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ABSTRAK 

Dalam manajemen marketing kita mengenal adanya marketing mix (bauran 
pemasaran). Usaha manajemen suatu organisasi marketing untuk mencapai titik yang 
dituju yaitu pasar, yang harus dilakukan adalah dengan cara mengkombinasikan dan 
memobilisasikan sumber – sumber intern dan ekstern dengan menyesuaikan pada kendala 
unsur lingkungan dalam merumuskan suatu kegiatan marketing. 

Marketing Mix merupakan kombinasi dari 4 (empat) variabel atau kegiatan yang 
merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan yang meliputi product (produk), price 
(harga), place (tempat), dan promotion (promosi). 

Produk merupakan komponen penting dalam proses pemasaran, dimana 
keberhasilan pemasaran terletak pada adanya kemampuan sejauh mana suatu produk 
menawarkan solusi bagi masalah yang dihadapi pelanggan atau memberikan value atau 
keuntungan yang dicari pelanggan. 

Harga yang merupakan unsur kedua didalam marketing mix, secara tradisional 
perpustakaan selalu memberikan produk atau jasa kepada pengguna secara cuma – cuma. 
Tetapi, dengan tersedianya jasa – jasa khusus dengan teknologi tinggi yang mahal 
biayanya, telah mulai banyak produk dan jasa perpustakaan yang harus dibayar langsung 
oleh pengguna. 

Promosi adalah aktivitas mempromosikan keunggulan produk serta membujuk 
pelanggan sasaran untuk menggunakannya. Promosi merupakan arus informasi persuasi 
satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau oranisasi kepada tindakan yang 
menerapkan pertukaran atau pemasaran. 

Tempat adalah aktivitas organisasi agar produk mudah didapatkan konsumen 
sasarannya. Letak perpustakaan yang strategis adalah syarat mutlak bagi keberhasilan 
perpustakaan untuk mencapai tujuannya. Bagi perpustakaan harus mempertimbangkan 
misalnya apakah tempatnya mudah diakses dengan kendaraan umum, apakah letaknya 
berada di tengah – tengah perkotaan. Hal ini tentunya tidak mudah bagi perpustaaan yang 
saat ini letaknya tidak strategis. 

UU Perpustakaan pada Bab I Pasal 1, menyatakan Perpustakaan merupakan 
institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan 
cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui 
beragam cara interaksi pengetahuan. 
 
Kata Kunci : Marketing Mix, Perpustakaan. 



BAB I 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam manajemen marketing kita mengenal adanya marketing mix (bauran 

pemasaran). Usaha manajemen suatu organisasi marketing untuk mencapai titik yang 

dituju yaitu pasar, yang harus dilakukan adalah dengan cara mengkombinasikan dan 

memobilisasikan sumber – sumber intern dan ekstern dengan menyesuaikan pada kendala 

unsur lingkungan dalam merumuskan suatu kegiatan marketing. Perpaduan variabel – 

variabel yang dimobilisasi untuk memenuhi kebutuhan suatu golongan konsumen disebut 

adonan atau marketing mix (bauran pemasaran). 

Singkatnya, marketing mix adalah suatu kesatuan alat – alat (tools) marketing yang 

digunakan oleh organisasi atau perusahaan. Marketing mix adalah perpaduan dari 

variabel – variabel intern yang dapat dikontrol, dimobilisasi untuk mencapai pasar 

sasaran (segmen) tertentu. 

Produk dan layanan merupakan inti bisnis suatu perpustakaan dan pusat informasi 

adalah range produk dan layanan yang menyediakan keuntungan bagi user dan 

menjawab kebutuhan penting user, apakah untuk kepandaian komersiil atau untuk 

pendidikan, waktu luang, rekreasi atau kebutuhan sosial diperlukan suatu desain produk 

informasi. Organisasi merupakan perpustakaan atau unit informasi yang dapat dipasarkan 

sebagai suatu kesatuan dalam suatu organisasi, menyesuaikan diri dengan hukum image 

organisasi induknya. Manusia menghadirkan sebuah sosok yang dapat memberikan 

kekuatan pada penggunaan produk informasi, dukungan bagi layanan dan pemberian 

penghargaan maka dibutuhkan komunikasi dengan media. Kemudian tempat berkaitan 



dengan aksebilitas, gedung, dan setting ruangan. Dan isu – isu sosial merupakan 

kampanye tentang program melek huruf, belajar jarak jauh, pameran – pameran program 

seperti Community Access to Lifelong Learning, dan sebagainya. 

Perpustakaan pada umumnya, yang menggunakan persepsi sebagai proses untuk petunjuk 

– petunjuk inderawi (sensory) dan pengalaman masa lampau yang relevan 

diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna 

pada suatu situasi tertentu (Ruch 1967: 300). Senada dengan hal tersebut Atkinson dan 

Hilgard (1991: 201) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana kita 

menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan. Gibson dan Donely 

(1994: 53) menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan 

oleh seorang individu. 

Dalam penggunaan perpustakaan marketing mix merupakan salah satu konsep 

dalam pemasaran modern pada saat sekarang ini. Dimana marketing mix tersebut adalah 

salah satu kegiatan pemasaran yang sangat menentukan keberhasikan perusahaan dalam 

mengejar maksimum profit. Dalam hal ini Swastha (1985: 94) memberikan pengertian 

marketing mix menggunakan empat variable atau kegiatan yang merupakan inti dari 

sistem pemasaran perusahaan yaitu produk struktur harga, kegiatan promosi dan sistem 

distribusi.  

