
BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Konsep Strategi Pemasaran

1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategies yaitu stratos dan ageia. Stratos

berarti militer sedangkan ageia berarti memimpin yang artinya seni atau ilmu untuk

menjadi jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering

diwarnai perang, dimana jendral dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang

agar dapat selalu memenangkan perang.1 Namun pada akhirnya strategi berkembang

untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya dan

agama2.

Pada kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa istilah strategi adalah

suatu ilmu untuk menggunakan sumberdaya-sumberdaya untuk melaksanakan

kebijakan tertentu3.

Secara umum pengertian strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan

jangka panjang. Strategi dalam bisnis dapat berupa perluan geografis, diversifikasi,

akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi,

1 Fandy tjiptono,strategi pemasaran,(yogyakarta:ANDI,2008),h.3.
2 Rafi’udin dan Manna Abdul Djaliel, Prinsip dan Strategi Dakwah, (Bandung: Pustaka

Setia,1997), h. 76.
3 Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 199
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likuidasi dan joit venture4. Menurut Dafit strategi adalah rencana tindakan yang

menjabarkan alokasi sumber daya dan aktifitas-aktifitas untuk menanggapi

lingkungan dan membantu mencapai sasaran atau tujuan organisasi5.

Menurut Sondang Siagian untuk memenuhi persyaratan-persyaratan strategi

yang baik, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain:

a. Strategi sebagai keputusan jangka panjang harus mengandung

penjelasan singkat tentang masing-masing komponen dari strategi

organisasi yang bersangkutan, dalam arti terlihat  kejelasan dari

ruang lingkup, pemanfaatan sumber dana dan daya, serta

keunggulannya, bagaimana menghasilkan keunggulan tersebut dan

sinergi antara komponen-komponen tersebut diatas.

b. Strategi sebagai keputusan jangka panjang yang mendasar sifatnya

harus memberikan petunjuk tentang bagaimana strategi akan

membawa organisasi lebih cepat dan efektif menuju tercapainya

tujuan dan berbagai sasaran organisasi.

c. Strategi organisai dinyatakan dalam pengertian fungsional, dalam arti

jelasnya satuan kerja sebagai pelaksana utama kegiatan melalui

pembagian kerja yang jelas sehingga kemungkinan terjadinya tumpah

tindih, saling lempar tanggung jawab dan pemborosan dapat dicegah.

d. Pernyataan strategi itu harus bersifat spesifik dan tepat, bukan

4 David, Manajemen Strategi Konsep, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 18.
5 Richard. I. Dafit, Manajemen, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 34.



merupakan pernyataan-pernyataan yang masih dapat

diimplementasikan dengan berbagai jenis interprestasi yang pada

selera dan persepsi individu dari pembuat interprestasi6.

2. Pengertian Pemasaran

Pemasaran seringkali dikaitkan oleh banyak pihak dengan penjualan (sales),

sales promotion girl, iklan, promosi, atau produk. Bahkan seringkali orang

menyamakan profesi marketer (pemasar) dengan sales (penjual). Namun sebenarnya

pema-saran tidaklah sesempit yang diindentikkan oleh banyak orang, karena

pemasaran berbeda dengan penjualan. Pemasaran lebih merupakan “suatu seni

menjual produk”, sehingga pemasaran proses penjualan yang dimulai dari

perencanaan produk sampai dengan setelah produk itu terjual. Berbeda dengan

penjualan yang hanya berkutat pada terjadinya transaksi penjualan barang atau jasa7.

Secara keseluruhan pemasaran meliputi pengertian yang sangat luas.

Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk

merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang- barang

yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan

perusahaan8.

Perbedakan pemasaran Bank dengan pemasaran produk lainnya terletak pada

karakteristik produknya, dimana produk yang dijual oleh Bank adalah lebih bersifat

6 Sondang Siagian, Analisis serta Perumusan Kebijaksanaan  dan  Strategi  Organisasi,
(Jakarta: PT. Gunung Agung, 1986), cet. Ket-2, h. 23.

7 M. Nur Rianto Al. Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah,(Bandung: Alfabeta,2010),
h. 5.

8 Marius P. Angipura, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
Cet. Ke-2, h. 3.



jasa dan bukan barang. Sehingga produk yang dijual sedikit abstrak atau tidak dapat

dilihat secara nyata namun tetap dapat dirasakan oleh nasabah karena perbedaan

tersebut strategi pemasaran yang harus diterapkan haruslah strategi pemasaran jasa9.

