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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bab landasan teori ini, ada empat poin inti yang akan dibahas. Yang 

pertama seputar landasan umum perbankan, seperti pengertian bank, fungsi bank, 

jenis bank, manfaat bank, dan landasan hukum perbankan. Yang kedua yaitu 

seputar pengertian strategi pemasaran, seperti pengertian strategi pemasaran, 

tujuan strategi pemasaran, dam fungsi strategi pemasaran. Yang ketiga yaitu 

seputar strategi pemasaran pada bank, seperti strategi produk, strategi harga, 

strategi lokasi dan Lay out, dan strategi promosi. Dan yang terakhir yaitu seputar 

Tabungan Junio Bank BRI, seperti pengertian Tabungan Junio Bank BRI, 

keunggulan Tabungan Junio Bank BRI, fasilitas Tabungan Junio Bank BRI, dan 

persyaratan pembukaan Tabungan Junio Bank BRI  

2.1 Landasan Umum Perbankan 

Dalam landasan umum perbankan ini terdapat beberapa poin yang dapat 

dijabarkan yaitu,  pengertian bank, kegiatan bank secara umum, fungsi bank, 

jenis-jenis bank. 

2.1.1 Pengertian Bank  

Dijelaskan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank 

adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
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2.1.2 Kegiatan Bank Secara Umum 

Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank menurut Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk 

lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

2. Memberikan kredit. 

3. Menerbitkan surat pengakuan utang. 

4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya 

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah. 

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan 

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana 

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. 

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan antar pihak ketiga. 

8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak. 

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya 

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 
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11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat. 

12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain 

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. 

13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang 

tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2.1.3 Fungsi Bank 

Fungsi utama bank menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2011:66) yaitu : 

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam 

bentuk simpanan. 

2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana masyarakat dalam 

bentuk kredit. 

3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan 

peredaran uang. 

2.1.4 Jenis-jenis Bank 

Berdasarkan Undang-undang Pokok Perbankan no. 7 Tahun 1992 dan dijelaskan 

kembali pada undang-undang no. 10 Tahun 1998, jenis perbankan berdasarkan 

fungsinya terdiri dari dua yaitu : 

a. Bank Umum 
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Bank Umum, adalah “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. 

b. Bank Perkreditan Rakyat  

Bank Perkreditan Rakyat, adalah :“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. 

1. Segi kepemilikannya 

Bank dibedakan dari segi kepemilikan sahamnya. Terdapat lima jenis 

kepemilikan yaitu Bank milik negara (pemerintah), Bank milik pemerintah 

daerah, Bank milik swasta nasional, Bank milik koperasi, Bank milik asing, 

dan Bank milik campuran (Muktar, B. 2016:64). Ditinjau dari segi 

kepemilikan, maksudnya adalah siapa yang memiliki bank tersebut. Jenis 

bank, adalah : 

a. Bank milik negara (pemerintah), merupakan bank yang akte pendirian 

dan modalbank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, 

sehingga seluruh keuntunganbank ini dimiliki oleh pemerintah. 

Contoh :BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri. 

b. Bank Pemerintah Daerah, yang terdapat di daerah tingkat Provinsi  

Contoh :BPD DKI Jakarta, BPD JaBar, BPD JaTeng dan lain-lain. 
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c. Bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau 

sebagian besarsahamnya dimiliki oleh swasta nasional. 

Contoh :Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Internasional 

Indonesia, Bank Lippo dan lain-lain. 

d.  Bank milik koperasi, merupakan bank yang kepemilikan sahamnya 

dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi 

Contoh : Bank Bukopin 

e.  Bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, 

baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. 

Contoh :Bank of America, American Express Bank, Bank of Tokyo, 

Bangkok Bank dan lain-lain. 

f.  Bank milik campuran, merupakan bank yang kepemilikannya 

sahamnya campuran antara pihak asing dan pihak swasta nasional. 

Contoh : BII Commonwelth, Bank Finconesia, Bank Merincorp, 

Mitsubishi Buana Bank dan lain-lain. 

2. Segi status : 

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum 

dapat dibagi ke dalam 2 jenis (Muktar, B. 2016:66). Jenis ini adalah : 

a. Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi 

keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 

menyeluruh. 

b. Bank non Devisa, merupakan bank yang mempunyai izin untuk  

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat  
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melaksankan transaksi sepertihalnya bank devisa.  