Fungsi marketing informasi perpustakaan yang bertanggung jawab 

mengidentifikasi, mengantisipasi dan memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen 

demi memungkinkan perusahaan atau organisasi menciptakan serta mendistribusikan 

produk – produk informasi yang memberikan keuntungan. Kemudian juga 

mengidentifikasi serta mempertemukan manusia dan kebutuhan sosial (informasi)-nya. 



Dan pustakawan beserta profesi informasi sebaiknya bisa menyediakan keduanya dan 

seharusnya diawali dengan sebuah kesuksesan. 

Menurut UU Perpustakaan pada Bab I Pasal 1, menyatakan Perpustakaan 

merupakan institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, 

mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para 

penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. 

Oleh karena itu penting kiranya perpustkaan menetapkan tujuan – tujuan dan 

sasaran – sasaran setiap program yang akan diselenggarakan. Tujuan dan sasaran tersebut 

harus berorientasi kepada pengguna. Untuk itu masukan – masukan dari masyarakat 

pengguna harus dipertimbangkan dalam menetapkan sasaran – sasaran dan tujuan – 

tujuan tersebut. 

Fenomena lain yang dapat dilihat dari pemasaran Perpustakaan Bank Indonesia 

Surabaya yaitu perpustakaan juga memasang suatu poster seperti Nostro – Vostro dimana 

pada poster tersebut berisi mengenai ajakan untuk datang ke perpustakaan tetapi 

menggunakan kata – kata mantra seperti mantranya Harry Potter. Dengan adanya poster 

tersebut diharapkan user tertarik untuk datang ke perpustakaan tersebut dan 

memanfaatkan apa yang ada di dalam perpustakaan. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti 

perihal pemasaran informasi yang dilakukan Perpustakaan Bank Indonesia Surabaya 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan terhadap perpustakaan. Beranjak 

dari sebuah latar belakang marketing mix peneliti mengangkat penelitian yang berjudul ” 

Marketing Mix di Perpustakaan Bank Indonesia Surabaya”. 



Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan 

dalam benak peneliti, berkaitan dengan ini, maka terdapat Rumusan Masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana implementasi Marketing Mix di Perpustakaan Bank Indonesia 

Surabaya? 

Tinjauan Pustaka 

Kerangka teori diperlukan untuk menjelaskan suau gejala yang terdiri seperti 

diketahui bahwa ciri ilmu adalah menjernihkan segala gejala yang terjadi seperti analisis. 

Sebelum dilakukan cara penelitian lebih lanjut, perlu adanya kerangka teori yang akan 

dijadikan landasan pijak bagi kegiatan penelitian. Kerangka teori disini dimaksudkan 

untuk mendeskripsikan perkembangan dan status dari persoalan yang dihadapi dan 

bagaimana persoalan tersebut berusaha dipecahkan dalam penyelidikan – penyelidikan di 

masa lampau (Hadi, 1994: 26). Berikut ini akan diuraikan beberapa kerangka teori yang 

merupakan dasar kejadian dari permasalahan sebagaimana dirumuskan pada sub bab di 

muka. 

Pemasaran 

Konsep Pemasaran 

Sebelum membahas Marketing Mix, terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang apa 

itu Manajemen Pemasaran, karena sering terjadi kesalahan dalam penggunaan istilah 

pemasaran. 

Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan 

pengendalian dari program – program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, 



dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk 

mencapai tujuan organisasi (Kotler, 2001:  18). 

Menurut Willian J. Stanton, pemasaran merupakan keseluruhan sistem yang 

berhubungan dengan kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan, menentukan harga 

hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang – barang atau jasa yang akan 

memuaskan kebutuhan pembeli. 

Pemasaran merupakan suatu proses dan manajerial yang membuat individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan (memuaskan kebutuhan 

pelanggan) lewat penciptaan dan pertukaran timbale balik produk dan nilai dengan orang 

lain (Kotler, 2001: 7). 

Analisis Pemasaran 

 Analisis pemasaran merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu 

lembaga atau organisasi untuk memperoleh sejumla informasi tertentu (Badollahi 

Mustafa, 1996: 12). Informasi yang diperoleh akan dikasi dengan maksud agar lembaga 

atau organisasi dapat mengambil keputusan – keputusan untuk mencapai pemasaran yang 

efektif. 

 Permintaan dan penerimaan terhadap suatu produk atau jasa informasi akan 

posirif jika rancangan dan pengenalan terhadap produk atau jasa tersebut didahului oleh 

suatu analisis mengenai kebutuhan dan keinginan pengguna. 

 Bagian terpenting dari analisis pasar adalah membagi pasar ke dalam 

segmen – segmen yang relative homogen, artinya membagi konsumen ke dalam 

kelompok yang memiliki kebutuhan, keinginan dan sifat yang sama. Untuk kasus 

perpustakaan perguruan tinggi, segmen asar dibuat berdasarkan status civitas 



akademikanya, misalnya sarjana, pascasarjana, dosen, pegawai; berdasarkan kegiatan 

fungsional pengguna, misalnya pendidikan, penelitianm administrasi; dan berdasarkan 

disiplin ilmu dari pengguna. 