3. Pengertian Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran adalah rencana menyeluruh, terpadu, dan menyatu

dibidang pemasaran yang memberikan pedoman tentang kegiatan yang akan

dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan melalui periklanan, program promosi,

penjualan, program produk, dan pendistribusian.10 Menurut Buchari Alma, strategi

pemasaran adalah memilih dan menganalisa pasar sasaran yang merupakan suatu

kelompok orang yang ingin dicapai oleh perusahaan atau usaha dan menciptakan

suatu bauran pemasaran yang cocok dan dapat memuaskan pasar sasaran tersebut.11

Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan dan

aturan yang memberi arah kepada usaha dan pemasaran perusahaan  dari waktu ke

waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta lokasinya, terutama sebagai

tanggapan perusahaan yang selalu berubah12.

9 M. Nur Rianto Al. Arif, Op.cit, h. 5.
10 Sofyan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.

168.
11 Buchari Alma, Kewirausahawan, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. Ke-12, h. 195.
12 Sofyan Assauri, Op.Cit, h. 168.



Adapun konsep yang mendasar dari suatu strategi pemasaran yaitu13:

a. Segmentasi Pasar

Segmentasi pasar yaitu pemisahan pasar pada kelompok-kelompok

pembeli menurut jenis-jenis produk tertentu dan yang memerlukan bauran

pemasaran tersendiri14.

Segmentasi pasar penting dilakukan mengingat di dalam suatu pasar

terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhannya dan setiap

perbedaan memiliki potensi untuk menjadi pasar tersendiri. Dalam melakukan

segmentasi terdapat beberapa variable yang perlu diperhatikan seperti

geografis, demografi, psikogrofi (gayahidup), dan variable perilaku15.

Segmentasi memudahkan kita mengalokasikan sumber daya dengan

cara kreatif membagi pasar kedalam kelompok-kelompok kemudian

menentukan dimana kita dapat memberikan pelayanan terbaik dan perusahaan

memiliki keunggulan kompetitif yang paling besar.

Segmentasi juga merupakan simpul dari penentuan keseluruhan

strategi, taktik, dan nilai perusahaan. Segmentasi yang diikuti oleh pemilihan

segmen-segmen yang akan dijadikan target pasar perusahaan, menjadi acuan

landasan bagi penetapan posisi pasar. Segmentasi dapat menjadi faktor kunci

13Basu Swasta dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta: Liberti, 1997), h. 5.
14 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani,

2004), Cet. Ke-1, h. 444.
15Ibid.



untuk memenangkan persaingan dengan melihat pasar dari sudut yang unik

dan dengan cara yang berbeda dari persaingan.

Segmentasi yang akurat adalah segmentasi yang diawali dengan riset

pasar. Karena itu, kemampuan melakukan riset dan segmentasi tentu

membutuhkan kecerdasan dan kemampuan dalam melakukan antisipasi dan

perencanaan kedepan. Kemampuan perencanaan yang baik dan matang adalah

bagian dari anjuran Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat

Al-Hasyir ayat 18 yang berbunyi:











Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari

esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha

mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Allah telah mengajarkan ilmu segmentasi dalam Al-Qur’an dalam hal

membedakan antara hak bathil, laki-laki dan wanita, kaya dan miskin, dalam



melihat segmentasi suku-suku bangsa yang berbeda sebagaimana firman

Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:













“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa

diantara kamu.SesungguhnyaAllah Maha mengetahui lagi Maha

Mengenal.”16

Ayat pertama diatas menunjukkan adanya perbedaan atau segmentasi

pada aspek religious antara hak dan batil.Sementara pada ayat kedua

menunjukkan bahwa manusia dilahirkan dalam berbagai suku yang berbeda-

beda.

b. Penentuan Posisi

16 Ibid, h. 517.



Penentuan posisi adalah pernyataan akan identitas suatu produk, jasa,

perusahaan, lembaga, orang bahkan negara yang bisa menghasilkan

keunggulan di benak orang yang ingin dicapai17.

Menurut Suwarman posisi pasar adalah citra produk atau jasa yang

ingin dilihat oleh konsumen.Kunci dari posisi pasar adalah persepsi konsumen

terhadap produk atau jasa18.

