


1. GENERAL OVERVIEW 

2. Ruang Lingkup Pemasaran Jasa Pengertian, konsep, macam, 
tujuan pemasaran jasa) 

3. Konsep-Konsep Pemasaran Bank  (Lingkungan Pemasaran 
Bank) 

4. Riset Pemasaran Bank (Tahap-tahap dalam proses riset 
pemasaran) 

5. Kebijakan Segmenting Targeting Positioning Bank 
(Mengidentifikasi segmentasi pasar, targeting dan positioning) 

6. Kebijakan Produk Bank (Jenis-jenis produk perbankan., strategi 
dan daur hidup produk, dan pengembangan produk) 

7. Kebijakan Harga (Pengertian dan tujuan penentuan harga, 
faktor-faktornya dan metode penentuan harga) 

8. Kebijakan Promosi (Pengertian, tujuan dan perbedaan dari 
periklanan, promosi penjualan, publikasi, dan penjualan pribadi 
produk perbankan) 

9. Kebijakan Lokasi dan Layout (Pengertian, tujuan dan 
perbedaan jenis kantor bank, pertimbangan penentuan lokasi, 
dan layout, metoda penilaian lokasi perbankan) 
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 PEMASARAN: Proses sosial dimana individu dan 
kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan 
dan menciptakan menawarkan dan inginkan 
dengan cara menciptakan, secara bebas 
mempertukarkan sesuai yang bernilai dengan pihak 
lain. 

 Secara ringkas: Pemasaran adalah menghantarkan 
kepuasan pelanggan secara menguntungkan. 

 MANAJEMEN PEMASARAN: Proses perencanaan dan 
pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, 
serta penyaluran produk (bank) untuk menciptakan 
pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran pihak-
pihak yang terlibat. 
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Pemasaran adalah proses di mana perusahaan 
menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun 
hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap 
kembali nilai dari pelanggan 
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1. Pertama, pemasar harus memahami pasar dan 
kebutuhan serta keinginan pelanggan 

 

2. Berikutnya, pemasar merancang strategi 
pemasaran yang digerakkan pelanggan dengan 
tujuan mendapatkan, mempertahankan, dan 
menumbuhkan pelanggan sasaran 

 

3. Dalam langkah ketiga, pemasar membangun 
program pemasaran yang benar-benar 
memberikan nilai unggul 
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4. Seluruh langkah ini membentuk dasar bagi 
langkah keempat, membangun hubungan 
pelanggan yang menguntungkan, dan 
menciptakan kepuasan pelanggan 

 

5. Pada langkah terakhir, perusahaan mendapatkan 
hasil dari hubungan pelanggan yang kuat dengan 
menangkap nilai dari pelanggan 
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 Perusahaan pemasaran terkemuka berusaha lebih 
jauh mempelajari dan memahami kebutuhan, 
keinginan, dan permintaan pelanggannya 

 

 Pemahaman ini membantu mereka merancang 
penawaran pasar yang memuaskan keinginan 
dan membangun beban nilai hubungan 
pelanggan yang dapat dipakai untuk menangkap 
nilai seumur hidup pelanggan dan pangsa 
pelanggan yang lebih besar 

 

 Hasilnya adalah peningkatan ekuitas jangka 
panjang pelanggan bagi perusahaan 
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Konsep inti pasar mencakup: 

 

 Kebutuhan, keinginan, dan permintaan 

 

 Penawaran pasar (produk, jasa, dan pengalaman) 

 

 Nilai dan kepuasan 

 

 Pertukaran dan hubungan 

 

 Pasar 
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 Kebutuhan adalah keadaan yang muncul dari 
perasaan kekurangan 

 

 Keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia 
yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian 
seseorang 

 

 Jika didukung oleh daya beli, keinginan menjadi 
permintaan 
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 Penawaran pasar adalah kombinasi produk, jasa, 
informasi, atau pengalaman yang ditawarkan ke 
pasar untuk memuaskan kebutuhan atau 
keinginan tertentu 

 

 Rabun jauh pemasaran (marketing myopia) 
adalah kesalahan akibat lebih memperhatikan 
produk tertentu dari perusahaan alih-alih manfaat 
dan pengalaman yang dihasilkan oleh produk 
tersebut 
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 Pertukaran adalah tindakan untuk mendapatkan 
objek yang diinginkan dari pihak tertentu dengan 
menawarkan imbalan 

 

