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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen  

Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur 

(mengelola). Manajemen termasuk kelompok ilmu sosial. Manajemen adalah 

bidang yang sangat penting untuk dipelajari dan dikembangakan karena : 

1. Tidak ada perusahaan datau organisasi yang berhasil baik tanpa 

menerapkan manajemen secara baik. 

2. Manajemen menetapkan tujuan dan memanfaatkan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien. 

3. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan atau hasil yang teratur. 

4. Manajemen diperlukan untuk kemajuan dan pertumbuhan. 

5. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan. 

Jadi, pengertian manajemen menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue 

(2010:40) dalam dasar-dasar manajemen, menyatakan bahwa : 

“ Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang 

melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke 

arah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud nyata “ 
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2.2 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang 

keberhasilan dan suatu perusahaan dalam menciptakan suatu tujuan yang telah 

ditetapkan dalam pemasaranya. Manajemen pemasaran melakukan kegiatannya 

secara sistematik dalam menentukan segmentasi pasar yang berhubungan dengan 

pembelian sebgai sumbangan optimal bagi perusahaan. Dalam organisasi 

manajemen pemasaran memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan 

tugasnya, oleh karena itu pemahaman pemasaran di dalam suatu organisasi 

menjadi sangat penting. 

Pemahaman mengenai pemasaran terkait dengan berkembangnya ilmu 

pengetahuan tentang bagaimana proses komunikasi dan bagaimana cara 

mengkomunikasikan nilai atau pesan yang akan disampaikan untuk mengelola 

hubungan dalam organisasi atau perusahaan yang bersifat menguntungkan yang 

dikenal sebagai pemasaran. 

Philip Kotler dan Amstrong yang dalam bukunya mengemukakan bahwa 

prinsip-prinsip Manajemen (2009:6) yaitu : 

“Pemasaran adalah proses dimana perusahaan menciptakan nilai 

bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan tujuan untuk 

menangkap nilai bagi pelanggan sebagai imbalannya”. 
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2.3 Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Manajemen Pemasaran memegang peranan yang sangat penting dalam 

perusahaan, karena manajemen pemasaran mengatur dan mengelola semua 

kegiatan pemasaran, hal ini dimaksudkan agar sistem pamasaran yang dilakukan 

oleh perusahaan berjalan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh manajemen. 

Selain itu peranan Manajemen Pemasaran didalam suatu perusahaan adalah 

mengatur tinggi rendahnya volume penjualan yang tergantung dan ditentukan oleh 

fungsi pemasaran efektif didalam suatu perusahaan. Manajemen Pemasaran akan 

berlangsung secara efektif bila sekurang-kurangnya satu pihak 

mempertimbangkan sasaran dan sarana untuk memperoleh tanggapan yang 

diharapkan dari pihak lain pada suatu pertukaran yang potensial. 

 Manajemen pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan 

pemikiran penetapan harga, promosi, serta penyaluarn gagasan, barang dan jasa 

untuk menciptakan pertukaran yang saling menguntungkan, baik itu bagi 

konsumen maupun bagi perusahaan. 

 Pengertian Manajemen Pemasaran menurut Philip Kotler  dan Kevin Lane 

Keller (2009;6) adalah : 

“ Seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga dan 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul “ 

 Sedangkan menurut Ben M.Enis yang dikutip dari Buchari Alma 

(2009;130) manajemen pemasaran adalah : 
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“ Proses untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dari kegiatan 

pemasaran yang dilakukan oleh individu atau oleh perusahaan “ 

 Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa manajemen pemasaran 

merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengarahan, 

pengendalian produk dan jasa, penetapan harga, distribusi dan promosinya sesuai 

dengan tujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. 

 

2.4 Konsep Pemasaran 

 Konsep Pemasaran adalah dasar pemikiran bagaimana cara aktifitas 

pemasaran dapat dilaksanakan berdasarkan suatu cara yang tepat, yang 

mengungkapkan pemasaran yang bertanggung jawab. Dalam studi pemasaran 

menunjukan adanya perkembangan konsep Kotler dalam bukunya Marketing 

Manajemen, Menurut Kotler dan Keller (2009:19), pada dasarnya kegiatan 

pemasaran mencakup konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan konsep 

pemasaran dan konsep pemasaran holistik. 

1.     Konsep produksi 

Konsep ini berorientasi pada proses produksi atau operasi. Produsen meyakini 

konsumen hanya akan membeli produk-produk yang murah dan mudah diperoleh. 

