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Kebijakan/ Strategi Produk 
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Marketing Mix 
Marketing mix merupakan strategi kombinasi yang 

dilakukan oleh berbagai perusahaan dalam bidang 
pemasaran. Kombinasi yang terdapat dalam komponen 
marketing mix harus dilakukan secara terpadu. Artinya 
pelaksanaan dan penerapan komponen ini harus 
dilakukan dengan memperhatikan antara satu 
komponen dengan komponen lainnya. 

Penggunaan marketing mix (bauran pemasaran) dalam 
dunia perbankan dilakukan dengan menggunakan 
konsep yang sesuai dengan kebutuhan bank. Dalam 
praktiknya konsep bauran pemasaran terdiri dari 
bauran pemasaran untuk produk yang berupa barang 
maupun jasa. 



Konsep Marketing Mix 

Konsep bauran pemasaran (marketing mix) terdiri dari 4P, 
diantaranya: 

1. Product 

2. Price 

3. Place 

4. Promotion 

Untuk produk jasa, bauran pemasaran disamping 4P ada 
tambahan 3P 

5. People 

6. Physical evidence 

7. Process 



Dalam rangka memenangkan persaingan antar bank 
dalam menjalankan bauran pemasarannya dapat 
dilakukan berbagai strategi. Akan tetapi ketepatan 
penggunaan strategi bauran pemasaran jasa suatu 
bank ditentukan oleh antara lain melalui kualitas jasa 
yang ditawarkan (perceived service quality). 
Keberhasilan faktor ini dapat diukur melalui: 

1. Kualitas jasa yang dirasakan pelanggan (service 
performance/ perceived service). Artinya apa yang 
diterima nasabah pada saat menerima atau membeli 
jasa yang ditawarkan bank, 

2. Jasa yang diharapkan pelanggan (customer 
expectation). Artinya apa yang dirasakan nasabah 
sesuai dengan keinginan dan kebutuhan terhadap 
jasa yang dibelinya. 



Unsur yang menentukan kualitas jasa: 
1. Tangible (bukti nyata) artinya jasa yang berkualitas dilihat dari 

fasilitas fisik seperti gedung kantor, ruangan, pakaian, dan 
penampilan petugas karyawan, lokasi pelayanan serta fasilitas kantor. 

2. Empathy (empati), artinya jasa yang berkualitas mencakup 
kemudahan komunikasi dan pemahaman  terhadap kebutuhan 
pelanggan, seperti sikap, kewajaran yang ditawarkan, kesediaan 
membantu nasabah, menganggapi setiap permintaan nasabah, 
kesopanan karyawan, perhatian kepada kepentingan, dan kebutuhan 
nasabah. 

3. Reliability  (Keandalan). Artinya  jasa yang berkualitas meliputi 
kepercayaan kepada institusi, akurasi catatan nasabah dan keprcayaan 
nasabah kepada karyawan. 

4. Responsivenes (daya tanggap), artinya jasa yang berkualitas 
mencakup kecepatan layanan karyawan dan dukungan institusi pada 
karyawan. 

5. Assurance (jaminan/ kepastian), artinya jasa yang berkualitas 
menakup janji institusi kepada pelanggan, penetapan waktu 
pemberian jasa, keamanan bertransaksi, penetapan waktu operasi dan 
kepastian jasa yang diberikan. 
 



mempengaruhi rancangan program 
pemasaran 

1. Intangibility (tidak berwujud), artinya jasa tidak 
dapat dirasakan atau dinikmati sebelum jasa 
tersebut dibeli atau dimiliki. 

2. Insperability (tidak terpisahkan), artinya antara si 
pembeli jasa dengan penjual jasa saling berkaitan. 

3. Variability (bervariasi atau beraneka ragam), 
artinya jasa dapat diperjualbelikan dalam berbagai 
bentuk. 

4. Perishability, yaitu mudah lenyap atau tidak tahan 
lama, artinya jasa tak bisa disimpan, begitu saja 
dibeli maka akan segera dikonsumsi. 