 Pasar adalah kumpulan semua pembeli aktual 
dan potensial dari suatu produk dan jasa 



14 



15 

 

Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih 
target pasar dan membangun hubungan yang 
menguntungkan dengan target pasar tersebut 
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 Untuk merancang strategi pemasaran yang 
unggul, mula-mula perusahaan harus memutuskan 
siapa yang akan dilayaninya 

 

 Perusahaan melakukan hal ini dengan membagi 
pasar menjadi segmen pelanggan (segmentasi 
pasar) dan memilih segmen mana yang akan 
dituju (target pemasaran) 
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 Berikutnya, perusahaan harus memutuskan 
bagaimana cara perusahaan itu melayani 
pelanggan sasaran (bagaimana perusahaan akan 
mendiferensiasikan dan memposisikan dirinya 
sendiri di pasar) 



18 

 

 Perusahaan menyediakan kebutuhan dengan 
mengedepankan proposisi nilai, sekumpulan 
keuntungan yang dijanjikan mereka pada 
pelanggan untuk memuaskan kebutuhan 
pelanggan 

 

 Proposisi nilai terpenuhi melalui penawaran pasar 
yang memberikan nilai dan kepuasan pelanggan, 
menghasilkan hubungan timbal-balik jangka 
panjang dengan pelanggan 



19 

 

 Manajemen pemasaran dapat mengadopsi salah 
satu dari lima orientasi pasar 

 

 Konsep produksi menyatakan bahwa tugas 
manajemen adalah meningkatkan efisiensi 
produksi dan menurunkan harga 

 

 Konsep produk menyatakan bahwa konsumen 
menyukai produk yang menawarkan kualitas, 
kinerja, dan fitur inovatif terbaik; karena itu hanya 
diperlukan sedikit usaha promosi 
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 Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen 
tidak akan membeli produk organisasi kecuali 
organisasi mengadakan penjualan dalam skala 
besar dan usaha promosi 

 

 Konsep pemasaran menyatakan bahwa 
pencapaian tujuan organisasi tergantung pada 
penentuan kebutuhan dan keinginan target pasar 
dan menghantarkan kepuasan yang diinginkan 
secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing 
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 Konsep pemasaran berwawasan sosial 
menyatakan bahwa menghasilkan kepuasan 
pelanggan dan kesejahteraan sosial jangka 
panjang adalah kunci untuk mencapai tujuan 
perusahaan dan memenuhi tanggung jawabnya 



Kotler (1991, 476) merumuskan jasa sebagai : 
“Setiap tindakan atau unjuk kerja yang 

ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain 
yang secara prinsip intangible dan tidak 
menyebabkan perpindahan kepemilikan 
apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga 
tidak terkait [ada satu produk fisik”. 

Sedangkan Leonard L. Berry, seperti dikutip oleh 
Zeithami dan Bitner (1996, 5) 

mendefinisikan jasa sebagai berikut : 

“Jasa itu seperti sebagai deeds (tindakan, 
prosedur, aktivitas) proses-proses dan unjuk 
kerja yang intangible”. 



 Bisnis jasa sebagai suatu sistem terdiri dari : Sistem 
Operasi Jasa dan Sistem Penyajian Jasa. Sistem 
operasi jasa ini bagian yang tidak terlihat konsumen 
(backstage) dan bagian yang terlihat oleh 
konsumen (onstage). Sistem penyajian jasa 
mencakup kapan, dimana, dan bagaimana produk 
jasa disampaikanpada konsumen termasuk juga 
display kepada konsumen lain. 

 Produk adalah segala sesuatu yang bernilai yang 
ditawarkan perusahaan kepada pasar sasarannya. 
Level poduk terdiri dari : Produk inti (core product), 
produk yang diharapkan (expected product), 
produk yang diperluas (aughmented product) dan 
produk potensial (potential product). 



1. Memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain 
memudahkan dan merangsang konsumsi, sehingga 
dapat menarik nasabah untuk membeli produk 
yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. 

2. Memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui 
berbagai layanan yang diinginkan nasabah (yang 
tangible, responsive, assured, reliable, dan with 
empathy). 

3. Memaksimumkan pilihan (ragam) produk dalam arti 
bank menyediakan berbagai jenis produk bank 
sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. 

4. Memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan 
berbagai kemudahan kepada nasabah dan 
menciptakan iklim yang efisien. 