Para manajer mengansumsikan bahwa konsumen terutama tertarik pada 

ketersediaan produk dan harga yang rendah. Orientasi ini berguna ketika 

perusahaan ingin memperluas pasar. 
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2.      Konsep produk 

Dalam konsep ini pemasar beranggapan bahwa konsumen lebih menghendaki 

produk-produk yang memiliki kualitas, kinerja, fitur atau penampilan superior. 

Para manajer organisasi memusatkan perhatian untuk menghasilkan produk yang 

unggul dan memperbaiki mutunya dari waktu ke waktu. 

3.      Konsep penjualan 

Konsep ini berorientasi pada tingkat penjualan, dimana pemasar beranggapan 

bahwa konsumen harus dipengaruhi agar penjualan dapat meningkat. Konsep ini 

mengansumsikan bahwa konsumen umumnya menunjukkan keengganan atau 

penolakan untuk membeli sehingga harus dibujuk supaya membeli. 

4.      Konsep pemasaran 

Konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan dengan anggapan bahwa 

konsumen hanya akan bersedia membeli produk-produk yang mampu memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya serta memberikan kepuasan. Konsep pemasaran 

terdiri atas empat pilar yakni: pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran 

terpadu atau terintagrasi dan berkemampuan menghasilkan laba. 

5.       Konsep pemasaran holistik 

Konsep pemasaran holistik merupakan suatu pendekatan terhadap suatu 

pemasaran yang mencoba mengakui dan mendamaikan lingkup dan kompleksitas 

kegiatan pemasaran. Pemasaran holistik mengakui bahwa segala sesuatu bisa 
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terjadi pada pemasaran dan pemasaran perspektif yang luas dan terpadu sering 

dibutuhkan empat komponen dari pemasaran holistik yaitu relationship 

marketing, integrated marketing, internal marketing dan social responsibility 

marketing. 

1. Relationship Marketing, mempunyai tujuan membangun hubungan jangka 

panjang yang saling memuaskan dengan pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan utama (pelanggan, pemasok dan distributor) dalam rangka 

mendapatkan serta mempertahankan prefensi dan kelangsungan bisnis 

jangka panjang. 

2. Internal Marketing, tugas pemasaran internal ialah merekrut, melatih dan 

memotivasi karyawan yang mampu untuk melayani pelanggan dengan 

baik. Pemasaran internal berlangsung pada dua tingkatan, yang pertama 

berfungsi sebagai pemasaran sales force, advertising, layanan pelanggan 

manajemen produk, riset pemasaran. Yang kedua pemasaran berlangsung 

oleh departemen lain, departemen tersebut memerlukan pemikiran 

pemasaran yang berfikir pelanggan, dimana dapat menembus keseluruhan 

perusahaan.   

3. Social Responsibility Marketing, konsep pemasaran masyarakat yang 

menuntut para pemasar untuk memasukkan pertimbangan sosial dan etis 

ke praktik pemasaran mereka. Para pemasar harus menyeimbangkan dan 

mengatur-atur kriteria yang sering bertentangan dengan laba perusahaan, 

pemuasan keinginan konsumen dan kepentingan publik. 
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4. Integrated Marketing, lebih merencanakan kegiatan pemasaran dan 

merakit program pemasaran yang sepenuhnya terpadu untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan dan memberikan nilai bagi konsumen. Dengan kata 

lain, rancangan dan penerapan dari suatu aktivitas pemasaran adalah 

dengan melakukan bisnis secara menyeluruh dalam manajemen 

permintaan, manajemen sumber daya dan manajemen jaringan. 

 Dari kelima hal ini maka dapat disimpulkan bahwa konsep 

produksi, produk dan penjualan merupakan filsafat bisnis yang tidak 

berorientasi pada konsumen dan permintaan. Sedangkan konsep 

pemasaran dan konsep pemasaran sosial berorientasi kepada konsumen 

(buyers market). 

 

2.5 Proses Manajemen Pemasaran 

Perencanaan pada tingkat perusahaan, divisi dan unit usaha merupakan bagian 

kesatuan dari proses pemasaran secara menyeluruh. Mula-mula harus melihat 

bagaimana suatu perusahaan mendefinisikan usahanya. Proses manajemen 

pemasaran terdiri dari : 

1. Analisa peluang pasar 

Penelitian pemasaran meruapak alat pemasaran yang penting, karena 

perusahaan dapat melayani pelanggan dengan baik hanya dengan meneliti 

kebutuhan dan keinginan, lokasi, praktek pembelian dan lain lain. Tujuan 

penelitian pasar adalah untuk mengumpulkan informasi yang penting 

mengenai lingkungan pemasaran (lingkungan mikro) terdiri dari semua 
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pihak yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memproduksi 

dan menjual yaitu : pemasok, perantara pemasaran, pelanggan dan 

pesaing. 

