategi pemasaran yang dikemukakan oleh 

Kotler (2002) ialah  logika pemasaran dan berdasarkan hal tersebut produsen 

diharapkan bisa mencapai pasar sasarannya. Strategi pemasaran memiliki 

fokus yaitu mencari cara/strategi dimana produsen/perusahaan bisa 

membedakan diri dengan competitor secara efektif dan dengan kekuatan yang 

berbeda-beda tersebut akan memberikan poin/nilai lebih kepada pemakainya. 

Hal-hal yang berkaitan erat dengan strategi pemasaran ialah seperti 

segmentasi pasar , identifikasi yang menjadi tujuan sasaran dan elemen 

marketing mix serta biaya pemasaran.  

Dari uraian teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi 

pemasaran merupakan suatu metode untuk menetapkan suatu kegiatan 
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pemasaran dengan cara pengendalian faktor-faktor yang bisa dikuasai serta 

faktor-faktor diluar guna mencapai tujuan perusahaan yaitu memuaskan 

konsumen. Dapat juga di artikan sebagai serangkaian tujuan maupun sasaran 

serta kebijakan yang dapat memberikan arah kepada usaha atau kegiatan 

pemasaran suatu perusahaan dengan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi 

secara menyeluruh dan menyatu dalam aspek pemasaran sehingga dapat 

memberikan arahan bagaimana kegiatan tersebut akan dijalankan agar tujuan 

pemasaran dapat tercapai. Strategi pemasaran mampu mengimplementasikan 

program-program yang dapat menciptakan tujuan perusahaan bisa dilakukan 

secara baik dan tepat.  

4. Perencanaan Strategis dan Proses Pemasaran  

Ada 4 langkah mengenai perencanaan strategis serta proses 

pemasaran Menurut Philip Kotler (2002): 

a. Pembahasan tetangan rancangan portofolio bisnis serta strategi 

pengembangannya  

b. Melakukan penjelasan mengena strategi perencanaan fungsional  

c. Proses pemasaran dan kekuatan yang mempengaruhinya perlu di 

gambarkan secara jelas  

d. Melakukan penguraian fungsi manajemen pemasaran, yang juga meliputi 

semua unsure dari suatu perencanaan tersebut. 
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5. Konsep SWOT 

 Analisa SWOT dimanfaatkan guna meninjau kekuatan, kelemahan, 

peluang serta ancaman dari suatu perusahaan. Analisa ini dapat di manfaatkan 

untuk mengevaluasi strategi pemasaran sebuah perusahaan. Dengan melihat 

dan mengembangkan kekuatan yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan 

akan mampu meminimalisir kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut. Tidak hanya melihat dari segi kekuatan (factor internal) tetapi 

perusahaan juga dapat melihat peluang yang ada di luar. Sehingga dengan 

memanfaatkan peluang yang telah ada maka perusahaan dapat menghindari 

ancaman yang akan di hadapi.  

SWOT merupakan singkatan dari  Strength (kekuatan yang 

dimiliki perusahaan), Weaknesses (kelemahan yang dimiliki perusahaan), 

Opportunities (peluang bisnis) serta Threats (ancaman yang dapat 

menghambat tujuan). Jika teknik analisa SWOT diterapkan dalam masalah 

menetukan tujuan strategi pemasaran yang akan di capai, maka seharusnya 

perusahaan melakukan analisa terhadap 4 komponen yaitu kekuatan, 

kelemahan, peluang serta ancaman. SWOT terdiri dari 2 aspek yaitu  Internal  

( Strengths dan Weaknesses)  dan eksternal (Opportunities dan Thearts). 

Analisa SWOT dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara faktor 

internal dan faktor ekternal. 

  