Marketing mix 

 Untuk memperjelas tinjauan konsep pemasaran untuk perpustakaan perlu kita 

ulas apa yang dinamakan dengan Marketing Mix. Organisasi memanfaatkan marketing 

mix untuk mempengaruhi tanggaoan konsumen terhadap produk atau jasa yang 

dihasilkan. 

Marketing Mix merupakan kombinasi dari 4 (empat) variabel atau kegiatan yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan yang meliputi product (produk), price 

(harga), place (tempat), dan promotion (promosi). Dalam hal ini peneliti akan 

menjelaskan keempat variabel tersebut yang sesuai dengan permasalahan yang sedang 

diteliti. 

Menurut Kotler (1997: 62) mengemukakan tentang marketing mix juga 

merupakan seperangkat  variablel pemasaran yang terkendali, yang digunkaan oleh 

perusahaan untuk mencapai tujuannya di dalam pasar sasarannya. Bentuk dari 

seperangkat alat dimaksud berupa produk, harga, tempat, dan promosi. Cathy 

merumuskan suatu klasifikasi terkenal dengan sebutan “Empat P” yaitu product, price, 

place, dan promotion. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai definisi diatas adalah marketing 

mix merupakan suatu istilah menggambarkan seluruh unsur pemasaran dan faktor 

produksi yang dikerahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Bahkan dengan 

mengembangkan strategi dari unsure pemasaran atau mengkonsumsi variabel – variabel 



ke dalam suatu rencana strategi yang menyeluruh. Adapun dalam pemasaran jasa, 

walaupun pada dasarnya sama dengan marketing mix untuk barang perlu dibahas sendiri 

karena jasa merupakan karakteristik sendiri. 

Sedangkan menurut (Rowley: 2001) mengatakan marketing yang sukses 

bergantung pada marketing mix yang bagus dengan kata lain sebuah produk yang tidak 

memiliki vasibilitas di antara para kelompok pelanggan potensial mungkin akan gagal, 

sebuah pesan marketing yang tidak mencerminkan produk akan mengalami nasib yang 

sama. Semua unsur marketing mix bersifat interdependen dan harus konsisten satu sama 

lain. 

Produk atau Jasa Perpustakaan 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan 

atau kebutuhan. Produk mencakup objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dari 

gagasan (Kotler, 2001: 10). 

Perancangan produk atau jasa berkaitan dengan penentuan jenis – jenis produk 

atau jasa yang akan ditawarkan kepada pasar target untuk memenuhi kebutuhan – 

kebutuhan dan keinginan – keinginan konsumen. Penentuan produk dan jasa ini penting 

untuk perpustakaan karena akan menjelaskan bagaimana informasi yang dibutuhkan dan 

diinginkan oleh pengguna akan dipenuhi. Produk atau jasa yang disediakan dan akan 

diberikan perpustakaan, misalnya: koleksi perpustakaan, peminjaman, perujukan, bantuan 

kepada pengguna, penelusuran atau temu kembali informasi, pendidikan pengguna dan 

lain – lain. Perpustakaan harus mendaftarkan semua produk atau jasanya agar sesuai 

dengan sebanyak mungkin segmen pasar yang memungkinkan. 



Penentuan Harga 

Penentuan harga merupakan unsur kedua marketing mix. Dalam unsur ini 

tercakup terutama kepuasan tentang: 

1. Penentuan biaya produksi yang harus ditanggung oleh organisasi untuk menghasilkan 

produk atau jasa 

2. Penentuan harga pertukaran antara organisasi dan konsumen untuk produk dan jasa 

yang ditawarkan (Staton, 1993: 155) 

Secara tradisional perpustakaan selalu memberikan produk atau jasa kepada 

pengguna secara cuma – cuma. Tetapi, dengan tersedianya jasa – jasa khusus dengan 

teknologi tinggi yang mahal biayanya, telah mulai banyak produk dan jasa perpustakaan 

yang harus dibayar langsung oleh pengguna. 

Promosi 

Promosi adalah aktivitas mempromosikan keunggulan produk serta membujuk 

pelanggan sasaran untuk menggunakannya (Kotler, 2001: 73). 

Produk yang baik, harga layak tempat yang strategis belum bisa menjamin akan 

lakunya jasa yang kita tawarkan kepada pengguna tanpa adanya promosi yang memadai. 

Promosi dalam Perpustakaan Umum dilakukan sengan cara sebagai berikut: 

1. User Education 

Siswa baru merupakan pasar yang sangat potensial untuk diperkenalkan kepada 

perpustakaan. Mereka adalah siswa yang masih penuh semangat dan perlu diberitahu 

tentang, misalnya pengertian perpustakaan, bagaimana cara menelusur informasi yang 

benar, pernyataan apa yang diperlukan untuk menjadi anggota perpustakaan dan lain 



sebagainya. Orientasi perpustakaan ini dapat dilakukan dengan kerjasama dengan 

sekolah – sekolah yang ada di sekitar perpustakaan. 

2. Papan Pengumuman 

Jangan sepelekan papan pengumuman, karena media ini adalah yang murah walaupun 

kurang efektif untuk publikasi layanan perpustakaan. Agar supaya dapat terlihat dan 

menarik perhatian oleh pengguna, buku – buku baru diletakkan pada rak khusus dan 

tempat khusus pula. Sehingga para pengguna segera mengerti kalau seandainya buku 

– buku baru datang. 