2. Pengembangan strategi pemasaran 

Pada bagian ini perlu mengembangkan sebuah strategi deferensiasi dan 

penentuan posisi (positioning) untuk pasar sasaran tersbut. Setelah 

menentukan posisi produknya, kemudian memulai pengembangan produk 

baru, melakukan pengujian dan peluncuran. Berbagai alat keputusan 

pengendalian diperlukan pada berbagai tahap dari proses pengembangan 

produk baru setelah peluncuran strategi produk harus dimodifikasi pada 

tahap-tahap siklus hidup produk yang berbeda yaitu : pengenalan, 

pertumbuhan, kematangan dan penurunan. 

Selanjutnya pemilihan strategi tergantung pada apakah perusahaan 

memainkan peranan sebagai pemimpin pasar, penantang, pengikut atau 

pencari celah pasar. 

Akhirnya strategi harus diselaraskan dengan peluang dan tantangan global 

yang selalu berubah-ubah. 

3. Merencanakan Program Pemasaran 

Untuk mentransformasikan strategi pemasaran menjadi program 

pemasaran, manajer pemasaran harus membuat keputusan mendalam 

dalam pengeluaran pemasaran, bauran pemasaran dan alokasi pemasaran. 

Bauran pemasaran merupakan suatu konsep dalam teori pemasaran 
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modern. Keputusan bauran pemasaran harus dibuat untuk saluran 

distribusi dan konsumen akhir. 

4. Mengelola Usaha Pemasaran 

Langkah akhir dari proses adalah mengorganisasikan sumber daya 

pemasaran dan kemudian menerapkan dan mengendalikan rencana 

pemasaran. Perusahaan harus membuat sebuah organisasi pemasaran yang 

mampu menerapkan rencana pemasaran. Dalam perusahaan kecil, 

seseorang mungkin dapat menangani semua tugas pemasaran : penelitian 

pasar, penjualan, periklanan, pelayanan pelanggan dan lain-lain. 

Sedangkan dalam perusahaan besar memiliki spesialis pemasaran : tenaga 

penjual, manajer penjualan, peneliti pemasaran, staf periklanan, manajer 

produk dan merk, manajer segmen pasar dan staf pelayanan pelanggan 

 

2.6 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

 Bauran pemasaran adalah titik sentral dari terjadinya kegiatan pemasaran. 

Tanpa adanya alata-alat pemasaran tersebut, maka tidak akan terjadinya kegiatan 

pemasaran. Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong (2009;62) bauran 

pemasaran adalah : 

“ kumupulan alat pemasaran teknis terkendali yang dipadukan perusahaan 

untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari pasar sasaran “ 

Bauran pemasaran terdiri dari segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan untuk mempengaruhi permintaan akan produk dan jasa yang 
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dihasilkan. Bauran pemasaran merupakan konsep utama dalam pemasaran 

modern. 

 Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bauran pemasaran 

adalah perangkat yang terdiri dari produk, harga, promosi dan distribusi, yang 

didalamnya akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran dan semua itu 

dutujukan untuk mendapatkan respon yang diinginkan dari pasar sasaran.  

 Kotler dan Amstrong (2009;52) juga menjelaskan bahwa ada 4 komponen 

yang tercakup dari kegiatan bauran pemasaran/marketing mix yang terkenal 

dengan sebutan 4P yaitu : 

Gambar 2.1 

Empat komponen P dalam Bauran Pemasaran 
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1. Produk 

Produk adalah kombinasi barang dan jasa ayang ditawarkan oleh 

perusahaan kepada pasar sasaran. Produk mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam pelaksanaan bauran pemasran, karena produk lain yang dijual 

perusahaan ke pasar. Produk yang dijual ke pasar harus cocok dengan 

pemsaran, produksi dan sumber-sumber keuangan, tetapi yang paling pokok 

harus ada permintaan yang cukup bagi produk. 

Pengertian produk (product) menurut Philip Kotler (2009) : 

“ Segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan 

perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan.” 

Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas 

sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi 

melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan 

kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.  

