
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1       Pengertian Menejemen 

Sebelum kita memahami apa itu menejemen pemasaran, kita sebaiknya 

meninjau terlebih dahulu pengertian menejemen itu sendiri. Menejemen berasal dari 

bahasa Inggris yaitu dari kata to manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan diatur melalui proses dan diatur berdasarkan uraian dan fungsi-

fungsi menejemen itu sendiri. Jadi, menejemen merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan suatu tujuan yang diinginkan. Ada beberapa definisi tentang 

menejemen pada umumnya, walaupun definisi itu beragam bunyinya, akan tetapi 

pada pokoknya unsur – unsur  yang ada didalamnya adalah sama, diantaranya 

adalah:  

Draft : ( 2002 : 8 ) mendefinisikan menejemen adalah sebagai berikut : 

“Menejemen adalah pencapaian sasaran organisasi dengan cara efektif dan 
efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 
pengendalian sumber daya organisasi”. 
 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa menejemen adalah suatu 

efektifitas yang harus dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin melalui 

keterkaitan antara perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan 

pengendalian. 

 

 



Abdul Halim, Achmad Tjahjono, Muh Fakhri Husein ( 2000 : 6 ) 

mendefinisikan menejemen sebagai berikut : 

“Menejemen adalah seni mencapai tujuan melalui tangan orang lain, definisi 
yang lain adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 
pengendalian pekerjaan organisasi serta pengendalian sumber daya organisasi 
untuk mencapai tujuan organisasi”. 
 

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menejemen selain 

merupakan aktivitas dalam mengkoordinasikan proses perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian, menejemen juga merupakan 

suatu seni dalam mengkoordinasikan proses untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

 2.2       Pengertian Pemasaran 

Sejak dulu ilmu pemasaran dan para pemasar banyak manerima kritik, 

mereka mengatakan bahwa pemasaran selalu mengiklankan produk yang tidak 

pernah dibutuhkan, merangsang timbulnya permintaan baru dan manipulasi produk 

agar kelihatan lebih baik dari sesungguhnya. Mungkin kritikan itu ada benarnya 

kalau diletakan pada masa lampau, tetapi sekarang hal itu sudah tidak relevan lagi. 

Terutama setelah masuknya era relationship marketing yang mendasarkan semua 

strategi pada hubungan jangka panjang dengan pasar pelanggannya. Sekarang ini 

peran masyarakat sangat penting dalam membantu perusahaan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan diri demi meraih 

kemajuan. Dalam kegiatan pemasaran yang terpenting adalah perusahaan harus 

dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. 



Untuk mengetahui lebih jelas tentang arti pemasaran, kita bias melihat beberapa 

pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar dalam bidang pemasaran, 

antara lain : 

Menurut Philip Kotler ( 2006 : 6 ), mendefinisikan : 

“Pemasaran merupakan suatu proses social dalam manajerial dimana 
didalamnya individu dan kelompok mendapat apa yang mereka butuhkan dan 
inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas 
mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak yang lain.” 
 

Menurut  Bukhari Alam ( 2005 : 1 ), mendefinisikan :  

“Marketing berarti segala sesuatu yang meliputi penyaluran barang dan jasa 
dari sector produksi ke sector konsumsi.” 
 

Dari beberapa definisi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya 

pemasaran merupakan suatu kegiatan jual beli yang dilakukan secara efisien dan 

dilakukan melalui suatu proses social mulai perencanaan sampai penciptaan ide, 

penetapan harga, promosi serta pendistribusian produk sebagai hasil pencetusan ide 

untuk memenuhi kebutuhan individu dan kelompok agar tercipta kepuasan bagi 

semua pihak yang terlibat. 

 

 2.3       Pengertian Menejemen Pemasaran 

Menurut American Marketing Association (AMA) yang dikutip oleh  Philip 

Kotler dan Keller ( 2007 : 6 ) yang diterjemahkan oleh Benyamin Molan  

“Menejemen Pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan 
pemikiran penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan barang dan 
jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi  sasaran-sasaran individu 
dan organisasi.” 
 



Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menejemen pemasaran 

adalah suatu proses yang saling terkait antara perencanaan dan pelaksanaan apa yang 

telah difikirkan dan ditetapkan dalam penyaluran suatu gagasan baik barang dan jasa 

untuk dapat mencapai tujuan antara pihak-pihak yang saling membutuhkan 

didalamnya. 