3. Segi kegiatan : 

a. Bank Retail 

b. Bank Korporasi 

c. Bank komersial 

d. Bank Pedesaan  

e. Bank Pembangunan  

4. Segi penentuan harga : 

Jenis bank ini dilihat dari caranya menetukan harga, baik harga jual 

maupun harga beli. Jenis ini terbagi dua, yaitu : 

a. Bank berdasarkan prinsip konvensional (Barat)  

b. Bank berdasarkan prinsip Syariah (Islam) 

 

2.2 Strategi Pemasaran 

Dalam bab strategi pemasaran ini terdapat beberapa point yang dapat di 

jabarkan yaitu, Pengertian Strategi Pemasaran, Konsep Strategi Pemasaran, 

Fungsi Strategi Pemasaran 

 

2.2.1 Pengertian Strategi Pemasaran 

 “Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan 

yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke 

waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama 
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sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan 

persaingan yang selalu berubah” (Sofjan Assauri, 2013:15) 

2.2.2 Konsep Pemasaran 

Menurut Kotler (2012)  konsep pemasaran terdiri dari tiga yaitu, segmentasi, 

targeting, dan positioning. 

1. Segmentasi adalah proses pengelompokan pasar keseluruhan menjadi 

kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, 

keinginan, perilaku, dan respon terhadap program-program pemasaran 

secara spesifik. 

2. Targeting adalah tindakan menentukan pasar sasaran seperti memilih 

satu atau lebih segmentasi untuk dilayani. 

3. Positioning adalah usaha perusahaan untuk menjelaskan posisi produk 

kepada para konsumen. Perbedaan dan keunggulan produk perusahaan 

dibanding dengan perusahaan competitor lainnya. 

 

2.2.3 Fungsi Strategi Pemasaran 

Adapun manfaat atau fungsi strategi pemasaran yaitu: 

1. Meningkatkan motivasi untuk berpikir jauh ke depan. 

Strategi pemasaran memaksa manajemen perusahaan untuk berfikir 

out of the box, hal ini sangat dianjurkan untuk menjaga ritme atau 

kelangsungan perusahaan. Usahakan tidak terus mengikuti ritme pasar, 

akan tetapi sesekali coba menggebrak pasar dengan sesuatu yang baru. 
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2. Koordinasi pemasaran yang lebih efektif dan terarah. 

Strategi pemasaran berfungsi untuk mengatur arah dan jalannya 

perusahaan sehingga membuat tim koordinasi menjadi jauh lebih baik 

dan terarah. 

3. Dapat merumuskan tujuan perusahaan yang akan dicapai. 

Dengan strategi pemasaran, pelaku usaha bisa terbantu untuk 

merinci tujuan yang ingin dicapai perusahaan, baik itu tujuan jangka 

panjang maupun jangka pendek. 

4. Pengawasan kegiatan pemasaran lebih efektif atas standard prestasi 

kerja. 

Pengawasan kegiatan anggota tim lebih di perhatikan agar 

peningkatan mutu dan kualitas semakin terjamin. 

 

2.3 Strategi Pemasaran Pada Bank 

Dalam bab strategi pemasaran pada bank ini terdapat beberapa point yang 

dapat dijelaskan yaitu strategi produk, strategi harga, strategi lokasi dan lay out, 

strategi promosi menurut Sandi Julianto (2019) pada artikel Manajemen 

Pemasaran Pada Bank. 

2.3.1 Strategi Produk 

Adalah tindakan suatu strategi untuk menawarkan barang, jasa pada pasar untuk 

dapat di gunakan atau dikonsumsi dan dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginanpelanggan. Produk terdiri dari dua jenis yaitu fisik dan non fisik.  
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Strategi produk non fisik yang dilakukan dalam oleh perbankan dalam  

mengembangkan suatu produknya adalah sebagai berikut:  

1. Kualitas dan kuantitas banker (karyawan). 

2. Kualitas pelayanan. 

3. Teknologi atau peralatan yang digunakan dalam pelayanan nasabah. 

4. Jasa yang telah diberikan. 

5. Merek jasa yang dipromosikan. 

6. Adanya jaminan terhadap jasa yang diberikan. 

Sebaliknya pada strategi produk fisik yang diterapkan oleh perbankan dalam 

mengembangkan suatu produk yaitu sebgai berikut: 

1. Penentuan logo dan motto bank. Logo adalah ciri khas suatu bank 

sedangkan motto adalah serangkaian kalimat yang dijadikan prinsip  

bank dalam melayani masyarakat. Baik logo maupun motto harus 

dirancang dengan baik dan benar. 

2. Menciptakan  merek. Merek merupakan sesuatu yang utama untuk 

mengenalkan barang atau jasa yang ditawarkan. Pengertian merek 

sering diartikan sebagai istilah, symbol, nama atau kombinasi dari 

semuanya. 