Dari pengertian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

produk adalah sesuatu yang dihasilkan atau diproduksi oleh perusahaan baik 

berupa barang ataupun jasa untuk memenuhi keingan dan kebutuhan 

konsumen. Kebijakan dan prosedur yang berkaitan denga produk, misalnya 

jenis produk yang akan dijual seperti kualitas, desain, kemasan dan lain 

sebagainya serta pelayanan yang akan dijual bersama produk. 

Proses pengembangan produk baru menurut AH Hasan (2008;292) yaitu : 
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1. Pemunculan dan screening ide pemunculan konsep produk dan 

evaluasinya bagi kemudahan teknis serta kemungkinan 

keberhasilan dipasar. 

2. Defines spesifikasi dan rancangan penentuan tuntutan komersial 

(misalnya pelanggan) bagi produk bersamaan dengan spesifikasi 

fungsionalnya 

3. Pengembangan teknis definisi rancangan produk yang akan 

digunakan. 

4. Uji coba produk berdasarkan laboratoris internal serta uji coba 

pemakai akhir 

5. Peluncuran produk ke pasar, pemasaran dan promosi serta 

penjualan perdana kepada pelanggan 

Siklus hidup produk menurut Fandy Tjiptono (2008;281) adalah : 

1. Tahap perkenalan 

Dalam tahap ini, suatu produk baru diperkenalkan atau diluncurkan 

ke pasar. Karena belum ada pesaing langsung, maka konsumen 

harus dididik mengenai jenis produk yang ditawarkan, cara 

pemakainya, tipe yang dituju dan tempat-tempat menjualnya. 

2. Tahap pertumbuhan 

Pada tahap ini, produk semakin luas dikenal dan penjualan 

mengalami pertumbuhan pesat. Ini dikarenakan sudah banyak 

konsumen baru yang membelinya dan kemungkinan pula bahwa 

konsumen lain menemukan lebih banyak cara untuk menggunakan 
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produk yang bersangkutan. Pertumbuhan penjualan banyak pesaing 

untuk memakai pasar oleh sebab itu, peningkatan pangsa pasar 

merupakan tugas pemasaran yang utama. 

3. Tahap kedewasaan 

Tingkat pertumbuhan penjualan mencapai titik kejenuhan dalam 

tahap kedewasaan, karena hampir semua pembeli telah masuk 

pasar. Konsumen semakin cerdas dalam memilih berbagai 

alternatif merk, pembeli ulang mendominasi penjualan dan inovasi 

produk relative bebas hanya pada penyempurnaan minor. 

Akibatnya, hanya pesaing terkuat yang bertahan hidup. 

4. Tahap penurunan 

Penjualan secara perlahan menurun karena adanya perubahan 

selera konsumen, perubahan teknologi atau adanya intoduksi 

produk baru yang lebih canggih dan disuaki konsumen. 

Kebijakan strategi dan taktikal dalam manajemen produk meliputi tujuh 

aspek pokok menurut Fandy Tjiptono, Gregorius Chandra dan Dadi 

Adriana (2008;431) : 

1. Positioning produk 

Hal ini bertujuan untuk menciptakan diferensiasi unik dalam benak 

pelanggan sasaran , sehingga terbentuk citra merk/produk pesaing. 

Kunci utama keberhasilan positioning terletak pada persepsi yang 

diciptakan. Selain ditentukan oleh persepsi pelanggan sendiri, 
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posisi atau citra sebuah perusahaan dipengaruhi pula oleh para 

pesaing dan pelanggan mereka. 

2. Repositioning produk 

Hal ini dilaksanakan dengan jalan kembali ke posisi produk dan 

bauran saat ini, serta berusaha mencari posisi produk dan bauran 

pemasaran saat ini, serta berusaha mencari posisi baru yang lebih 

tepat bagi produk bersangkutan. Sasaran utamanya adalah 

memperpanjang usia produk dan memperbaiki kesalahan 

positionong sebelumnya. 

3. Product overlap strategy 

Startegi ini retalive unik, karena menciptakan persaingan tertentu 

bagi merk tertentu milik perusahaan sendiri. Persaingan ini 

dibentuk melalui tiga cara yaitu : 

 Peluncuran produk bersaing dengan produk yang sudah ada 

 Penggunaan strategi private labeling (store brands) 

 Menjual komponen-komponen yang digunakan dalam 

produk perusahaan sendiri kepada pesaing. 