Selain itu, Syakir Sula memberikan pengertian penentuan posisi

adalah pernyataan akan identitas suatu produk, jasa, perusahaan, lembaga,

orang bahkan negara yang bisa menghasilkan keunggulan dibenak orang yang

dicapai. Dalam menentukan posisi produk, suatu perusahaan harus

memberikan perhatian terhadap empat pertimbangan berikut19:

a. Posisi pasar harus cocok dengan kekuatan.

b. Posisi pasar harus jelas berbeda dengan penentuan posisi.

c. Posisi pasar harus diterima secara positif (disukai dan dapat dipercaya)

oleh para konsumen.

d. Posisi pasar harus menopang untuk beberapa waktu.

Penentuan posisi merupakan suatu “janji” yang dibuat oleh perusahaan

terhadap konsumennya. Untuk membangun kredibilitas bagi positioning,

perusahaan harus memenuhi janjinya dengan cara membangun diferensiasi

17 Ibid, h. 447.
18 Ujang Suwarman, perilaku Kosumen Teori dan Penerapanya dalam Pemasaran,

(Bojokerto, Ciawi-Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), Cet. Ke-1, h. 43.
19 Muhammad Syakir Sula, Loc. cit.



yang kuat, sebaliknya, perusahaan yang “mengumbar janji” tetapi

menawarkan produk dibawah standar janjinya “under-deliver”.

c. Taktik Pemasaran

Syakir Sula membagi taktik pemasaran dalam tiga segmen elemen

taktik yaitu:20

1) Diferensiasi

Dalam strategi diferensiasi, perusahaan berusaha menjadi unik

dalam industrinya dalam sejumlah dimensi tertentu yang secara umum

dihargai pembeli. Perusahaan memilih atau beberapa atribut yang

dipandang penting bagi pembeli dalam industri dan menempatkan

diirinya secara unik untuk memenuhi kebutuhan ini.Karena posisi

yang unik itu, perusahaan merasa layak untuk menetapkan harga

premium (premium prize).Strategi ini menitik beratkan pada

pembangunan persepsi pembeli, diantaranya kualitas, citra, dan

inovasi.21

Sebuah perusahaan baik yang menghasilkan barang atau jasa, perlu

mengidentifikasi produknya agar mencapai keuntungan kompetitif.

Deferensiasi merupakan tindakan merancang satu set perbedaan yang

berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dan penawaran

pesaing.

20 Ibid.
21 Philip Kotler, dkk, Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 1997, h. 31.



Suatu perusahaan dapat membedakan produk yang ditawarkan

dalam tiga dimensi: content (apa yang ditawarkan), context

(bagaimana menawarkanya), dan infrastruktur (kemampuan untuk

menawarkan). Content merupakan bagian terwujud dan juga

merupakan apa yang aktual ditawarkan oleh perusahaan sesungguhnya

ditawarkan kepada konsumen. Context merupakan bagian yang tidak

terwujud yang berhubungan dengan upaya perusahaan untuk

membantu konsumennya menerima produknya secara berbeda

(dibandingkan dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing). Dimensi

terakhir adalah infrastruktur, terdiri dari teknologi atau orang yang

mendukung diferensiasi content dan context22.

a. Bauran Pemasaran

Bauran pemasaran adalah kombinasi dari variable atau

kegiatan yang merupakan inti dari system pemasaran. Atau dengan

kata lain, bauran pemasaran merupakan kumpulan-kumpulan variable-

variabel yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi

tanggapan konsumen.

Untuk mencapai tujuan pemasaran, maka komponen bauran

pemasaran harus saling mendukung satu dengan yang lainnya, atau

dengan kata lain, manajemen harus berusaha agar komponen-

komponen bauran pemasaran itu dapat terpadu untuk mencapai tujuan

22 Muhammad Syakir Sula, Op.cit, h. 450.



yang telah ditetapkan perusahaan. Jadi dengan bauran pemasaran itu

akan dapat ditentukan tingkat keberhasilan pemasaran yang diikuti

kepuasan konsumen.

Untuk membuat direferensiasi tersebut efektif, perusahaan

harus mengembangkan suatu bauran pemasaran yang tetap. Bauran

pemasaran meliputi empat komponen yaitu:

1) Produk (Product)

Produk adalah setiap apa saja yang bisa ditawarkan di pasar

untuk mendapat perhatian, permintaan, atau konsumsi yang dapat

memenuhi keinginan atau kebutuhan23. Produk merupakan titik

sentral dari kegiatan pemasaran (marketing).Semua kegiatan

pemasaran lainnya digunakan untuk menunjang pemasaran produk.