 

2.3.1    Strategi Pemasaran Jasa dan Jenis-Jenis Strategi Pemasaran 

Definisi dari pemasaran dapat ditegaskan sebagai berikut : 

Strategi pemasaran merupakan pernyataan (  baik itu implisit maupun eksplisit ) 

mengenai suatu merek atau lini produk mencapai tujuan. Strategi pemasaran juga  

sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dan 

mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang 

dimaksud dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran 

tersebut. 

Menurut H. Djaslim Saladi ( 2003 : 60 ) didalam strategi pemasaran dikenal : 

1. Strategi Pasar yang Lama 

Untuk mengetahui pasar yang lama ( yang telah ada ), perusahaan banyak 

menghadapi masalah seperti kesulitan bahan baku, pesaing baru, perubahan 

teknologi dan lain sebagainya.  

a. Penetrasi Pasar ( Market Penetration ) 

Strategi dalam memperbaiki kualitas produk lama dengan tujuan melakukan 

penyesuaian, merebut pemasaran dan berusaha memonopoli pasar pada 

tingkat pasar lama. 

 



b. Pengembangan Produksi ( Produk Developmen ) 

Melakukan modifikasi pada produk lama baik desain, model atau tipe 

dengan tujuan untuk melawan persaingan ditingkat pasar lama dan untuk 

memperluas atau mengembangkan pasar yang baru. 

c. Integrasi Vertikal ( Vertical Integration )  

Merubah desain, tipe, model prodak lama dengan menggunakan teknologi 

baru dan menambah volume pemasaran di tingkat lama dan memperluas 

pemasaran yang baru dengan produk yang bervariasi. 

d. Integrasi Horizontal ( Horizontal Integration ) 

Strategi melakukan perluasan lini prodak secara diversifikasi prodak dengan 

menambah perluasan baru. 

 

2. Strategi untuk Pasar yang Baru 

Untuk mencapai target lingkungan, perusahaan perlu memikirkan strategi 

untuk pasar yang baru yang akan memberikan peluang yang lebih baik. 

Strategi untuk pasar yang baru dapat dilakukan dengan : 

a. Mengembangkan Pasar ( Market Development ) 

Strategi ini merupakan salah satu usaha untuk membawa produksi ke arah 

yang baru. Menejemen melakukan strategi ini bila mana pasar sudah sangat 

ketat, strategi ini dapat digunakan oleh geografis baru. 

b. Deversifikasi Konsentrasi 

Strategi perluasan pemasaran dengan menambah jenis lini produk yang 

berbeda manfaat serta kegunaannya dengan menggunakan teknologi baru 

yang ditujukan untuk wilayah tingkat perluasan pasar dan pasar industri. 



c. Diversifikasi Konglomerat 

Strategi pengembangan pasar dengan melakukan investasi baru dengan 

mesin baru, teknologi baru dan desain baru serta manfaat produk baru yang 

ditujukan dengan tingkat pasar lama, tingkat perluasan pasar dan tingkat 

pasar distribusi. 

3. Strategi Pemasaran pada berbagai daur hidup produk 

Pada dasarnya daur hidup produk memiliki empat tahap : 

a. Perkenalan ( Introduction ) 

Dengan ciri-ciri bila pertimbangan pokok harga pada harga dan promosi 

maka manajer dapat memilih satu dari empat strategi, yaitu : 

• Strategi menyaring cepat yaitu ditetapkan dengan harga tinggi dan 

promosi gencar. 

• Strategi peluncuran lambat yaitu ditetapkan dengan harga tinggi 

tetapi promosi rendah. 

• Strategi penetapan cepat yaitu ditetapkan dengan harga yang rendah 

tetapi promosi gencar. 

• Strategi penetapan lambat yaitu ditetapkan dengn harga rendah dan 

promosi rendah. 

b. Pertumbuhan ( Growth ) 

Untuk mempertahankan pasar yang lama besar dan pesat selama mungki, 

maka strategi yang digunakan adalah : 

• Mutu produksi dengan ciri sifat produksi ditambah. 

• Saluran distribusi baru dimanfaatkan. 



• Beberapa bentuk periklanan digeser dari membujuk minat konsumen 

pada produk sehingga menimbulkan keinginan atas produk untuk 

mau membeli. 