Tujuan penerapan startegi semacam ini meliputi menarik lebih 

banyak pelanggan agar membeli produk yang pada giliranya 

meningkatkan pasar keseluruhan, mengupayakan pemanfaatan 

kapasitas penuh dan menutup biaya overhead serta menjual produk 

kepada para pesaing sehingga mampu mewujudkan skala ekonomis 

dan penekanan biaya. 
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4. Lingkup produk 

Strategi ini menyangkut perspektif terhadap bauran produk sebuah 

perusahaan, seperti jumlah produk dan banyaknya item dalam 

setiap lini yang ditawarkan. Strategi ini diterapkan berdasarkan 

misi keseluruhan sebuah unit bisnis. Perusahaan dapat menerapkan 

staretgi produk tunggal, multiproduk atau system of product. 

Masing-masing strategi ini memiliki tujuan masing-masing yaitu : 

 Strategi produk tunggal : meningkatkan skala ekonomis, 

efisiensi, dan daya saing dengan jalan melaklukan 

spesialisasi dalam suatu lini produk saja. 

 Strategi multiproduk : mengatisifasi resiko keusangan 

potensial sebuah produk tunggal dengan menambah 

beberapa produk lain. 

 Strategi system of product : untuk meningkatkan 

ketergantunga pelanggan terhadap produk perusahaan, 

sehingga mencegah pesaing masuk kepasar. Strategi ini 

dapat diwujudkan dengan menciptakan produk 

komplementer dan pelayanan penjualan. 

5. Desain produk 

Tujuan dari desain produk adalah meningkatkan sakal ekonomis 

perusahaan melalui produksi misal : desain costumized product 

cocok dipilih apanila perusahaan bermaksud meningkatkan 

fleksibilitas desain produk sebagai strategi bersaing. Startegi ini 
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adalah peningkatan dalam pertumbuhan, pangsa pasar, dan laba. 

Disamping itu strategi produk standar dengan modifikasi 

memungkinkan perusahaan manjalin relasi dalam merancang 

produk standar baru. 

6. Eliminasi produk 

Pada hakikatnya, produk yang gagal atau tidak sesuai dengan 

portofolio produk perusahaan merupakn kandidat kuat untuk 

dieliminasi, karena bisa merugikan perusahaan bersangkuta, baik 

dalam jangka pendek atau panjang. Maksud jangka pendek disini 

adalah penghematan biaya melalui aktivitas produksi yang lebih 

sedikit, sedangkan dalam jangka waktu panjang diharpkan 

penjualan dari produk-produk yang tetap dipertahankan dapat 

meningkat karena segala usaha perusahaan dikonsentrasikan pada 

produk-produk tersebut. 

7. Pengembangan produk baru 

Disejumlah industri, inovasi teknologi merupakan kunci utama 

kesuksesan bersaing. Globalisasi pasar menghadirkan tantangan 

bagi setiap perusahaan agar mampu berinovasi secara 

berkesinambungan dalam rangka menawarkan produk dan jasa 

yang unik dan unggul. Introduksi produk baru berperan penting 

dalam meningkatkan probabilitas perusahaan, sementara inovasi 

proses memainkan peran stategic dalam menekan biaya. Secara 
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garis besar, tujuan yang ingin dicapai melalui pengembangan 

produk meliputi : 

 Memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi 

perusahaan sebagai inovator melalui upaya menawarkan 

produk yang lebih baru dan lebih bagus dari produk 

sebelumnya. Dalam hal ini startegi produk baru merupakan 

staretgi ofensif. 

 Mempertahankan daya saing terhadap produk yang ada 

dipasaran, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang 

dapat memberikan jenis kepuasan baru. Bentuknya bisa 

tambahan terhadap lini produk yang sudah ada maupun 

revisi terhadap produk yang telah ada. Dalam hal ini 

menggunakan startegi defensive. 

2. Harga 

Harga merupakan nilai pertukaran dari suatu produk, sehingga perusahaan 

harus dapat menentukan nilai produk yang dihasilkanya. Dengan demikian 

diharapakan harga yang ditetapkan oleh perusahaan dapat memberikan 

pendapatan dan keuntungan yang maksimum sesuai dengan yang diharpakan. 

Menurut Philip Kotler ( 2009),  

” Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli untuk 

mendapatkan produk tertentu ” 

 Didalam ilmu ekonomi, pengertian harga memiliki hubungan erat dengan 

pengertian nilai dan kegunaan. Kegunaan (utility) adalah atribut dari sebuah 
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item yang memberikan tingkat kepuasan tertentu terhadap konsumen. Nilai 

(value) adalah ukuran jumlah yang diberikan oleh suatu produk apabila 

produk itu ditukarkan dengan produk lain. 