Ciri-ciri produk yang berbentuk jasa 
(karakteristik jasa) 

1. Tidak berwujud, artinya tidak dapat dirasakan atau 
dinikmati sebelum jasa tersebut dibeli atau 
dikonsumsi. Oleh karena itu, jasa tidak memiliki wujud 
tertentu sehingga harus dibeli lebih dahulu. 

2. Tidak terpisahkan, artinya antara si pembeli dan 
penjual jasa saling berkaitan satu sama lainnya, tidak 
dapat dititipkan melalui orang lain. Misalnya pemilik 
kartu kredit dengan hotel. 

3. Beraneka reagam, artinya jasa dapat diperjualbelikan 
dalam berbagai bentuk atau wahana seperti tempat, 
waktu, atau sifat. 

4. Tidak tahan lama, artinya jasa tidak dapat disimpan 
begitu saja dibeli maka akan segera dikonsumsi. 



Produk yang berkualitas tinggi artinya memiliki nilai 
yang lebih baik dibandingkan dengan produk pesaing 
atau sering disebut produk plus. Manfaat/ keuntungan 
dengan adanya produk plus; 

1. Untuk meningkatkan penjualan, 

2. Menimbulkan rasa bangga bagi nasabahnya, 

3. Menimbulkan kepercayaan, 

4. Menimbulkan kepuasan 

Dalam menciptakan produk plus tidaklah mudah. 
Produk plus yang diciptakan haruslah memiliki 
keunggulan dan kelebihan jika dibandingkan dengan 
produk pesaing. Untuk menciptakan produk plus 
maka diperlukan kondisi-kondisi yang satu dengan 
yang lainnya saling mendukung. 



Kondisi-kondisi untuk menciptakan produk plus 
bergantung dari: 

1. Pelayanan prima. Karena produk bank sangat tergantung dari 
pelayanan yang diberikan oleh karyawan bank, maka kualitas 
pelayanan sangat menentukan keunggulan produk tersebut. 

2. Pegawai yang profesional. Karyawan bank mulai dari yang 
paling rendah sampai level atas perlu diberikan pendidikan dan 
latihan dalam melayani nasabah maupun dalam memperlancar 
proses transaksi dengan nasabah. 

3. Sarana dan prasaran yang dimiliki haruslah dapat memberikan 
pelayanan yang cepat dan tepat, sehingga nasabah merasa puas 
setiap pelayanan yang diberikan. 

4. Lokasi dan layout gedung serta ruangan. Lokasi bank yang 
diinginkan adalah lokasi yang mudah dijangkau serta layout 
yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi 
nasabahnya. 

5. Nama baik bank yang ditunjukan dari citra dan prestasi bank 
ikut mengangkat produk yang dihasilkan demikian pula 
sebaliknya. 



Produk bank 

1. Menghimpun dana (funding), dalam bentuk: rekening giro, 
tabungan, deposito.  

2. Menyalurkan dana (lending), dalam bentuk: kredit investasi, 
modal kerja, perdagangan, konsumtif dan produktif. 

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) seperti: inkaso, 
kliring, safe deposit box, bank card, bank notes, bank garansi, 
referensi bank, bank draft, L/C, travelers cheque, jual beli surat 
berharga, dll. 

4. Menerima setoran-setoran, antara lain; pembayaran pajak, 
telepon, listrik, air, biaya kuliah. 

5. Melayani pembayaran-pembayaran, seperti; gaji/ pensiun/ 
honorarium, pembayaran dividen, pembayaran bonus/ hadiah. 

6. Berperan dalam pasar modal seperti; penjamin emisi, 
penanggung, wali amanat, perantara pedagang efek, pedagang 
efek, perusahaan pengelola dana, dll. 



