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A. PENGERTIAN DAN PENTINGNYA 

PEMASARAN 

 Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan 
untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui 
proses pertukaran. 

 Bank merupakan industri jasa yang kegiatan 
operasionalnya membeli atau menjual jasa-jasa 
perbankan. 

 Karakteristik Jasa: 
1) Tidak berwujud, 

2) Tidak dapat dipisahkan atautidak dapat diwakilkan, karena 
jasa selalu melekat pada sumbernya atau penjualnya, 

3) Tidak tahan lama, artinya jasa tidak dapat disimpan untuk 
persediaan, 

4) Keanekaragaman, jasa memiliki sifat keanekaragaman 
yakni tergantung siapa yang menyediakannya, kapan 
waktu pelayanannya dan dimana tempat memberikan 
layanan jasa tersebut. 
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Pemasaran (marketing) bagi bank 
merupakan hal yang sangat penting 
dalam memperkenalkan dan menjual 
sarana-sarana pengumpulan dana (input) 
dan penyaluran kredit. 

Tujuan pemasaran jasa-jasa bank: 
1) Mendorong tercapainya tujuan bank, 

2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat yang 
kelebihan dan kekurangan dana kepada bank, 

3) Menginformasikan sarana-sarana penabung dan 
jenis-jenis kredit yang diberikan bank, 

4) Memperbesar penarikan dana dan penyaluran 
kredit bank, 

5) Memperbesar daya saing bank. 
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b. konsep-konsep pemasaran 

 Konsep produksi (the production concepts), menyatakan 
bahwa konsumen menyukai produk yang tersedia selaras 
dengan kemampuan. Oleh karena itu, manajemen harus 
berusaha untuk meningkatkan efisiensi produksi dan 
distribusi. 

 Konsep produk (the productconcepts), dalam konsep ini 
terkandung bahwa konsumen akan menyukai produk yang 
menawarkan kualitas dan prestasi terbaik serta keistimewaan 
yang menonjol. Oleh karena itu, produsen harus berupaya 
untuk memperbaiki produk secara terus menerus. 

 Konsep penjualan (the selling concepts), menyatakan bahwa 
konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk, kecuali 
jika produsen mengupayakan promosi dan penjualan yang 
agresif. 

 Konsep pemasaran (the marketing concepts), menyatakan 
bahwa kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan bank 
adalah terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar 
sasaran serta pemberian kepuasan yang diinginkan secara 
lebih baik daripada yang dilakukan para pesaing.  
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Konsep 

flow of fund (aggregate) funding & lending 
drs. H. malayu s.p. hasibuan 
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Penjelasan: 

 Flow of funds: arus dana dari SSU ke DSU 

 Pool of funds: transformasi dana dari funding kepada 
lending yang dilakukan bank 

 Funding: dana yang dikumpulkan suatu bank yang 
berasal dari sumber internal dan eksternal 
 Dana sendiri (intern): dana yang dikumpulkan dari pemilik bank 

itu sendirial 

 Dana asing (eksternal): dana yang dikumpulkan dari tabungan 
masyarakat SSU, LKB dan LKBB 

 Lending: pemanfaatan/penyaluran dana 

 Investasi primer: investasi yang dilakukan kepada sarana 
dan prasarana bank 

 Investasi sekunder: penyaluran kredit kepada DSU 

 Primary reserve: cadangan-cadangan berupa uang tunai 
di brankas dan saldo di rekening giro Bank Indonesia 

 Secondary reserve: cadangan-cadangan yang dilakukan 
pada surat-surat berharga 
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c. Perencanaan pemasaran produk jasa bank 

1. Pemasaran produk jasa bank 

  Produk jasa bank yang akan dipasarkan antara lain: 
a) Sarana-sarana pengumpulan dana pihak ketiga (DPK), seperti 

rekening giro, tabungan, deposito, obligasi dan sebagainya. 

b) Jenis-jenis kredit yang akan diberikan, seperti kredit pertanian, 
KUK dan sebagainya. 

c) Macam-macam pelayanan bank, seperti transfer, inkaso, 
pembayaran listrik, telepon dan sebagainya. 

d) Sarana-sarana pencairan tabungan, seperti debit card, credit 
card, ATM card dan sebagainya. 

e) Pelayanan jasa-jasa lainnya, seperti bank garansi, L/C, safe 
deposit box, money changer dan sebagainya. 