Didalam menetapkan harga, mereka harus mempertimbangkan situasi 

persaingan di pasar sasaran dan biaya keseluruhan bauran pemasaran. Dan 

juga haru memperkirakan reaksi pelanggan terhadapa berbagai harga yang 

mungkin. Disamping itu juga harus diketahui praktek-praktek yang lazim 

dalam hal-hal yang menyangkut harga, seperti mark up, potongan harga dan 

syarat-syarat penjualan lainya yang akan mempengaruhi kebijakan mengenai 

harga yang akan ditetapkan untuk setiap produk yang ditawarkan pada 

konsumen. 

3. Place 

Place adalah gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi 

(berhubungan dimana lokasi yang strategis dan bagaimana cara penyampaian 

jasa pada pelanggan. 

Lokasi berarti dimana perusahaan harus bermarkas dan melakukan operasi. 

Ada 3 jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi yaitu : 

a) Pelanggan mendatangi perusahaan: bila keadaan nya seperti ini 

maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan sebaiknya 

memilih lokasi yang memang mudah dijangkau pelanggan. 

b) Perusahaan mendatangi palanggan: dalam hal ini lokasi tidak 

terlalu penting tapi yang perlu diperhatikan adalah penyampaian 

jasa harus tetap berkualitas. 
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c) Perusahaan dan pelanggan tidak bertemu secara langsung: dalam 

hal ini keduanya menggunakan sarana untuk berinteraksi. Jadi 

lokasi menjadi sangat tidak penting. 

Tingkat saluran distribusi atau tipe saluran pemasaran, pada dasarnya ada 2 

macam yaitu : 

a) Saluran langsung (direct distribution)/ Zero level chanel 

Produsen menjual langsung produknya kepada konsumen 

Ada 3 cara : 

- penjual dari rumah ke rumah 

- lewat pos 

- lewat toko-toko perusahaan 

b) Saluran tidak langsung 

Penjual menjual produk nya pada konsumen melaui perantara disamping itu 

tingkat layanan distribusi fisik dan keputusan-keputusan mengenai logistik 

(transportasi dan penyimpanan) terkait dengan keputusan-keputusan 

mengenai tempat dan kompone-komponen bauran pemasaran yang lain. 

4. Promotion 

P yang selanjutnya adalah promotion, hal ini menyangkut upaya-upaya 

memberitahu pasar sasaran tentang produk yang tepat. Promosi meliputi 

penjualan tatap muka (personal selling), penjualan masal (mass selling) dan 

promosi penjualan (sales promotion). Tugas manajer adalah menentukan 

metode-metode ini sehingga diperoleh metode yang tepat bagi perusahaan 

untuk melaksanakan. 
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 Menurut Tjiptono (2009;219), promosi adalah : 

“ aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi atau mengingatkan pasar sasaran atau perusahaan dan 

produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk 

yang ditawarkan perusahaan “ 

Sedangkan menurut Willian Shoell yang dikutip Buchari Alma 

(2009;179), promosi adalah : 

“ usaha yang dilakukan oleh marketer, berkomunikasi dengan calon 

audiens. Komunikasi adalah proses membagi ide, informasi atau 

perasaan audiens “ 

Promosi adalah unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang didaya 

gunakan untuk memberitahukan, membujuk dan mengingatkan tentang 

produk, ada 5 cara / metode promosi, yaitu : 

a) Penjualan tatap muka 

b) Periklanan 

c) Promosi penjualan 

d) Publisitas 

e) Hubungan masyarakat 

Perencanaan dan pelaksanaan promosi tidak dapat berdiri sendiri dari 

Rencana strategi pemasaran, akan tetapi harus dipadukan dengan ketiga unsur 

marketing mix yang lain (product, place and price). 

Penting untuk ditekankan bahwa pemilihan pasar sasaran dan 

pengembangan bauran pemasaran saling berkaitan. Kedua komponen strategi 
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pemsaran ini harus diputuskan secara bersama-sama. Strategi inilah yang 

harus dievaluasi berdasarkan sasaran perusahaan bukan alternatif pasar 

sasaran atau alternatif bauran pemasaran. 