Karena produk bank merupakan jasa, maka faktor 
kepercayaan merupakan senjata utama dalam menarik, 
mempengaruhi, dan mempertahankan nasabahnya, 
sehingga perlu memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Kuantitas bankir (karyawan) dalam melayani 
nasabah, 

2. Kualitas yang disajikan oleh para bankir terhadap 
nasabah yang ditunjukkan dari kemampuannya, 

3. Teknologi atau peralatan yang digunakan dalam 
melayani nasabah, 

4. Kemasan atau bentuk jasa yang diberikan, 

5. Merek bagi setiap jasa yang ditawarkan, 

6. Ada jaminan terhadap jasa yang diberikan. 



Strategi Produk 

Setiap produk yang diluncurkan ke pasar tidak selalu 
mendapat respon yang positif bahkan cenderung 
mengalami kegagalan jauh lebih besar dibandingkan 
keberhasilannya. Untuk mengantisipasi agar produk 
yang diluncurkan berhasil dan sesuai tujuan, maka 
peluncuran produk diperlukan strategi. Khusus untuk 
produk, strategi ini dikenal dengan strategi produk. 

Dalam dunia perbankan strategi produk yang dilakukan 
adalah mengembangkan suatu produk adalah sbb: 

1. Penentuan logo dan motto, 
2. Menciptakan merek, 
3. Menciptakan kemasan 
4. Keputusan label 



1. Penentuan Logo dan Motto 

Logo merupakan ciri khas suatu bank, sedangkan 
motto adalah serangkaian kata-kata yang berisikan 
misi dan visi bank dalam melayani masyarakat. Logo 
dan motto sering disebut ciri produk. Pertimbangan 
pembuatan logo dan motto adalah; 

 Memiliki arti 

 Menarik perhatian 

 Mudah diingat, 



2. Menciptakan Merek 
Karena jasa memiliki beraneka ragam, maka setiap jasa 

harus memiliki nama. Tujuannya agar lebih mudah 
dikenal dan diingat pembeli. Merek merupakan sesuatu 
untuk mengenal barang atau jasa yang ditawarkan. 
Pengertian merek yang sering diartikan sebagai nama, 
istilah, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya. 
Penciptaan merek harus mempertimbangkan faktor-
faktor antara lain; 

 Mudah diingat, 

 Terkesan hebat dan modern, 

 Memiliki arti (dalam arti positif), 

 Menarik perhatian 



3. Menciptakan Kemasan 

 Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. 
Dalam dunia perbankan, kemasan lebih diartikan 
kepada pemberian pelayanan atau jasa kepada 
para nasabah disamping juga sebagai pembungkus 
untuk beberapa jenis jasanya seperti buku 
tabungan, cek, bilyet giro, atau kartu kredit. 

4. Keputusan Label 

 Label merupakan sesuatu yang dilengketkan pada 
produk yang ditawarkan dan merupakan bagian 
dari kemasan. Di dalam label dijelaskan siapa yang 
membuat, dimana dibuat, kapan dibuat, cara 
menggunakannya, waktu kadaluarsa, komposisi 
isi, dan informasi lainnya. 



Langkah-langkah Pengembangan Produk Baru 

1. Pembangkit gagasan 

2. Penyaringan gagasan 

3. Pengembangan dan pengujian konsep 

4. Strategi pemasaran 

5. Analisis bisnis 

6. Pengembangan produk 

7. Pengujian pasar 

8. Komersialisasi 

 



Siklus hidup produk  
(product life cycle – PLC) 

 

   Adalah perjalanan penjualan dari suatu produk 
dalam masa hidupnya. Siklus hidup produk 
merupakan suatu konsep penting yang memberikan 
pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu 
produk. 

 



Suatu produk dikatakan memiliki siklus 
hidup, didasari oleh kenyataan bahwa: 

 Produk memiliki umur yang terbatas 
 Penjualan produk melalui berbagai tahap yang 

berbeda, masing-masing memberikan tantangan, 
peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjual 

 Laba naik dan turun pada berbagai tahap siklus 
hidup produk 

 Produk memerlukan strategi pemasaran, 
keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber 
daya manusia yang berbeda dalam tiap tahap 
siklus hidup produk 



Siklus hidup terdiri dari 5 tahap : 