3. Personal Selling 

Metode ini biasanya sangat efektif untuk menarik pengguna agar berkunjung ke 

perpustakaan. Personal selling ini dapat dilakukan sengan cara sebagai berikut: 

Pustakawan secara proaktif membuat data tentang pengguna yang aktif atau 

yang mau aktif untuk diketahui tentang, misalnya nama, nomor telepon, alamat rumah, 

dan buku – buku bacaan yang digemari. Selanjutnya mengikuti perkembangan buku – 

buku bacaan atau informasi yang terbit saat ini. Setelah itu apabila ketemu dengan buku 

atau informasi yang dibutuhkan pengguna, maka segera kita informasikan kepada 

mereka. Kendalanya metode ini adalah biayanya cukup mahal dan membutuhkan 

pustakawan yang punya desikasi tinggi. 

Tempat atau Distribusi 

Tempat adalah aktivitas organisasi agar produk mudah didapatkan konsumen 

sasarannya (Kotler, 2001: 73). Sehingga unsur ini mencakup keputusan – keputusan 

mengenai proses perjalanan produk dari tangan organisasi sampai kepada konsumen. 

Masalah – masalah utama biasanya menyangkut penetapan tempat penyimpanan yang 



memuaskan, sistem distribusi, dan sistem pengiriman dan penyebarluasan. Hal – hal itu 

dirancang demi kesenangan dan keuntungan konsumen, akan tetapi tetap dijaga agar 

masih dalam batas – batas yang dapat dipertanggungjawabkan. 



BAB II 
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

Perpustakaan Bank Indonesia Surabaya 

Gedung di Jl. Taman Mayangkara No. 6 di kawasan Jl. Raya Darmo adalah 

sebuah gedung yang dahulu disebut Worning voor Agent van Javasche Bank. Gedung ini 

merupakan rumah pejabat De Javasche Bank (yang berganti nama menjadi Bank 

Indonesia pada tahun 1953). 

Gedung ini dirancang oleh biro arsitek dari Job & Sprij Surabaya dan dibangun 

tahun 1921. pada tahun 1975 gedung ini dialihfungsikan sebagai museum yang bernama 

Museum Mpu Tantular. Tetapi sejak tahun 2004 gedung ini diserahkan kembali kepada 

Bank Indonesia setelah Museum Mpu Tantular dipindahkan ke Sidoarjo. Gedung ini 

meruupakan salah satu asset bangunan milik Bank Indonesia Surabaya. 

Pada tanggal 15 Juni 2012, gedung ini diresmikan sebagai perpustakaan dengan 

fokus ekonomi, moneter, dan perbankan. Perpustakaan ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih membangun generasi ke depan sekaligus terhadap pelestarian bangunan 

cagar budaa di kota Surabaya. 

Setelah dilakukan konservasi pada tahun 2010, Gedung Mayangkara yang 

merupakan salah satu gedung heritage Bank Indonesia di Surabaya, pada hari Minggu 15 

Juli 2012 yang lalu diresmikan sebagai Perpustakaan Bank Indonesia. Gedung yang 

dulunya disebut Woning voor Agent van Javasche Bank ini merupakan rumah dinas 

pejabat De Javasche Bank, dan selanjutnya sejak tahun 1975 sampai dengan 2004 dikenal 

dan dimanfaatkan sebagai Museum Mpu tantular. 



Perpustakaan yang berdiri di gedung seluas 918 m² ini didesain untuk menjadi 

perpustakaan yang ”Akrab dan Meenyenangkan”, terdapat berbagai sarana penunjang 

seperti akses perpustakaan digitasl (cyber – library) yang didukung sarana 20 unit 

komputer, free wi-fi, area membaca yang nyaman, sarana perpustakaan anak – anak (kids 

– library), ruangan audio visual, serta kafe yang dapat menjadi tempat berkumpul bagi 

pelajar dan mahasiswa. 

Visi dan Misi 

Visi 

Menjadi pusat sumber ilmu dan informasi berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi dalam perkembangan ilmu ekonomi yang terdepan. 

Misi 

a. Mengembangkan koleksi perpustakaan khususnya ilmu perekonomian. 

b. Mengembangkan layanan informasi perpustakaan berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi. 

c. Meningkatkan sumber daya manusia di berbagai bidang, khususnya di bidang 

ekonomi. 

Lokasi Perpustakaan Bank Indonesia Surabaya 

Lokasi gedung Perpustakaan Bank Indonesia terletak di: 

Jl. Taman Mayangkara No. 6, Surabaya 

Telp. 031 – 5674276 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jawa Timur 

Jl. Pahlawan No. 105, Surabaya 

Telp. 031 – 3520011 ext 8332 



E-mail: kss_sby@bi.go.id 

Layanan Perpustakaan 

 Tujuan Perpustakaan Bank Indonesia adalah memberikan layanan informasi 

kepada masyarakat luas tanpa membeda – bedakan, selain itu konsep layanan di 

perpustakaan menyangkut pemberian layanan informasi harus mampu mengkondisikan, 

memelihara, dan mengembangkan persepsi masyarakat ke arah dinamika kehidupan yang 

lebih luas tentang pentingnya sumber informasi sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam 

kehidupan mereka sehari – hari. 