3. Menciptakan kemasan. Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. 

Kemasan dalam dunia perbankan dapat diartikan sebagai pemberian 

pelayanan, dan jasa kepada para nasabah disamping juga sebagai 
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pembungkus untuk berbagai jenis jasanya seperti credit card, buku 

tabungan, cek, dan bilyet giro yang dikeluarkan oleh bank. 

4. Pembuatan label. Label adalah sesuatu yang ditempel pada sebuah 

produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan di dalam 

label menjelaskan, siapa pembuat produk, tempat pembuatan produk, 

waktu pembuatan produk, cara menggunakan produk serta informasi 

lainnya. 

 

2.3.2 Strategi Harga 

Mengingat harga sangat penting dan dapat menentukan laku atau tidaknya suatu 

produk dan jasa perbankan, penentuan harga sangatlah penting untuk diperhatikan 

karena jika salah dalam menentukan harga dapat berakibat fatal terhadap produk 

yang akan ditawarkan. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional terdapat 

tiga macam pengertian harga bedasarkan bunga yaitu harga biaya, harga jual, dan 

harga beli yang dibebankan kepada nasabahnya. Harga beli adalah bunga yang 

diberikan kepada nasabahnya yang memiliki simpanan, seperti jasa giro, bunga 

tabungan dan bunga deposito. Sedangkan harga jual merupakan harga yang 

dibebankan kepada penerima kredit. Kemudian biaya ditentukan kepada berbagai 

jenis jasa yang ditawarkan. 

Adapun tujuan penentuan harga yaitu: 

1. Untuk bertahan hidup, bank menentukan harga serendah mungkin agar 

produk yang ditawarkan dapat diterima oleh masyarakat dan laku di 

pasaran. 
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2. Untuk memaksimalkan laba, yaitu agar penjualan dapat meningkat 

sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga biasanya dapat 

 dilakukan dengan harga murah ataupun tinggi. 

3. Untuk memperbesar market share, agar jumlah nasabah dapat 

meningkat dan pula pelanggan pesaing dapat berpindah ke produk yang 

ditawarkan seperti penentuan suku bunga simpanan yang lebih tinggi 

dari pesaing. 

4. Mutu produk,  jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang baik dan 

biasanya harga ditentukan setinggi mungkin dan untuk bunga simpanan 

ditentukan serendah mungkin tujuannya yaitu dapat memberikan 

terhadap produk tersebut.  

5. Karena pesaing, melihat harga pesaing dapat menentukan harga yang 

ditetapkan. Tujuannya yaitu agar bunga simpanan di atas pesaing dan 

bunga pinjaman dibawah pesaing artinya harga yang ditawarkan tidak 

melebihi harga pesaing. 

 

2.3.3 Strategi Lokasi dan Lay Out 

Penentuan lokasi kantor beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat 

penting, agar nasabah dapat menjangkau lokasi bank yang ada. Hal-hal yang 

diamati dalam pemilihan dan penentuan lokasi suatu Bank adalah dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

1. Dekat dengan kawasan industri atau pabrik. 

2. Dekat dengan lokasi perkantoran. 
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3. Dekat dengan lokasi pasar. 

4. Dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat. 

5. Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi.  

Terdapat dua macam penentuan lay out  yaitu lay out gedung dan ruangan. 

Kenyamanan nasabah serta keamanan nasabah dalam berurusan dengan bank 

dapat terpenuhi dengan adanya dua lay out tersebut 

Hal yang perlu diperhatikan untuk lay out gedung yaitu sebagai berikut: 

1. Bangunan gedung yang memberikan kesan meyakinkan dan menarik. 

2. Lokasi atau tempat parkir yang luas, aman dan nyaman. 

3. Keamanan di sekitar lokasi gedung bank. 

4. Terdapat tempat ibadah yang nyaman dan bersih. 

5. Terdapat fasilitas penunjang khusus nasabah yang dapat digunakan dan 

membuat nyaman nasabah.  

Sedang lay out ruangan yang harus diperhatikan adalah: 

1. Tatanan ruangan dan suasana terkesan lega serta luas. 

2. Tatanan meja dan kuri yang rapi. 

3. Hiasan di dalam ruangan tidak berlebihan. 

4. Sarana hiburan seperti musik klasik sehingga membuat nyaman 

nasabah. 