Satu hal yang perlu diingat ialah bagaimana pun hebatnya usaha

promosi, distribusi dan harga yang baik tidak diikuti oleh produk

yang bermutu dan disenangi oleh komsumen maka kegiatan

pemasaran tidak akan hasil. Perlu diteliti produk apa yang anda

pasarkan bagaimana selera konsumen masa kini perlu mendapat

perhatian serius24.

23 Zainal Abidin Moh, Pengurusan Pemasaran, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa, 1992), h.
240.

24 Buchari Alma, Op.cit, h. 202.



2) Harga (Price)

Harga merupakan faktor penting dalam bauran pemasaran dan

menentukan ranah pemasaran yang diolakasikan oleh sebuah

perusahaan. keempat faktor yang menentukan marketing mix,

harga merupakan satu-satunya unsur yang memberikan

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Sementara menurut

Bayu Swastha, harga dapat difinisikan sebagai sejumlah uang

(ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan

untuk mendapat sebuah kombinasi dari barang berserta

pelayanannya25.

3) Tempat (Place)

Penentuan tempat yang mudah terjangkau dan dilihat akan

memudahkan bagi konsumen untuk mengetahui, mengamati dan

memahami dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan.

Penentuan tempat didasarkan atas jenis usaha atau produk yang

diciptakan. Misalnya untuk produk-produk yang tidak akan tahan

lama akan lebih baik jika ditempatkan dekat keberadaan

konsumen. Untuk barang-barang berharga dan bermutu tinggi akan

lebih baik jika dibayarkan di tempat yang berkesan mewah.

25 Catur E. Rismiati, Pemasaran Barang dan Jasa, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 243.



Penempatan suatu produk atau jasa sangat mempengaruhi

tingkat harga semakin representative suatu tempat maka

berdampak akan semakin tinggi nilai suatu produk26.

4) Promosi (Promotion)

Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang

terakhir.Dalam kegiatan ini setiap perusahaan berusaha

mempromosikan seluruh produk atau jasa yang dimilikinya baik

secara langsung maupun tidak langsung.Tanpa promosi jangan

diharapkan pelanggan dapat mengenal produk atau jasa yang

ditawarkan. Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk

menarik dan mempertahankan konsumennya. Salah satu tujuan

promosi adalah menginformasikan segala jenis produk yang

ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang

baru.Seperti halnya dengan unsur bauran pemasaran yang lain,

promosi juga mempunyai kombinasi dalam menunjang pemasaran

suatu produk atau jasa. Dalam hal ini kombinasi unsur promosi

lebih dikenal dengan promotional mix atau bauran promosi yang

meliputi periklanan, personal selling, publisitas dan promosi

penjualan27.

26 Kasmir, Op.cit, h 243.
27 Catur E. Rismiati, Op.cit, h. 253.



a. Nilai Pemasaran

Ada lima strategi nilai secara umum antara lain28.

a. Suatu perusahaan dapat memilih untuk memberikan manfaat lebih

kepada konsumen dengan biaya lebih sedikit dibandingkan dengan

ditawarkan oleh pesaing.

b. Perusahaan dapat memberikan manfaat yang lebih sedikit dengan

harga yang sedikit lebih murah (sedikit manfaat dan sedikit biaya).

c. Perusahaan memberikan manfaat yang lebih kepada konsumen

dengan biaya kepada konsumen dengan biaya yang sama

dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh pesaing, lebih dengan

harga sama.

d. Perusahaan dapat memberikan manfaat yang sama dengan biaya

yang lebih murah.

e. Perusahaan dapat juga memilih untuk memberikan manfaat yang

kurang dengan biaya yang lebih rendah.

f. Pelayanan

Pelayanan penting dilakukan oleh perusahaan kepada nasabah agar

tetap menggunakan produk dan jasa. Kegagalan dalam menyediakan

28 Muhammad Syakir Sula, Op.cit, h. 448.



pelayanan yang diinginkan dapat menyebabkan munculnya keluhan dari

pelanggan dan membuat perusahaan kehilangan pelanggan. Al-Qur’an telah

mengajar kepada kita dan memerintahkan kita dengan perintah yang ekspresif

agar kaum Muslimin bersifat simpatik, lembut, sapan yang baik dan sopan

apabila dia berbicara dengan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-

Qur’an surat An-nisa’ ayat 86 yang berbunyi:









“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan,

Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau

balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa).Sesungguhnya Allah

memperhitungankan segala sesuatu.”29(QS. An-nisa: 86)

g. Proses

Proses merupakan salah satu unsur tambahan marketing mix yang

cukup mendapat perhatian serius dalam perkembangan ilmu marketing.