Namun seiring dengan perkembangan jaman menurut  Phhilip kotler dan 

Amstrong ( 2009 : 53) sehingga mempengaruhi marketing mix yaitu menjadi 

7P selain yang sudah disebutkan diatas 3P tambahannya yaitu : 

5. People 

People atau orang adalah semua pelaku yang turut ambil bagian dalam 

pengujian jasa dan dalam hal ini mempengaruhi persepsi pembeli. Yang 

termasuk elemen ini adalah personel perusahaan dan konsumen. People yang 

berfungsi sebagai service provider sangat mempengaruhi kualitas jasa yang 

diberikan. Keputusan dalam people untuk mencapai kualitas berhubungan 

dengan seleksi, training, memotivasi dan manajemen sumber daya manusia. 

Pentingnya people dalam memberikan pelayanan berkualitas berkaitan 

dengan internal marketing. Internal marketing adalah interaksi antara setiap 

karyawan dan setiap departemen dalam suatu perusahaan, ini disebut juga 

dengan internal consumer. 

6. Physical evidence 

Physical evidence adalah bukti fisik jasa mencakup semua hal yang 

berwujud berkenaan dengan suatu jasa seperti brosur, kartu bisnis, format 

laporan dan peralatan. Physical evidence merupakan lingkungan fisik tempat 

jasa yang diciptakan dan lansgung berinteraksi dengan pelanggan. Terdapat 

dua tipe physical evidence adalah sebagai berikut : 
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 Essential evidence, merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh 

pemberi jasa tentang desain dan layout dari ruang, gedung dan laainnya 

 Peripheral evidence, merupakan nilai tambah yang bila berdiri sendiri 

tidak berarti apa-apa. Jadi, hanya berfungsi sebagai pelengkap, namun 

peranannya penting dalam proses produksi jasa. Contoh tiket pesawat. 

7. Process 

Process adalah semua prosedur actual, mekanisme dan aliran aktivitas 

dengan mana jasa disampaikan yang merupakan system pengujian atau 

operasi. 

 

2.7 Segmenting, Targeting, Positioning 

Suatu perusahaan yang akan mengeluarkan produk baru tentu tidak akan 

sembarangan melemparkan atau memproduksi produk nya begitu saja, namun 

akan melewati beberapa tahapan sebelum produk nya dipasarkan pada konsumen. 

Yang paling utama perusahaan harus mengetahui apa kebutuhan dan permintaan 

pasar dalam waktu tertentu setelah itu merumuskan produk yang akan dibuat atau 

dipersembahkan dengan memperhatikan kemampuan finansial dan non finansial 

internal perusahaan. Selanjutnya adalah perusahaan harus menentukan kelompok-

kelompok pengguna produk (segmentasi), sasaran utama produk (targeting ) dan 

perumusan pembeda produk dengan produk pesaing (positioning). 
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2.7.1 Segmenting 

Pasar terdiri dari banyak pembeli dan para pembeli berbeda dalam suatu 

atau beberapa hal. Misalnya berbeda dalam keinginan, lokasi, sikap pembelian 

dan praktek pembelian yang dilakukan. Tidak dapat dipungkiri setiap individu itu 

unik, setiap individu tetap memiliki kemasan, kebutuhan, motivasi yang beraneka 

ragam dan unik. Selera konsumen selalu berubah begitupun dengan struktur harga 

yang ditawarkan pun berubah. Sementara pada saat yang sama terobosan baru di 

bidang teknologi informasi bermunculan. Persaingan semakin tajam, tidak hanya 

produk dari dalam negri saja tetapi juga produk lain dari luar ngeri. Bahkan yang 

lebih rumitnya lagi adalah semakin banyaknya konsumen yang membeli barang. 

 Segementasi berarti memilih-milih konsumen ke dalam kelompok-

kelompok yang mempunyai kesamaan kebutuhan. Segmentasi pasar merupakan 

strategi yang sangat penting dalam mengembangkan program pemasaran. dengan 

adanya segmentasi pasar diharapakn usaha pemasaran yang dilakukan dapat 

mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Segmentasi pasar 

dikembangkan untuk memilih salah satu pasar sasaran yang bisa di identifikasikan 

dari berbagai sudut pandang seperti demografi dan prilaku. 

Ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh perusahaan dari segmentasi yaitu : 

 Mendesain produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar 

 Menganalisis pasar 

 Menemukan peluang 

 Menguasai posisi yang unggul/superior dan kompetitif 

 Menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. 
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2.7.2 Targeting 

Setelah mengevaluasi segmen pasar yang ada, lalu diputuskan segmen 

yang akan dilayani. Ini merupakan aseleksi pasar sasaran. Pasar sasaran terdiri 

atas kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakterisktik serupa yang akan 

dilayani perusahaan. 