 

2.3.4 Strategi Promosi 

Sarana yang paling ampuh sebagai penarik dan pemertahan nasabah adalah 

dengan cara promosi. Tujuan promosi bank adalah untuk menginformasikan 

kepada masyarakat tentang jenis produk yang ditawarkan dan mengharap dapat 
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menarik calon nasabah baru. Terdapat empat sarana promosi yang digunakan oleh 

setiap bank, yaitu: 

1. Periklanan (advertising) 

2. Promosi penjualan (sales promotion) 

3. Publisitas (publicity) 

4. Penjualan pribadi (Personal selling) 

 

2.4 Tabungan Junio Bank BRI 

Pada bab ini terdapat sub bab yang akan dijabarkan yaitu Pengetian Tabungan 

Junio Bank BRI, Keunggulan Tabungan Junio Bank BRI, Fasilitas Tabungan 

Junio Bank BRI, dan Persyaratan Pembukaan Tabungan Junio Bank BRI 

2.4.1 Pengertian Tabungan Junio Bank BRI 

Merupakan produk Tabungan BRI yang ditujukan khusus kepada segmen anak 

dengan fasilitas dan fitur yang menarik bagi anak. (website Bank BRI 

http://promo.bri.co.id) 

2.4.2 Keunggulan Tabungan Junio Bank BRI 

1. Transaksi real time online 

2. Kemudahan bertransaksi di lebih dari 9.500 Unit Kerja BRI dan 

15.000 ATM BRI seluruh Indonesia. 

3. Gratis cover asuransi kecelakaan diri hingga Rp 150.000.000 

4. Bunga tabungan kompetitif 

5. Buku tabungan dan kartu ATM/Debit berkarakter khusus. 
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2.4.3 Fasilitas Tabungan Junio Bank BRI 

1. E-banking BRI (ATM, CDM, Mini ATM, SMS Banking, Internet- 

Banking, Mobile Banking, SMS Notifikasi, dll.) 

2. Asuransi kecelakaan diri 

Setiap nasabah dengan saldo minimum Rp 500.000,- berhak atas 

jaminan asuransi kecelakaan diri (personal accident) dengan nilai 

pertanggungan sebesar 250 % dari saldo terakhir atau maksimum 

sebesar Rp.150.000.000,-. 

3. Diikutsertakan pada program undian Untung Beliung BritAma 

4. Fasilitas Transaksi Otomatis, meliputi: 

a. Automatic Fund Transfer (AFT), Fasilitas untuk mentransfer dana 

dari Tabungan BRI BritAma ke rekening lainnya di BRI pada 

tanggal tertentu yang ditetapkan nasabah. 

b. Account Sweep, Fasilitas untuk mentransfer dana dari Tabungan 

BRI BritAma ke rekening lainnya secara otomatis, yang 

sebelumnya telah di set up sesuai dengan batasan saldo minimal 

dan maksimal yang ditetapkan nasabah. 

c. Automatic Grab Fund, Fasilitas untuk menarik (mendebet) dana 

Tabungan BRI BritAma secara otomatis oleh satu rekening tertentu 

2.4.4 Limit Transaksi Kartu Debit  

1. Limit penarikan tunai per hari Maks Rp. 5.000.000 

 



19 
 

 
 

2.4.5 Persyaratan Pembukaan Tabungan Junio Bank BRI 

a. Usia Nasabah 1 - 12 Tahun 

1. Orang tua memiliki rekening Tabungan BRI BritAma/Simpedes. 

Bagi orang tua yang belum memiliki rekening di BRI dapat 

melakukan pembukaan rekening Tabungan BRI 

BritAma/Simpedes terlebih dahulu. 

2. Mengisi form aplikasi pembukaan rekening 

3. Kartu Keluarga/Akte Kelahiran 

4. Setoran awal Rekening Induk sebesar Rp 250.000,-. Tabungan BRI 

Junio sebesar Rp. 100.000,-. Total Rp. 350.000,- (Bundling)  

b. Usia Nasabah 13 - 17 Tahun (Non-Bundling) 

1. Telah memiliki Identitas Kartu Pelajar 

2. Untuk siswa setingkat SMP dan SMA (sederajat) 

3. Mengisi form aplikasi pembukaan rekening. 

4. Dokumen Pembukaan Identitas Nasabah : 

a) FC Kartu pelajar yang disahkan pihak sekolah (dengan 

membawa aslinya) 

b) FC KTP Orang Tua / Wali 

c) Surat Pernyataan Orang Tua / Wali yang menyatakan 

mengetahui dan menyetujui permohonan pembukaan rekening 

dan bertransaksi di BRI 

5. Identitas diri : 



20 
 

 
 

a) WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

b) WNA : Paspor dan KIMS/KITAP/KITAS 

6. Setoran awal Tabungan BRI Junio sebesar Rp 150.000,- 

 

 