1. Tahap penemuan dan pengembangan produksi  

2. Tahap perkenalan (introduction) 

3. Tahap pertumbuhan (growth) 

4. Tahap kedewasaan (maturity) 

5. Tahap penurunan (decline) 



Diagram siklus hidup produk 



BINTANG TANDA 

TANYA 

SAPI 

PERAH 

ANJING 

20% 

 

18% 

 

16% 

 

14% 

 

12% 

 

 

10% 

 

8% 

 

6% 

 

4% 

 

2% 

0% 

 
 

 

 

                                 4x             2x 1,5x   1x                      0,5x  0,4x 0,3x      0,2x                     0,1x 

Model BCG  



Karakteristik 
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Strategi 
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Strategi (lanjutan) 
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A. Tahap penemuan dan 
 pengembangan produk 

Dalam meluncurkan sebuah produk baru, 
perusahaan harus mengambil 4 keputusan, yaitu : 

1. Bilakah (timing) 

2. Dimana ( strategi geografis) 

3. Kepada siapa ( prospek pasar sasaran) 

4. Dengan cara bagaimana (strategi pemasaran 
pendahuluan) 



B. Tahap perkenalan 
(introduction) 

Dengan mempertimbangkan harga dan promosi, 
manajemen dapat mengikuti salah satu dari 
empat strategi berikut ini:  

 

1. Strategi peluncuran cepat (rapid-skimming strategy) 

2. Strategi peluncuran lambat (slow-skimming strategy) 

3. Strategi penetrasi cepat (rapid-penetration strategy) 

4. Strategi penetrasi lambat (slow-penetration strategy) 



C. Tahap pertumbuhan (growth) 

 

Strategi yang dapt dilakukan pada tahap ini : 

 

 Menyempurnakan mutu produk dan menambahkan model 
dan ciri khas produk baru dan gaya yang lebih baik 

 Berusaha memasuki segmen pasar yang baru 

 Mencari saluran distribusi yang baru 

 Mengalihkan pesan iklan dari poembentukan kesadaran 
akan produk kepada keyakinan dan pembelian produk 

 Dengan menurunkan harga untuk menarik pembeli yang 
peka-harga. 



D. Tahap kedewasaan (maturity) 

 Strategi yang dapat dilakukan pada tahap ini : 

 

1. Modifikasi pasar 

  a.Memperluas jumlah pemakai merk 

  b.Meningkatkan tingkat pemakaian per 

      pemakai 

2. Modifikasi produk 

3. Modifikasi bauran pemasaran  

  (marketing mix) 



1. Modifikasi pasar 
 

Volume = jumlah pemakai merk x tingkat pemakaian per pemakai   
  
*  Jumlah pemakai merk  dapat diperluas dengan cara : 
 Mengubah orang bukan pemakai 
 Memasuki segmen pasar baru 
 Memenangkan pelanggan pesaing. 
 
*  Sedangkan strategi untuk meningkatkan tingkat pemakaian 

per pemakai: 
 Penggunaan lebih sering 
 Lebih banyak pemakaian per peristiwa 
 Penggunaan baru dan lebih bervariasi 

 



2. Modifikasi produk 

 Peningkatan kualitas (quality improvement) 

 Peningkatan keistimewaan (feature improvement) 

 Peningkatan gaya (style improvement) 



3.  Modifikasi bauran pemasaran 
(marketing mix) 

 Harga 

 Distribusi 

 Periklanan  

 Promosi penjualan 

 Pelayanan  



E. Tahap penurunan (decline) 

1. Mengidentifikasi produk lemah 

2. Menentukan strategi pemasaran 

3. Keputusan penghentian 



PENUTUP 

 Konsep siklus hidup produk sangat baik 
digunakan untuk menginterpretasikan 
dinamika produk dan pasar. Kelemahan dari 
konsep ini, yaitu kurang dapat digunakan 
sebagai alat prediksi karena sejarah penjualan 
menunjukkan pola yang beragam, dan tahap-
tahapnya itu berbeda durasinya. Selain itu, 
perusahaan juga menemui kesulitan untuk 
mengetahui di tahap apa suatu produk sedang 
berada. 