Perusahaan dapat menggunakan salah satu dari tiga strategi cakupan pasar, yaitu : 

 Pemasaran tanpa pembedaan, perusahaan mengabaikan pelanggan dan 

menwarkan satu macam produk pada seluruh pasar. 

 Pemasaran dengan pembedaan, perusahaan memutuskan memilih beberapa 

segmen dan merancang barang untuk masing-masing segmen 

 Pemasaran terkonsentrasi, perusahaan mencari pangsa pasar besar dalam 

satu atau beberapa subpasar, bukan mecari pangsa pasar lecil dari pasar 

yang besar. 

 

2.7.3 Positioning 

Setelah memutuskan segmen mana yang akan dimasuki, perusahaan harus 

memutuskan positioning apa yang hendak ditempatkan dalam segmen tersebut. 

Positiong berbicara mengenai bagaimana pemasar membedakan jasanya 

dibanding pesaing dalam benak pelanggan. Apa yang dimaksud dengan 

positioning ? yaitu mencakup perancangan penawaran, rancangan penawaran dan 

citra perusahaan, agar target pasar mengetahui dan menganggap penting posisi 

perusahaan di antara pesaing. 
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Tujuan dilakukannya positioning adalah untuk membedakan persepsi 

perusahaan berikut produk dan jasanya dari pesaing. Hal ini sangat 

mengedepankan komunikasi karena mencakup konsep psikologis yang terkait 

bagaimana pelanggan atau calon pelanggan dapat menerima produk perusahaan 

yang diluncurkan perusahaan ke pasaran. 

Adapun 3 langkah dalam positioning menurut Kotler dan Keller dalam 

buku manajemen pemasaran jasa 28 adalah sebagai berikut : 

 Mengenali keunggulan-keunggulan yang dapat ditampilkan dalam 

hubungan dengan pesaing 

 Memilih keunggulan-keunggulan yang paling kuat/ menonjol 

 Menyampaikan keunggulan-keunggulan itu secara efektif pada 

target pasar 

 

2.8 Pengertian Strategi 

 Menurut Heru (2008;32) dalam bukunya Manajemen Strategik, pengertian 

strategi adalah : 

“ Rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan 

keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang 

dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai 

melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.” 
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2.9 Pengertian Strategi Pemasaran 

Dalam suatu perusahaan hal yang penting yang dapat mendorong dan 

memberikan arah bagi perusahaan itu baik dalam hal meningkatkan volume 

penjualan atau mempertahankan keberadaan perusahaan atau organisasi dalah 

strategi pemasaran.  

Menurut Tjiptono, Candra dan Adriana (2008;283) dalam bukunya pemasaran 

strategik mengemukakan pengertian strategi pemasaran adalah : 

“Strategi pemasaran merupakan rencana yang dijabarkan ekspetasi 

perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran 

terhadap permintaan produk atau lini produknya dipasar sasaran tertentu.” 

Sedangkan menurut AH Hasan (2008:422) dalam bukunya Marketing 

mengemukakan bahwa pengertian strategi pemasaran adalah : 

“ Cara berpikir untuk sebuah orienetasi pelanggan yang kuat dapat 

menjadi awal yang baik dalam memenangkan persaingan untuk merebut 

pelanggan dengan memberikan nilai sebagi janji yang telah dibuat oleh 

perusahaan dan marketer yang berhasil “ 

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pemasaran 

adalah cara pandang perusahaan dalam menjabarkan seluruh tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan untuk memenangkan pangsa pasarnya dan mencapai tujuan 

perusahaannya. 

 Merencanakan strategi yang baik hanya merupakan langkah awal 

perusahaan yang sukses. Strategi pemasaran yang kurang cerdik dan tidak tepat 

malah akan membuat unit binis yang semula diharapkan tidak akan tercapai. 
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Implementasi pemasaran adalah proses yang mengubah strategi dan perencanaan 

pemasaran menjadi tindakan pemasaran adalam rangka mencapai tujuan 

pemasaran strategis. 

 Karena banyaknya hal yang tidak terduga terjadi selama implementasi 

rencana pemasaran, maka departemen pemasaran harus melakukan pengendalian 

pemasaran secara konstan. Pengendalian pemasaran adalah proses mengukur dan 

mengevaluasi hasil dari rencana dan strategi pemasaran, serta mengambil tindakan 

koreksi untuk menjamin bahwa tujuan pemasaran telah tercapai. 

 