Bagaimana proses atau mekanisme, mulai dari melakukan penawaran produk

29 Departemen Agama RI, op.cit. ,h. 91.



hingga proses menangani keluhan nasabah yang efektif dan efisien, perlu

dikembangkan dan ditingkatkan.

Proses ini akan menjadi salah satu bagian yang sangat penting bagi

perkembangan lembaga keuangan agar dapat menghasilkan produk berupa

jasa yang prosesnya bisa berjalan efektif dan efisien, selain itu tentunya juga

bisa diterima dengan baik oleh nasabah.

4. Macam-macam Strategi Pemasaran

Demi mengetahui strategi pemasaran mana yang bermanfaat, organisasi

pertama-tama harus mengetahui apa jenis kebutuhan yang ingin dipengaruhinya.

Kebutuhan primer adalah kebutuhan akan bentuk atau kelas produk atau jasa dasar.

Kebutuhan selektif merupakan kebutuhan akan produk atau merek perusahaan

tertentu.

1. Strategi kebutuhan primer

Strategi kebutuhan primer dirancang terutama untuk menaikkan tingkat

permintaan akan bentuk atau kelas produk dari bukan pemakai yang sekarang dan

dari pemakai yang sekarang30.

a. Strategi menarik penggguna baru (bukan pengguna)

Dalam strategi ini, perusahaan harus mampu meningkatkan kesediaan

(willingness) atau kemampuan (ability) konsumen untuk membeli

produk.Dengan demikian, jumlah pengguna dapat meningkat.

30 Joseph P.Guiltinan, dkk, strategi dan program manajemen pemasaran, (Jakarta PT: Gelora
Aksara Pratama, 1990), h. 158.



1) Meningkatkan kesediaan untuk membeli

2) Meningkatkan kemampuan untuk membeli

b. Strategi menaikkan tingkat pembelian dari pengguna saat ini

Dalam rangka menaikkan tingkat pembelian, perusahaan harus

mengarahkan strategi pemasarannya pada kesediaan konsumen untuk

membeli lebih sering (more often) atau dalam volume pembelian yang

lebih banyak (more volume).

1) Menambah situasi penggunaan

2) Menaikkan tingkat konsumsi produk

3) Mendorong penggantian produk31.

2. Strategi kebutuhan Selektif

Yaitu dengan cara:

a. Strategi Mempertahankan Konsumen (Retention Strategies)

Ada beberapa bentuk strategi mempertahankan konsumen.

1) Memelihara kepuasan pelanggan terhadap prestasi produk

2) Menyederhanakan proses pembelian para pembeli

3) Mengurangi daya tarik atau peluang untuk beralih ke pesaing

b. Strategi Menjaring Pelanggan (Acquisition Strategies)

1) Posisi Berhadapan (head – to heas positioning)

2) Posisi Berbeda (Differentiated Positioning)32.

31 Fandy Tjiptono, dkk, Pemasaran Strategik, (Yogyakarta PT: Andi, 2008), h. 285-287.



5. Strategi Pemasaran Bank

Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh

keuntungan/laba yang maksimal agar perusahaan dapat lebih berkembang dan dapat

dipertahankan kelangsungan hidupnya dimasa yang akan datang. Untuk mencapai

tujuan tersebut perusahaan perlu lebih banyak melakukan produksi barang atau jasa

dan menawarkan kepada konsumen, serta perusahaan harus melakukan kegiatan

pemasaran produk atau memilih strategi pemasaran yang akan dipergunakan.

Strategi adalah suatu proses penentuan rencana pemimpin puncak yang

berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau

upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai33. Jadi strategi pemasaran dalam

dunia perbankan yaitu suatu marketing mix yang diciptakan untuk memuaskan

keinginan konsumen (nasabah) Bank, sehingga dapat disimpulkan strategi pemasaran

terpadu (marketing mix) yang diteliti keseimbangannya dan diberikan kepuasan

kepada nasabahnya.