• Harga diturunkan pada saat yang tepat untuk menarik minat 

konsumen yang peka terhadap harga. 

• Perusahaan memasuki segmen pasar yang baru. 

• Skala ekonomi dipertahankan 

c. Kedewasaan ( Maturity ) 

Strategi yang digunakan adalah : 

#. Manfaat Pasar 

• Meraih kelompok non user. 

• Memasuki segmentasi pasar baru. 

• Merebut pelanggan pesaing. 

#. Modifikasi Produk 

• Meningkatkan kualitas produk. 

• Menambah keistimewaan baru. 

• Meningkatkan gaya. 

#. Modifikasi Pasar 

Bertujuan mempertahankan pangsa pasar dari pesaing dan menjaga kelompok 

dari serangan produk substitusi. 

d. Penurunan ( Decline ) 

Strategi yang digunakan terhadap produk menurun : 

• Mengidentifikasi produk yang sudah lama. 



• Menetapkan strategi pemasaran. 

• Keputusan dalam menghentikan produk. 

 

4. Strategi Pemimpin Pasar ( Market Leader Strategy ) 

Pemimpin pasar adalah suatu perusahaan yang memegang pasar terbesar 

didalam pangsa pasar yang relevan, Dimana perusahaan lain mengikuti tindakan-

tindakan dalam perubahan harga, perkenalan produk baru, pencakupan saluran dari 

industri promosi. 

Untuk menjadi pimpinan besar dalam pasar ada tiga tindakan yang harus 

ditempuh, yaitu : 

• Mengembangkan pasar secara menyeluruh. 

• Melindungi bagian pasar. 

• Mengembangkan bagian pasar. 

5. Strategi Penantang Pasar ( Market Challenger Strategy ) 

Perusahan dengan agresif mencoba memperluas bagian pasarnya dengan 

jalan memimpin pasar, pesaing-pesaing perusahaan yang lebih berhasil atau kecil 

dalam industri dapat dilakukan dengan cara : 

• Serangan Frontal, yaitu dengan menyerang kekuatan lawan pada titik 

kelemahan lawan. 

• Serangan Mengapung, yaitu dengan menembus daerah pemasaran lawan. 

• Serangan Melambung, yaitu dengan perusahaan berusaha menutup rapat 

segmen yang senjang dengan cara mengisi berbagai kebutuhan yang muncul 

di pasar. 



• Strategi Lintas, yaitu denganmenyerang paling tidak langsung serta 

menjauhkan diri dari setiap gerak yang mengarah ke daerah pemasaran 

pesaing. 

Caranya dengan diversifikasi produk yang tidak berkaitan, diversifikasi pasar 

geografis yang baru, teknik baru. 

6. Strategi Pengikut Pasar ( Market Follower Strategy )  

Pengikut pasar number dua dalam industri yang tidak menyerang tetapi 

mengikuti saja. Tiga strategi yang bias digunakan yaitu : 

• Mengikuti dari dekat. 

• Mengikuti dari jauh. 

• Mengikuti secara slektif. 

7. Strategi Penggarap Relung Pasar ( Market Nicher Strategy ) 

Perusahaan memilih untuk bergerak di beberapa bagian dalam pasar yang 

khusus dan tidak menarik perusahan lebih besar. Jadi perusahaan relung pasar ini 

berusaha memasuki celah pasar yang ideal, aman dan menguntungkan. Gagasan 

pokok dalam menggarap relung pasar adalah spesialisasi perusahaan harus memiliki 

keahlian khusus dalam hal pasar, konsumen, produk dan sebagainya. 

Berikut ini adalah beberapa jenis penghususan yang dapat dipilih : 

• Spesialis pemakaian akhir, perusahaan mengkhususkan diri dalam memenuhi 

kebutuhan satu konsumen saja. 

• Spesialis tingkat vertical, perusahaan mengkhususkan diri pada beberapa 

tingkat vertikal dalam rantai produksi-distribusi. 

• Spesialis ukuran pelanggan, mengkonsentrasikan usaha pada penjualan pada 

pelanggan kecil, sedang atau besar. 



• Spesialis pelanggan tertentu, perusahaan membatasi penjualan ke beberapa 

pelanggan utama. 

• Spesialis geografis, perusahaan melayani atau menjadi lokasi tertentu. 

• Spesialis produk atau lini produk, perusahaan membuat satu lini produk atau 

satu produk saja. 