BAB III 
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

Penyajian Data 

Pada bab ini akan disajikan data yang telah diperoleh dari lapangan. Seperti yang 

telah dijelaskan pada Bab II, bahwa responden dalam penelitian ini adalah pengunjung 

Perpustakaan Bank Indonesia sebanyak 100 orang. Sehingga deskripsi hasil penelitian ini 

di dapat dari data kuisioner yang di isi oleh reponden pada tanggal 10 – 14 Juni 2013. 

dari 100 kuesioner yang tercetak, 100 kuesioner sudah diisi secara lengkap dan terperinci 

oleh responden. Penyajian data dimulai dengan mengidentifikasi karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin, frekuensi kunjungan pengguna ke perpustakan, status 

pengguna, usia, informasi pengguna tentang jenis layanan perpustakaan, dan tujuan 

pengguna mengunjungi perpustakaan. 

Deskripsi Karakteristik Responden 

 Deskripsi responden dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik pengguna 

Perpustakaan Bank Indonesia Surabaya untuk dijadikan sample. Selain itu juga untuk 

mendapatkan responden untuk memenuhi syarat – syarat penelitian. Tentang karakteristik 

responden dalam penelitian ini, berikut ini akan disajikan dalam beberapa tabel frekuensi, 

antara lain: 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik jenis kelamin responden dibagi menjadi 2, yaitu laki – laki dan 

perempuan. Dari 100 responden yang sudah pernah berkunjung ke Perpustakaan 

Bank Indonesia Surabaya, pengguna perpustakaan terdiri dari 43 kaum laki – laki dan 

57 kaum perempuan. 



2. Karakteristik Responden Berdasarkan Kunjungan ke Perpustakaan 

Karakteristik responden dibagi menjadi 3 kategori frekuensi kunjungan sejak pertama 

kali, yaitu 1-3 kali kunjungan, 4-6 kali kunjungan, dan 7-9 kali kunjungan dalam 3 

bulan terakhir. sebanyak 78 responden mengunjungi perpustakaan dalam 3 bulan 

terakhir antara 1-3 kali berkunjung, sebanyak 11 responden mengunjungi 

perpustakaan dalam 3 bulan terakhir antara 4-6 kali berkunjung, dan 7-9 kali 

kunjungan sebanyak 11 responden. 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Status 

Bahwa sebagian besar responden dengan status mahasiswa sebanyak 79 responden, 

status sebagai pegawai swasta atau negeri sebanyak 12 responden, dan lain – lain 

sebanyak 9 respoden yang terdiri dari siswa SMP, SMA, dan freelancer. 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Bahwa responden berusia di antara 11 – 20 tahun sebanyak 31 responden. Usia 21 – 

30 tahun mengisi kuesioner sebanyak 59 responden, dan 7 responden berkisar di usia 

31 – 40 tahun dan lain – lain yang diantaranya usia 40 tahun keatas sebanyak 3 

responden. Faktor usia yang telah dianggap matang tersebut diharapkan dapat 

memberikan persepsi seseorang terhadap Perpustakaan Bank Indonesia Surabaya. 

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Informasi tentang Jenis Layanan 

Perpustakaan Bank Indonesia Surabaya 

Sebagian besar responden mengetahui jenis layanan perpustakaan sebanyak 59 

responden mengetahui dari edaran atau pemberitahuan perpustakaan (brosur, leaflet, 

atau sejenisnya). Kemudian sebanyak 25 responden mengetahui layanan perpustakaan 

dari internet. Sebanyak 33 responden mengetahui layanan perpustakaan dari rekan, 



dan lain - lain yaitu dari saran dosen, pemberitahuan orang tua, dan dari 

pemberitahuan melalui telepon oleh pihak Bank Indonesia sebanyak 9 responden. 

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Tujuan Memanfaatkan Layanan 

Perpustakaan Bank Indonesia 

Meskipun tujuan kunjungan dapat mengambil lebih dari 1 jawaban atau digolongkan 

dalam kode bobot (disesuaikan dengan jumlah alternatif jawaban yang dipilih, 

peneliti membagi 4 tujuan kunjungan). Diperoleh dengan tujuan mencari referensi 

untuk penelitian sebanyak 20 responden, mahasiswa maupun pegawai negeri atau 

swasta dengan tujuan mengerjakan tugas perkuliahan atau kantor sebanyak 30 

responden, untuk pengunjung yang baca di tempat sebanyak 31 responden, dan 

responden dengan tujuan memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana hiburan dan 

rekreasi sebanyak 19 responden. 

Analisis Data 

Deskripsi Variabel Penelitian 

 Variabel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, antara lain produk, 

harga, promosi, dan tempat. Kotler (1985: 45 – 48) mengemukakan bahwa marketing mix 

dibagi menjadi 4P, yaitu: Product (Produk); Price (Harga); Place (Distribusi atau 

tempat); dan Promotion (Promosi). 

Produk 

 Pernyataan pada produk terdiri dari 3 tingkatan, antara lain yaitu terdiri dari 

produk inti, produk aktual, dan produk pelengkap. Dimana selanjutnya dibagi dalam sub 

– indikator yang dibagi lagi menjadi sebuah pernyataan – pernyataan yang sudah diisi 

oleh responden. 



 Produk (product) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada konsumen 

untuk memperoleh kepuasan. Dalam konteks perpustakaan, produk ini dapat berupa 

layanan jasa perpustakaan antara lain: Layanan Sirkulasi (peminjaman dan pengembalian 

koleksi), Layanan Majalah, Layanan Referensi, Layanan Administrasi, Layanan Internet, 

Layanan Fotokopi, Layanan Skripsi, Thesis, dan desertasi, dan lain – lain. 