Sedangkan segmentasi pasar-pasar yaitu kegiatan membagi pasar dari

heterogen menjadi homogen. Dengan demikian segmentasi pasar merupakan aktivitas

Bank/perusahaan untuk mengelompokkan pasar yang sifatnya heterogen menjadi

satuan pasar yang homogen.

Dalam bisnis perbankan, segmentasi pasar-pasar dilakukan terutama karena

perbedaan tingkah laku nasabah (Customer Behavior) sehingga Bank tentunya harus

32Joseph P.Guiltinl, dkk, Op.cit, h. 164.
33 Husein Umar, Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka

Utama,2002) h. 31.



mempunyai strategi berbeda untuk menjangkau jenis-jenis nasabah adalah tertentu.

Faktor-faktor yang paling dominan yang dapat membedakan nasabah adalah:

1. Tingkat pendapatannya

2. Tingkat status sosial

3. Keperluan harga

Semua perbedaan itu mengharuskan suatu Bank mempunyai suatu strategi khusus

untuk mencapai semua jenis nasabah tersebut.

Pada prinsipnya ada lima macam strategi pemasaran yang dapat dilakukan

oleh perbankan, yaitu34:

1. Strategi Penetrasi Pasar

Penetrasi pasar atau penerobosan pasar merupakan usaha perusahaan (Bank)

meningkatkan jumlah nasabah baik secara kuantitas maupun kualitas pada pasar saat

ini (lama) melalui promosi dan distribusi secara aktif. Strategi ini cocok untuk pasar

yang sedang tumbuh dengan lamban. Perusahaan berusaha melakukan strategi

pemasaran yang mampu menjangkau atau menggairahkan pasar yang sedang tumbuh

secara lamban agar mampu tumbuh secara cepat.

2. Strategi Pengembangan Produk

Strategi pengembangan produk perbankan merupakan usaha mening¬katkan

jumlah nasabah dengan cara mengembangkan atau memper¬kenalkan produk-produk

baru perbankan. Inovasi dan kreativitas dalam penciptaan produk menjadi salah satu

kunci utama dalam strategi ini. Perusahaan dalam hal ini pihak Bank selalu berusaha

34 M. Nur Rianto Al. Arif, Op.cit, h. 78.



melakukan pembaharuan atau pengenalan produk baru kepada nasabah yang dapat

membantu memudahkan proses transaksi nasabah. Perusahaan tiada henti terus

melakukan eksplorasi terhadap kebutuhan pasar dan berupaya untuk memenuhi

terhadap kebutuhan pasar tersebut.

Tujuan dari strategi pengembangan produk ini adalah:

 Memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah yang terus berubah (dinamis)

seiring dengan perkembangan zaman.

 Menghidupkan kembali pertumbuhan dari simpanan yang sudah lesu.

 Menandingi penawaran baru dari perusahaan pesaing yang menawarkan

produk baru terhadap nasabah.

 Memanfaatkan teknologi baru.

3. Strategi Pengembangan Pasar

Strategi pengembangan pasar merupakan salah satu usaha untuk membawa

produk ke arah pasar baru dengan membuka atau men¬dirikan anak-anak cabang

baru yang dianggap cukup strategis atau menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam

rangka untuk menyerap nasabah baru. Manajemen menggunakan strategi ini bilamana

pasar sudah padat dan peningkatan bagian pasar sudah sangat besar atau pesaing kuat.

4. Strategi Integrasi



Strategi integrasi merupakan straegi pilihan akhir yang biasanya ditempuh

oleh para Bank yang mengalami kesulitan likuiditas sangat parah. Biasanya yang

akan dilakukan adalah strategi diversifikasi horisontal, yaitu penggabungan Bank-

Bank (merger).

5. Strategi Diversifikasi

Strategi diversifikasi baik diversifikasi konsentrasi maupun diversifikasi

konglomerat. Divesifikasi konsentrasi yang dimaksud di sini adalah Bank

memfokuskan pada suatu segmen pasar tertentu dengan menawarkan berbagai varian

produk perbankan dimiliki. Sementara diversifikasi konglomerat adalah perbankan

memfokuskan dirinya dalam memberikan berbagai varian produk perbankan kepada

kelompok konglomerat (korporat).