• Spesialis sifat ( karakteristik ) produk, perusahaan membatasi produksinya 

pada jenis produk tertentu. 

• Spesialis pesanan ( job-shop specialist ), perusahaan membuat produk 

berdasarkan masing-masing pelanggan. 

• Spesialis kualitas atau harga, perusahaan hanya beroprasi untuk kelas bawah 

atau atas. 

• Spesialis jasa, perusahaan memasarkan jasa yang tidak disediakan oleh 

perusahaan lain. 

• Spesialis saluran distribusi, perusahaan mengkhususkan diri pada satu 

saluran distribusi. 

 

8. Lima Strategi Produk dan Promosi Internasional 

Gambaran visual dari lima strategi prodak dan promosi adalah : 

• Perluasan langsung, yaitu memperkenalkan satu produk ke pasar luar negri 

tanpa perubahan apapun. 

• Adaptasi komunikasi, yaitu perluasan langsung dengan merubah atau 

menyesuaikan promosi dengan kondisi yang ada pada setiap pasar di luar 

negeri. 



• Adaptasi produk yang mengubah produk agar dapat memenuhi kebutuhan 

akan tetapi tanpa merubah promosi. 

• Adaptasi ganda, yaitu mengubah atau menyesuaikan produk dan promosi 

yang bias memenuhi kebutuhan, kondisi setempat. 

• Penemuan produk. 

 

2.4        Strategi Pemasaran Jasa 

2.4.1  Pengertian Jasa 

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit, jika diartikan 

secara umum jasa merupakan segala sesuatu yang tidak nyata atau maya. Sejumlah 

ahli masalah jasa telah banyak berupaya untuk merumuskan definisi yang diterima 

secara bulat. 

Beberapa definisi jasa yang dikemukakan olek para ahli jasa antara lain : 

Philip Kotler ( 2007 : 42 ), mendefinisikan : 

 “Jasa adalah tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak 
ke pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 
kepemilikan apapun, produksiny dapat dikaitkan atau tidak dengan suatu 
produk fisik.” 
 
Menurut  Bukhari Alma ( 2005 : 243 ), mendefinisikan : 

“Jasa adalah suatu yang dapat didefinisikan secara terpisah, tidak berwujud, 
ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan. Jasa dapat dihasilkan dengan 
menggunakan benda-benda berwujud dan tidak.” 
 
Menurut Andrian Payne ( 2001 : 8 ), mendefinisikan : 

“Jasa adalah suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsure ketidak 
berwujudan ( intangibility ) yang berhubungan dengannya, yang melibatkan 
beberapa interaksi dengan konsumenj atau dengan property dalam 
kepemimpinannya dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan.” 
 
 



Berdasarkan dari beberapa penelitian, dapat disimpulkan bahwa jasa 

merupakan suatu aktivitas atau kegiatan kerja yang sifatnya tidak berwujud atau 

maya, dan tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan apapun, tetapi jasa dapat 

memenuhi atau memuaskan kebutuhan serta keinginan konsumen. Disamping iti 

jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atas suatu barang secara fisik. Jadi jika 

seorang service provider memberikan jasanya kepada orang lain, maka perpindahan 

secara fisik tidak akan pernah terjadi dan konsumen pengguna jasa akan 

mengkonsumsi produksi dari jasa yang ditawarkan secara bersamaan, tidak seperti 

barang fisik yang melewati berbagai tahapan, hingga akhirnya sampai ke tangan 

konsumen untuk dikonsumsi. 

 

2.4.2    Sifat-Sifat khusus Pemasaran Jasa 

1. Menyesuaikan dengan selera konsumen 

Dalam industri jasa pengusaha harus memperhatikan hal-hal yang sifatnya 

internal yang memelihara dengan baik para karyawan, karena kualitas jasa 

sangat dipengaruhi olehkualitas staf  karyawan yang bertanggung jawab 

menyampaikan jasa. 

Para pegawai atau karyawan harus mampu menjalankan tugas 

menyampaikan jasa standar kualitas yang tinggi serta untuk membatasi 

jumlah variasi pengalaman konsumen, yaitu melalui pelayanan atau jasa 

yang sesuai dengan yang dipersepsikan konsumen. 