2. Price produk jasa bank 
a) Bunga tabungan DPK (cost of fund). 

b) Bunga kredit(price of credit). 

c) Ongkos administrasi pelayanan, seperti transfer dan inkaso. 

3. Promosi produk jasa bank melalui iklan pada media cetak 
dan media elektronik. 

4. Place adalah sekelompok masyarakat yang dijadikan 
sasaran pemasaran produk jasa bank yang dapat 
diharapkan menjadi nasabah bank bersangkutan. 
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 Lingkungan Perusahaan 
Lingkungan makro bank, antara lain: 

1) Lingkungan ekonomi, 

2) Lingkungan sosial dan budaya, 

3) Lingkungan teknologi, 

4) Lingkungan politik dan hukum. 

Analisis SWOT, yaitu analisis untuk mengetahui 
kekuatan dan kelemahan yang dimiliki bank serta 
sekaligus mengetahui peluang dan hambatan bagi 
bank. 
1) S-Strenght (kekuatan), kekuatan ini misalnya berupa 

tersedianya dana yang cukup, memiliki karyawan yang 
terampil dan profesional. 

2) W-Weakness (kelemahan), misalnya pangsa pasar yang 
masih sempit. 

3) O-Opportunity (peluang), peluang pemasaran bank 
adalah arena yang sangat menarikuntuk kegiatan 
pemasaran bank dalam meraih keunggulan bersaing. 

4) T-Threat (hambatan), yaitu kecenderungan yang tidak 
menguntungkan dan dapat mengancam kedudukan 
bank. 
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Analisis Lingkungan 

Analisis lingkungan merupakan langkah awal 
dari suatu perencanaan strategik yang 
mencoba mengidentifikasi kecenderungan 
yang terpenting dan implikasinya bagi 
organisasi. 

Perencanaan strategic merupakan proses 
manajerial untuk mengembangkan dan 
memelihara suatu arah strategik yang 
menyelaraskan tujuan-tujuan organisasi 
dan berbagai sumber dayanya 
sehubungan dengan peluang pemasaran 
yang berubah-ubah. 



 

Lingkungan organisasi jasa profesional seperti perbankan 
terdiri dari: 

Lingkungan intern: Dewan Direksi, Pimpinan dan Staf, 
Dewan Komisaris. 

Lingkungan pasar: nasabah, penyedia sumber daya, 
profesional yang terlibat kerjasama dengan bank. 

Lingkungan publik: masyarakat umum, media masa, 
masyarakat profesional. 

Lingkungan Persaingan: organisasi lain yang sama-sama 
ingin mendapatkan perhatian dan loyalitas pasar. 

Lingkungan Makro: teknologi, ekonomi, sosial budaya, 
demografi, politik. 



Kekuatan politik dan hukum 

Pengaruh politik dan hukum dalam organisasi pemasaran 
perusahaan dikategorikan ke dalam lima bagian: 

1. Kebijakan umum fiskal dan moneter yang 
mempengaruhi pemasaran dalam hal suplai uang, 
tingkat pengeluaran pemerintah dan peraturan 
perpajakan. 

2. Perundang-undangan sosial; UU tentang lingkungan 
hidup, pencemaran, anti polusi. 

3. Hubungan pemerintah dengan industri, dalam hal 
subsidi bidang transportasi, pertanian, dan kuota 
impor. 

4. Perundang-undangan yang khusus mempengaruhi 
pemasaran, misalnya UU yang mengatur kompetensi 
dan UU untuk melindungi konsumen. 

5. Penyediaan informasi dan pembelian barang. 



Demografi  

Penjualan produk/ jasa tertentu dapat dipengaruhi 
oleh faktor-faktor demografis seperti usia, jenis 
kelamin, pekerjaan, pendidikan, suku bangsa, 
dsb. 