 Needs – keadaan merasakan adanya 
kekurangan, mencakup physical needs 
makanan, social needs untuk diterima and 
individual needs untuk mengekspresikan 
diri. cth: Saya haus. 

 Wants – bentuk dimana kebutuhan 
seseorang dibentuk oleh budaya dan 
personalitas individu. Cth: Saya mau Beer. 

 Demands – kebutuhan seseorang didukung 
oleh kemampuan membeli. Cth: Saya 
punya uang untuk membeli Coca-Cola. 



Butuh akan produk atau jasa bank 

 

Butuh akan rasa aman berhub dgn 

bank 

Butuh kenyamanan berhub dgn 

bank 

Butuh dihormati dan dihargai oleh 

karyawan bank 

Butuh layanan yg bersahabat dan 

Akrab 

Butuh untuk diperhatikan oleh 

karyawan bank 

Butuh status/prestise 

Butuh aktualisasi diri 

 

Ingin mendapat layanan yang 

bermutu ( cepat dan memuaskan) 

Ingin agar bank dapat selesaikan 

masalah yang sedang dihadapi 

Ingin mendapat komitmen bank 

 

Ingin memperoleh kepuasan 

 

Ingin dihargai dan dihormati 

 

Ingin memperoleh perhatian 

 

Ingin memperoleh prestise/status 

Ingin memperoleh keamanan dari 

setiap transaksi perbankan 



JENIS-JENIS PERMINTAAN 
 Permintaan Negatif: Konsumen/pengguna menolak 

menggunakan produk 

  Tidak ada permintaan: Konsumen tidak sadar atau berminat. 
Namun, masih bisa dibujuk. 

 Permintaan laten: Konsumen punya kebutuhan yang sangat 
namun belum puas dengan existing produk. 

 Permintaan merosot/menurun: penurunan jumlah konsumen 
yang mau menggunakan produk. 

 Permintaan irreguler: Permintaan bervariasi sesuai musim, hari 
atau jam. 

 Permintaan penuh: Jumlah permintaan berada pada batas 
puncak yang dapat dilayani perusahaan. 

 Permintaan berlebih: Jumlah permintaan melebihi kapasitas 
perusahaan dalam melayani perusahaan. 

 Permintaan tak sehat: Permintaan terhadap produk-produk 
yang bersifat negatif 



LINGKUP PEMASARAN 

Saat ini, orang-orang pemasaran telah melakukan 
pemasaran dari 10 wujud produk yang berbeda: 

1. Barang: Barang-barang fisik spt bahan makanan, 
komoditas, pakaian, dan perumahan 

2. Jasa/Layanan: airlines, car-rental, hotel, barbershop, 
tailor, beauty saloon, etc. 

3. Pengayaan pengalaman: gabungan barang dan jasa 
yang menciptakan, mempergelarkan, dan memasakan 
pengayaan pengalaman. Cth: Dunia Fantasi, Hard Rock 
Café dan Planet Hollywood, arung jeram, paintball war 
games, dsb. 

4. Peristiwa (event): peristiwa yang terkait dengan waktu 
bersejarah, spt: Olympic games, ulang tahun  
perusahaan, pameran dagang, peristiwa olah raga dan 
pementasan seni. 



5. Tempat: kota, negara bagian/propinsi, 
pulau, bangsa dan negara bersaing dalam 
menarik turis, investor, kantor pusat 
perusahaan, dan tempat tinggal baru. 

6. Orang: Seorang pengusaha, kandidat 
parlemen, presiden, dokter, pengacara, 
ahli keuangan, artis, musisi, selebriti. 

7. Properti: hak kepemilikan tak berwujud, 
baik berupa benda nyata (real estate) 
atau finansial (saham dan obligasi).  

8. Organisasi. Organisasi Perusahaan, 
Sosial/Nirlaba, Pemerintahan. 

9. Informasi, cth: Buku, Ensiklopedia, internet. 

10. Gagasan. Gagasan politik, sosial, budaya, 
dsb. 



 Adalah jasa yang ditawarkan kepada 
nasabah untuk mendapatkan perhatian 
(attention), untuk dimiliki, digunakan atau 
dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan 
dan keinginan nasabah. 

 Terdiri dari produk simpanan (giro, 
tabungan, dan deposito), pinjaman 
(kredit), dan jasa-jasa bank lainnya seperti 
transfer, kliring, inkaso, safe deposit box, 
kartu kredit, letter of credit, bank 
guarantee, traveller cheque, bankdraft, 
dan jasa-jasa lainnya. 