2. Kesuksesan pemasaran jasa dipengaruhi oleh jumlah pendapatan produk. 

Semakin maju perekonomian suatu negara dan semakin stabil situasi 

pertahanan dan keamanan di suatu negara maka banyak permintaan akan 



jasa. Karena manusia tidak hanya memerlukan kebutuhan fisik, tetapi 

kebutuhan jasa yang sifatnya abstrak pun diperlukan konsumen. 

3. Pada pemasaran jasa tidak ada pelaksanaan fungsi penyimpanan jasa 

diproduksi bersama, jadi tidak ada jasa yang disimpan atau ditangguhkan 

dulu pemakaiannya. 

4. Mutu jasa dipengaruhi oleh benda yang berwujud atau perlengkapannya. Jasa 

tidak berwujud oleh karena itu konsumen akan memperhatikan benda 

berwujud yang memberikan layanan, sebagai acuan untuk menilai kualitas 

jasa yang ditawarkan. 

5. Saluran distribusi dalam pemasaran jasa tidak begitu penting. 

Umumnya dalam pemasaran jasa perantara tidak digunakan namun ada beberapa 

tipe atau jenis yang mempergunakan perantara. 

 

2.4.3    Karakteristik Jasa 

Barang dan jasa memiliki perbedaan yang sangat jelas, secara fisik barang 

dapat dilihat sedangkan jasa sifatnya maya ( hanya dapat dimanfaatkan rasanya 

setelah dikonsumsi )  

Karakteristik jasa yang sudah diterima secara luas mencakup empat karakter utama 

yang besar pengaruhnya dalam menentukan rencana, program pemasaran jasa 

selanjutnya. 

Karakteristik jasa menurut Philip Kotler ( 2007 : 45 )  

• Tidak berwujud ( intangible ) 

Jasa bersifat intangible artinya tidak dapat dilihat, diraba, dicium atau didengar 

sebelum dibeli, seseorang tiddak dapat menilai hasil dari suatu jasa sebelum 



dinikmati nendiri. Oleh karena itu konsumen harus sangat selektif dalam 

memilih suatu jasa. 

• Tidak dapat dipisahkan ( Inseparability )  

Barang biasanya diproduksi kemudian dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan jasa 

biasanya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksa dan dikonsumsi 

secara bersamaan. 

Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan cirri khusus dalam 

pemasaran jasa, keduanya mempengaruhi hasil dari jasa tersebut. 

• Bervariasi ( Variability ) 

Jasa bersifat sangat variable karena merupakan nonstandarized output aslinya 

banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan 

diman ajasa tersebut dihasilkan. Dalam hal ini penyedia jasa dapat menggunakan 

tiga pendekatan dalam pengendalian kealitas jasanya : 

1. Melakukan investasi dalam seleksi dan pelatihan personal yang beik. 

2. Melakukan standarisasi proses pelaksanaan jasa. 

3. Membuat kepuasan pelanggan melaluai sistem saran dan keluhan, survey 

pelanggan sehingga pelayanan yang kurang baik dapat dideteksi dan 

dikoreksi. 

• Daya tahan ( Prishability ) 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan, 

dengan demikian bila suatu jasa tidak digunakan maka jasa tersebut akan berlalu 

begiutu saja. 

Kondisi diatas tidak skan bermasalah bila permintaannya konstan tetapi 

permintaan pelanggan akan jasa umumnya sangat bervariasi dan dipengaruhi 



oleh faktor musiman. Oleh Karena itu perusahaan jasa harus mengevaluasi 

kepastiannya guna menyeimbangkan antara penawaran dan permintaan. 

 

2.4.4   Strategi Pemasaran Jasa dan Tujuan pelaksanaan 

Konsumen biasanya lebih bergantung dari mulut ke mulut dari pada iklan. 

Mereka sangat mengandalkan harga, personal dan bukti fisik untuk menilai kualitas 

suatu jasa. Oleh sebab iti perusahaan perlu memiliki tujuan dalam pelaksanaan 

pemasaran jasanya, yang membedakan antara jasanya dengan pesaing dan 

perusahaan dapat melakukan : 

a. Pembedaan Penawaran 

Perusahaan dapat menaewarkan jasanya dengan beberapa keistimewaan yang 

inovatif dibandingkan dengan pesaing. 

b. Pembedaan Penyampaian 

Dalam hal ini perusahaan dapat membedakan kualitas penyampaian jasanya, 

dengan cara meningkatkan kualitas lingkungan fisik dilokasi jasa itu diberikan. 

c. Pembedaan Citra 

Dalam pembedaan citra perusahaan dapat melakukan hal-hal seperti pemberian 

merek atau simbolyang akan memberikan kesan tertentu pada perusahaan 

jasanya. 