Produk Inti 

 Produk yang secara nyata ditemui sebagai kebutuhan pemakai untuk memenuhi 

kebutuhan khusus dan tujuan khusus. Merupakan jasa atau layanan yang secara nyata 

ditemui sebagai kebutuhan pemakai atau suatu manfaat inti yang ditampilkan oleh suatu 

jasa atau layanan perpustakaan kepada para penggunanya dalam memenuhi kebutuhan 

serta keinginannya. 

Produk Aktual 

 Produk aktual yang merupakan macam-macam produk yang diberikan oleh 

perpustakaan. 

“ Is what is delivered to the consumer. For information product this will be the various 

ways in which information can be packaged into product, such as books and jourmals, or 

into a services, such as database access”. Dengan kata lain nama merek, desain dan gaya, 

kemasan dan karakteristik seperti ukuran merupakan ciri – ciri khusus product aktual dan 

mengenai apa saja produk perpustakaan yang tawarkan (Rowley, 2001: 77). 

Produk Pelengkap 

 Produk pelengkap yang merupakan produk yang diperluas menjadi paket – paket 

produk yang berupaya menggambarkan elemen pelengkap yang menambahkan nilai 

suatu barang. 



 “ Includes any ather features that constitute part of the product and add value to 

the exchange” (Rowley, 2001: 77). 

Harga 

 Mengenai harga terhadap Perpustakaan Bank Indonesia Surabaya. Dalam sektor 

jasa, peran psikologi semakin besar karena para pelanggan harus mengandalkan para 

indikator tunggal kualitas jasa, sifat intangible jasa berarti indikator – indikator kualitas 

lainnya tidak ada. Idealnya perpustakaan adalah bebas tanpa bayar untuk segala 

layanannya. 

Promosi 

 Promosi merupakan arus informasi persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau oranisasi kepada tindakan yang menerapkan pertukaran atau 

pemasaran (Basu Swastha D. H, 1984: 237). Menambahkan (Rowley, 2001: 7) 

menyatakan bahwa promosi merupakan: promosi berhubungan dengan kegiatan – 

kegiatan yang dipakai untuk memberitahu satu atau beberapa kelompok orang tentang 

organisasi dan produk – produknya. Promosi bisa digunakan untuk meningkatkan 

kesadaran politik tentang sebuah organisasi dan produk baru atau produk yang sudah ada. 

Tempat 

 Tempat produk harus tersedia pada saat yang tepat dan pada lokasi yang bagus. 

Tempat berkaitan dengan titik – titik pengiriman jasa pelanggan seperti outlet ritel dan 

perpustakaan dengan jaringan distribusi yang memastikan produk berpindah dari 

produsen atau penghasil produk ke pamakai atau konsumen. 



BAB IV 
INTERPRETASI TEORITIK 

Interpretasi Bauran Pemasaran Pada Perpustakaan Bank Indonesia 

Berdasarkan penyajian pada Bab III, bahwa tujuan penelitian menganalisa bauran 

pemasaran di Perpustakaan Bank Indonesia terhadap persepsi pengguna yang meliputi 

product, price, promotion, dan place. 

Dari hasil pengolahan kuesioner yang telah diisi 100 responden yang terdiri dari 

variabel bauran pemasaran yaitu product, price, promotion, dan place secara bersama – 

sama. Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan 

pengendalian dari program – program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, 

dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk 

mencapai tujuan organisasi (Kotler, 2001:  18). 

Pemasaran yang merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh 

organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, berkembang dan memperoleh 

keuntungan. Pemasaran mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk 

mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Apabila sebuah organisasi 

dapat mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan penggunanya, mengembangkan 

produk, menetapkan harga dan mendistribusikan produknya secara baik serta 

mempromosikan produk – produk tersebut secara efektif, maka produk tersebut akan 

terjual dengan mudah. 

Interpretasi Produk (Product) 

Berdasarkan data primer yang diperoleh, persepsi pengguna perpustakaan yang 

terdiri dari produk inti, produk aktual dan produk pelengkap. Bahwa marketing mix yang 



salah satunya adalah produk dalam Perpustakaan Bank Indonesia sangat berpengaruh 

terhadap penggunanya. 

Sehingga suatu bauran pemasaran yang berkaitan dengan pengembangan produk 

yang harus dilakukan yang nantinya akan menciptakan produk yang memenuhi keinginan 

dan kebutuhan pengguna dan organisasi sendiri yang harus menjaga kualitas dari 

serangkaian produk itu sendiri. 

Pada produk inti yang merupakan apa yang benar – benar memenuhi kebutuhan 

pengguna, dalam konteks ini produk inti selalu informasi, dimana bahwa pengguna 

mencari informasi tentang subyek spesifik dan untuk memenuhi tujuan khusus. 

Mengenai ketepatan dan ketataan jam buka perpustakaan persepsi pengguna 

setuju dengan layanannya. Hal ini dilakukan sebagai alat ukur komitmen. Menurut Chen, 

Layanan perpustakaan dianggap efektif bila dapat memaksimalkan kepuasan pemakai 

dan meminimalkan kerugian waktu. 