Kondisi Ekonomi 

Jumlah penduduk yang besar tidak cukup bagi 
terjadinya transaksi di pasar. Karena pasar 
membutuhkan daya beli dan daya beli 
keseluruhan merupakan suatu fungsi dari 
pendapatan sekarang, harga, tabungan dan 
perkreditan. 

Program-program pemasaran juga sangat 
dipengaruhi oleh faktor ekonomi; tingkat bunga, 
inflasi harga, supply uang, tingkat pengangguran, 
serta tingkat pendapatan masyarakat yang dapat 
dibelanjakan (upah bersih). 



Sosial Budaya 

Pengaruh sosio-budaya akan membawa 
konsumen mengubah gaya hidupnya maupun 
seleranya terhadap produk/jasa yang akan 
dikonsumsikannya. Perubahan gaya hidup 
konsumen berarti perubahan dalam 
pemasaran. 

Teknologi  

Kemajuan teknologi mempunyai dampak yang 
cukup luas bagi pemasaran perusahaan/ bank 
dengan ditemukannya suatu teknologi baru 
dapat merangsang pembuatan produk lain 
atau merangsang pasar/ industri lain yang 
tidak ada hubungannya dengan kemajuan 
teknologi. 



Lingkungan Mikro Eksternal 

1. Penyedia  

2. Organisasi Pemasaran Bank 

3. Pesaing 

4. Perantara pemasaran 

5. Pelanggan/ pasar 



Penyedia  

Penydia di sini merupakan perusahaan 
bisnis dan perorangan yang bertindak 
menyediakan sumber daya yang 
dibutuhkan oleh bank dan pesaingnya 
dalam memproduksi barang/jasa tertentu. 
Dalam hal ini manajer pemasaran 
berkepentingan atas lancarnya suplai 
sumber daya yang diperlukan bank agar 
distribusi produk/jasa ke konsumen tidak 
terganggu. 



Organisasi Pemasaran Bank 

Di dalam kegiatannya, organisasi 

pemasaran bank haruslah 

memperhitungkan bagian-bagian lain 

dalam bank seperti manajemen puncak, 

bagian pembelian, bagian keuangan, riset 

dan pengembangan, dll. 



Pesaing  

Setiap perusahaan atau bank dalam menjalankan 
bisnisnya tentu menghadapi persaingan usaha, 
secara umum terdapat 4 jenis pesaing: 

1. Pesaing keinginan (desire competitor); 
Penawaran/produk jasa lain oleh pesaing dan kemungkinan 

konsumen mau memenuhinya. 

2. Pesaing generik (generic competitor) 
Pesaing yang menawarkan produk/jasa yang fungsinya kurang 

lebih sama. 

3. Pesaing bentuk produk (product form competitor) 
Di sini terdapat spesifikasi tertentu dari produk untuk 

memuaskan pembeli. 

4. Pesaing merk (brand competitor) 
Merk yang dapat memuaskan keinginan yang sama. 



Perantara Pemasaran 

Perantara pemasaran adalah mereka yang 
membantu perusahaan dalam penjualan 
atau pendistribusian produk sampai ke 
konsumen. Sering disebut distributor, 
agen, middelman, pialang serta 
pengecer. 

Produsen harus membina hubungan baik 
dan bekerjasama dengan para 
perantara ini sebab melalui mereka 
barang sampai ke konsumen akhir. 



Pelanggan/ Pasar 

Secara tradisional pelanggan diartikan orang yang 
membeli dan menggunakan/ menikmati produk 
atau jasa. Di sini menyimpulkan bahwa 
pelanggan adalah individu yang berinteraksi 
dengan penjual atau produsen setelah proses 
produksi selesai. 

Pelanggan merupakan titik pusat dari semua 
keputusan pemasaran dari organisasi atau 
perusahaan. Oleh karena itu produsen harus 
selalu memantau dan mengukur kepuasan 
pelanggan secara berkesinambungan untuk 
menjaga agar produk atau pelayanan jasa dapat 
disukai pelanggan.  