 

 

 

 

 



 2.5       Bauran Pemasaran Jasa 

Bauran pemasaran ( marketing mix ) merupakan suatu konsep yang penting 

dalam pemasaran moderen, perusahaan yang dapat menyusun kebijaksanaan bauran 

pemasaran yang baik akan berhasil dalam penjualan dan persaingan. 

Sedangkan pengertian bauran pemasaran itu sendiri adalah meyakinkan 

calon pembeli bahwa perusahaan memiliki barang dan jasa yang lebih baik dari 

pesaing. 

Untuk melakukan hal tersebut, banyak terdapat alat – alat yang digunakan, salah 

satunya adalah bauran pemasaran ( marketing mix ) dimana bauran pemasaran 

merupakan kombinasi faktor – faktor controllable marketing variabels perusahaan. 

Bauran pemasaran digunakan perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap 

dampak dan perubahan lingkungan perusahaan, dimana perusahaan tidak bisa 

mengendalikan dan menguasai secara langsung ( Uncontrollable Variabels ) 

Menurut Philip Kotler dan Keller ( 2007 : 23 ) yang diterjemahkan oleh 

Benyamin Molan adalah sebagai berikut : 

” Bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran yang digunakan 
perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya ”  
Jadi bauran pemasaran merupakan kelompok kiat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran dimana 

bauran pemasaran itu terdapat seluruh kiat perusahaan umtuk mempengaruhi 

permintaan terhadap produk. 

Bauran Pemasaran Jasa diantaranya adalah : 

1. Product  

Segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk dibeli atau 

dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. 



2. Price 

Sejumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan barang 

atau jasa yang diinginkannya. 

3. Place 

Menunjukan pada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

membuat produk tersedia dan dapat diperoleh dengan mudah oleh konsumen 

sasaran. Place ini dapat meliputi lokasi, saluran distribusi, persediaan, 

transportasi dll. 

4. Promotion 

Merupakan salah satu alat yang paling umum digunakan perusahaan untuk 

mengarahkan komunikasi persuasive pada konsumen sasaran atau masyarakat. 

Sehingga dapat memberi tahu, membujuk dan mempengaruhi konsumen untuk 

mau membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. 

5. People 

Yaitu semua pelaku yang menawarkan produk atau jasanya dalam perusahaan 

dan karenanya dapat mempengaruhi persepsi konsumen mengenai citra suatu 

perusahaan. 

6. Physical Evidance 

Bukti fisik dan penyajian yang dapat mencerminkan kualitas dari produk atau 

jasa yang diberikan oleh perusahaan. 

7. Proses 

Faktor proses mengandung arti suatu upaya dalam menjalankan dan 

melaksanakan aktifitas dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, 

Karena dilihat dari sudut konsumen, produk atau jasa dilihat dari berbagai proses 



produk tersebut menghasilkan fungsi. Dalam arti semua oprasi perusahaan yang 

berhubungan dengan konsumen untuk menentukan kualitas produk dan jasa 

yang diberikan oleh suatu perusahaan dan agar konsumen merasa puas. 

Jadi berdasarkan pembahasan mengenai bauran pemasaran diatas, setiap perusahaan 

harus dapat mengembangkan bauran pemasarannya dengan baik, maka dalam 

menetapkan bauran pemasarannya, hal – hal yang harus diperhatikan antara lain :  

1. Bauran pemasaran harus seimbang, variable – variable bauran pemasaran 

dikombinasikan dengan sebaik mungkin. 

2. bauran pemasaran tidak boleh statis, harus bersifat dinamis. 

3. Bauran pemasaran tidak boleh meniru, bauran pemasaran suatu perusahaan 

harus diseimbangkan, karena situasi dan kondisi suatu perusahaan tidak 

sama. 

4. Bauran pemasaran harus bertujuan jangka penjang maka kestabilan 

perusahaan akan lebih baik, hal itu tidak berarti mengabaikan tujuan jangka 

pendek, sebab tujuan jangka pendek akan menunjang pencapaian tujuan 

jangka panjang. 

5. Bauran pemasaran harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan. 

6. Berdasarkan pengalaman. 

 

 

 

 

 

 