”.........Saya sangat berharap agar Perpustakaan Bank Indonesia Surabaya 

dibuka dari sore hari hingga malam hari, khusus untuk mereka yang bekerja dari 

pagi hingga sore yaitu pukul 17.00 – 21.00” (wawancara dengan Naftalia). 

Mengenai staf perpustakaan mempunyai kesediaan waktu untuk membantu, 

merespon dan berpengetahuan terkait layanan yang mempunyai persepsi dari responden 

setuju. Dalam hal ini berarti pustakawan harus mempunyai kesediaan untuk membantu 

para pengguna perpustakaan.  

”Pelayanan dan keramahtamahan perlu ditingkatkan kembali” (wawancara 

dengan Fitriatul). 

Bantuan yang berarti bimbingan yang diberikan kepada pengguna agar 

pengunjung mampu mencari jawaban terhadap perntanyaan pengunjung (Sulistyo – 

Basuki, 1991 : 449). 



Sub indikator menyediakan denah atau petunjuk semua layanan yang dapat 

dimengerti pengguna mendapatkan persepsi pengguna dengan setuju, karena hal ini 

berkaitan dengan penginformasian atas semua layanan yang ada pada perpustakaan yang 

dimana sebuah petunjuk atau denah harus dapat dipahami oleh pengguna. 

Dalam layanan katalog online (OPAC) yang memiliki tingkat keakuratan, 

kesediaan dalam membantu dan memiliki batasan fitur dinilai dengan tidak setuju. 

Dengan kesiapan staf untuk membantu menggunakan katalog online (OPAC) 

perpustakaan merupakan sarana penting karena katalog mencatat semua bahan pustaka 

yang dimiliki perpustakaan. Untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan maka seorang 

pengguna harus mengetahui bagaimana menggunakan katalog perpustakaan. Karena itu 

untuk mempelajari bagaimana menggunakan katalog, pengunjung harus bertanya pada 

pustakawan rujukan (Sulistyo – Basuki, 1991 : 449). 

Pada produk aktual, produk dasar atau segala produk informasi yang diberikan 

perpustakaan yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar (rancangan 

produk minimal agar dapat berfungsi) yang berupa paket – paket informasi. Mengenai 

kelengkapan yang ditawarkan pada layanan referensi, layanan sirkulasi dan layanan anak 

dinilai pengguna dengan setuju.  

”Menambah koleksi buku lagi dan menyediakan tempat atau rak khusus untuk 

buku best seller” (wawancara dengan Lilis Firia). 

”Memperbanyak referensi buku dan jurnal tentang perbankan syariah karena 

sedang berkembang dan juga ada fasilitas untuk meminjam buku Perpustakaan Bank 

Indonesia” (wawancara dengan Lina Nugraharani dan Dwi Setyawan). 

”Ditambah dengan kantin atau cafetaria untuk menunjang sarana hiburan” 

(wawancara dengan Nathania). 



Dengan wawancara tersebut diperkuat bahwa jenis layanan seharusnya 

memfasilitasi kebutuhan semua pengguna perpustakaan hendaknya memiliki beragam 

jenis layanan yang dapat mengakomodir kebutuhan semua jenis pengguna. 

”Harusnya disediakan foto copy buat yang ingin meminjam buku tanpa harus 

membawa pulang buku atau foto copy ditempat lain karena sangat jauh dari 

Perpustakaan Bank Indonesia” (wawancara dengan Nita). 

Mengenai petugas pada bagian layanan informasi bersikap sopan dan ramah 

dinilai pengguna dengan baik. Profesionalisme staf yang ditumbuhkembangkan melalui 

program – program seperti pelatihan kepustakawanan, studi lanjut dan program magang. 

Interpretasi Harga (Price) 

Berdasarkan hasil pengolahan data primer, bahwa variabel harga sangat pengaruh 

terhadap layanan di Perpustakaan Bank Indonesia. Dalam hal ini menurut Levii untuk 

mencapai tujuan perusahaan berupa kepuasan pelanggan, maka setiap perusahaan harus 

berupaya menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa yang diinginkan konsumen 

dengan pantas. 

Kepantasan biaya jasa layanan perpustakaan sangat efektif, efisien dan cepat. 

Secara tradisional perpustakaan selalu memberikan produk atau jasa kepada pengguna 

secara cuma – cuma. Tetapi, dengan tersedia barang dan jasa – jasa khusus dengan 

teknologi tinggi yang mahal biayanya, telah mulai banyak produk dan jasa perpustakaan 

yang harus dibayar langsung oleh pengguna. 

Interpretasi Promosi (Promotion) 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dihimpun, menunjukkan promosi 

pelayanan di Perpustakaan Bank Indonesia yang dinilai dengan buruk oleh penggunanya. 

Perpustakaan yang dikelola Bank Indonesia yang belum mampu menyedot masyarakat 



luas. Untuk mengenalkan serta memasarkan jasa perpustakaan, tidak cukup dengan biaya 

membangun jasa informasi serta mengharap umum akan mengetahui jasa tersebut. 

Pengembangan suatu informasi dengan media yang potensial dengan menerjunkan 

seorang pustakawan untuk mengajak membaca maupun mengunjungi Perpustakaan Bank 

Indonesia. 

Memang ada yang ingin tahu namun jumlahnya sedikit. Sebagai ketentuan umum, 

masyarakat perlu selalu diingatkan terus menerus dan efektif akan eksistensi jasa 

perpustakaan serta apa saja yang dapat dilakukan perpustakaan. 