 Customer Value; pelanggan dari memiliki 
dan menggunakan produk dibandingkan 
dengan biaya (pengorbanan) yang harus 
dikeluarkan untuk memperoleh produk. 

 Customer Satisfaction – tergantung pada 
kinerja produk yang dipersepsikan 
konsumen yang diperbandingkan dengan 
ekspektasi mereka. 

 Customer Value dan Customer Satisfaction 
sangat terkait dengan Quality and Total 
Quality Management (TQM). 

 



 Exchanges – tindakan untuk memperoleh 
obyek yang diinginkan dari seseorang 
dengan menawarkan sesuatu ( uang, 
barang atau layanan lain ) sebagai 
gantinya. 

 Transactions – pertukaran nilai antara 
pihak-pihak yang terlibat: satu pihak 
memberikan X kepada pihak lain dan 
memperoleh Y sebagai gantinya. 

 Relationship Marketing – membangun 
hubungan jangka panjang dengan 
pelanggan 



 Riset pemasaran 

 Menetapkan tujuan pemasaran 

 Mengembangkan strategi pemasaran 

 Penyusunan rencana pemasaran 

 Pelaksanaan kegiatan pemasaran 

 Monitoring dan evaluasi kegiatan 

pemasaran 



 Penentuan 

karakteristik pasar 

 Pengukuran potensi 

pasar 

 Analisis bagian pasar 

 Analisis penjualan 

 Studi mengenai 

kecenderungan bisnis 

 Studi mengenai 

produk yang 

kompetitif 

 Ramalan jangka 

pendek 

 Penerimaan dan 

potensi produk baru 

 Ramalan jangka 

panjang 

 Studi mengenai harga 



 Menetapkan masalah dan tujuan riset 

 Mengembangkan sumber informasi 

 Mengumpulkan informasi 

 Menganalisis informasi 

 Menyajikan penemuan 



 Melakukan segmentasi pasar 

 Menetapkan pasar sasaran 

 Menentukan posisi pasar 

 Menetapkan strategi memasuki pasar 

 Mengembangkan bauran pemasaran 



 Tingkat pendapatan masyarakat 

 Tingkat kepentingan 

 Tingkat status sosial 

 Tingkat brand awereness 

 

Syarat segmentasi pasar : dapat diukur, 

dapat terjangkau, potensi dan dapat 

dilaksanakan 



 Pemasaran serba sama 

 Pemasaran serba aneka 

 Pemasaran terpusat 

 

Strategi Memasuki Pasar : membeli bank 

lain, mengembangkan produk sendiri, 

kerjasama dengan bank lain 



 Pengembangan produk bank 

 Menetapkan harga/tarif jasa bank 
(bunga, provisi, komisi, biaya pengiriman 
uang, dll)      struktur pasar : pasar 
persaingan sempurna, pasar persaingan 
monopolistik, pasar persaingan 
oligopolistik, pasar monopoli 

 Penggunaan media promosi 

 Pendistribusian produk bank ke 
masyarkat 



 Efisiensi koran : Biaya per agateline x 

1000000/ jumlah sirkulasi 

   (stiap 1 inci per kolom koran ada 14 baris) 

 Efisiensi majalah : Biaya perhalaman x 1000/ 

jumlah sirkulasi 

 Efisiensi media televisi ( cost per rating 

point) : cost of schedule/ gross rating point 

di mana gross rating point = perkalian 

antara rating dan frekuensi penayangan 



 Pengendalian rencana tahunan : analisis 

penjualan, analisis pangsa pasar, analisis 

ratio biaya pemasaran terhadap 

penjualan 

 Pengendalian profitabilitas : profitabilitas 

menurut produk, daerah, pangsa pasar, 

saluran distribusi dan jumlah pesanan 

 Pengendalian strategik : audit 

pemasaran 



 Koran Suara pembaharuan : 350.000 

eksemplar dgn biaya per kolom Rp 5.500,-, 

Kompas : 600.000 eksemplar dgn biaya per 

kolom Rp 6.500,- dan Republika : 500.000 

eksemplar dgn biaya perkolom Rp 6.000,- 

  Majalah Swa : 80.000 eksemplar dgn biaya 

per halaman Rp 5.500.000,-, majalah Gatra 

: 100.000 eksemplar dgn biaya perhlm Rp 

6.500.000,- dan Forum : 60.000 eksemplar 

dgn biaya perhlm Rp 5.000.000,- 