Interpretasi Tempat (Place) 

Berdasarkan penelusuran di Perpustakaan Bank Indonesia, menunjukkan persepsi 

pengguna mengenai tempat atau lokasi pelayanannya jauh maupun dekat dengan tempat 

tinggal responden tidak mempunyai pengaruh terhadap penggunanya. Karena hal tersebut 

lokasi perpustakaan yang berada di pusat kota dan sangat strategis dengan kemudahan 

transportasi jalan yang mudah dijangkau penggunanya. 

Tempat produk harus tersedia pada saat yang tepat dan pada lokasi yang bagus. 

Tempat berkaitan dengan titik – titik pengiriman jasa pelanggan seperti outlet ritel dan 

perpustakaan dengan jaringan distribusi yang memastikan produk berpindah dari 

produsen atau penghasil produk ke pamakai atau konsumen. 

Mewujudkan kepuasan pengguna bukanlah hal yang mudah dilakukan karena 

kepuasan pengguna sulit diukur dan memerlukan perhatian yang khusus. Perpustakaan 

yang dahulu dibuka secara khusus bertransformasi ke Perpustakaan umum, dengan lokasi 

yang berada dipusat kota. Perbaikan atau penyempurnaan terhadap atas semua variabel 



bauran pemasaran membantu memberikan kepuasan dan nilai tambah serta membawa 

dampak yang baik bagi perpustakaan. 



BAB V 
PENUTUP 

Kesimpulan 

Implementasi produk dan layanan merupakan inti bisnis suatu perpustakaan dan 

pusat informasi adalah range produk dan layanan yang menyediakan keuntungan bagi 

user dan menjawab kebutuhan penting user, apakah untuk kepandaian komersial atau 

untuk pendidikan, waktu luang, rekreasi atau kebutuhan sosial diperlukan suatu desain 

produk informasi. Organisasi merupakan perpustakaan atau unit informasi yang dapat 

dipasarkan sebagai suatu kesatuan dalam suatu organisasi, menyesuaikan diri dengan 

hukum image organisasi induknya. 

Marketing Mix yang merupakan kombinasi dari 4 (empat) variabel atau kegiatan 

yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan yang meliputi product (produk), 

price (harga), place (tempat), dan promotion (promosi). 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, 

dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. 

Produk mencakup objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dari gagasan (Kotler, 2001: 

10). 

Perpustakaan yang dahulunya sebuah Musium Mpu Tantular yang terletak di 

tengah kota yang dapat diakses semua transportasi umum maupun pribadi. Peningkatan 

jam buka layanan perpustakaan dan keramahtamahan petugasnya yang bermanfaat dalam 

hubungannya dengan pengukuran keberhasilan pada organisasi nirlaba yang sehingga 

akan tercapai sebuah kepuasan yang akan meningkatkan pengguna lebih banyak. 



Merupakan jasa atau layanan yang secara nyata ditemui sebagai kebutuhan 

pemakai atau suatu manfaat inti yang ditampilkan oleh suatu jasa atau layanan 

perpustakaan kepada para penggunanya dalam memenuhi kebutuhan serta keinginannya, 

misalnya pada perpustakaan hakikatnya merupakan suatu lembaga informasi sehingga 

perpustakaan produk utamanya adalah pendidikan, penelitian, rekreasi bagi para 

penggunanya. 

Dan keberhasilan pemasaran jasa perpustakaan ditentukan oleh pengelola 

perpustakaan dalam memberikan jasa dan oleh pengguna yang bahwa jasa dapat 

memenuhi dan memuaskan kebutuhan pengguna. 

Penyediaan denah atau petunjuk semua layanan yang dapat dimengerti pengguna 

mendapatkan persepsi pengguna dengan setuju, karena hal ini berkaitan dengan 

penginformasian atas semua layanan yang ada pada perpustakaan yang dimana sebuah 

petunjuk atau denah harus dapat dipahami oleh pengguna. 

Saran 

Organisasi yang menerapkan pemasaran yang sistematis akan memperoleh dua 

keuntungan yaitu (1) organisasi dapat meningkatkan pasar target karena memahami 

kebutuhan konsumen (2) efisiensi kegiatan – kegiatan pemasaran organisasi akan 

meningkat karena memiliki pengetahuan yang baik tentang bagaimana merumuskan 

produk, harga, promosi dan harga. 

Peningkatan pada koleksi buku dan sirkulasi buku di Perpustakaan Bank 

Indonesia untuk memudahkan penggunanya dengan koleksi yang mencakup bidang non 

ekonomi. 

”Menambah koleksi buku lagi dan menyediakan tempat atau rak khusus untuk 

buku best seller” (wawancara dengan Lilis Firia). 



”Memperbanyak referensi buku dan jurnal tentang perbankan syariah karena 

sedang berkembang dan juga ada fasilitas untuk meminjam buku Perpustakaan Bank 

Indonesia” (wawancara dengan Lina Nugraharani dan Dwi Setyawan). 

”Ditambah dengan kantin atau cafetaria untuk menunjang sarana hiburan” 

(wawancara dengan Nathania). 

Peningkatan promosi terhadap penggunanya melalui jalinan kerjasama dengan 

harian lokal, sebuah perkumpulan dan juga kerjasama dengan badan sosial yang dapat 

menambah koleksi buku di Perpustakaan Bank Indonesia. 


