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BAB II 
 

BAHAN RUJUKAN  
 
 

2.1 Manajemen Pemasaran 

 Manajemen pemasaran terjadi ketika sekurang-kurangnya satu pihak calon 

pelaku pertukaran berpikir tentang sarana-sarana untuk memperoleh tanggapan 

yang diinginkan oleh pihak lain. 

 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

 Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-

fungsi manajemen itu.                                                    

 Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, 

waktu, dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk 

memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan 

mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. 

Menurut T. Hani Handoko dalam bukunya yang berjudul “Manajemen” 

edisi kedua (2003:8) mengemukakan bahwa : 

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan 
pengguna sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai 
tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.  

 

 

 



8 

Menurut M.Fuad, Christine H, Nurlela, Sugiarto, Paulus, Y.F.F. dalam 

bukunya yang berjudul “Pengantar Bisnis” (2003:92) mengemukakan bahwa : 

“Manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang 
dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber 
daya manusia dan sumber daya lainnya”.  

 
Dari pengertian tersebut dijumpai adanya aktivitas-aktivitas  khusus dalam 

manajemen yang merupakan suatu proses untuk mencapai sasaran-sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

 

2.1.2 Pengertian Pemasaran 

 Pemasaran merupakan salah satu aktivitas yang penting bagi perusahaan 

bila perusahaan ingin bertahan dan mengembangkan usahanya maka kegiatan 

pemasaran tidak bisa dilepaskan terlebih dengan adanya teknologi baru yang 

memungkinkan dihasilkan produk-produk secara cepat , mudah dan dalam jumlah 

yang besar. Keadaan ini cenderung akan mendorong perusahaan lain untuk masuk 

ke suatu pasar tertentu yang berakibat banyak perusahaan yang menawarkan 

produk yang sejenis. 

 Dalam memenuhi keinginan konsumen, Perusahaan tidak dapat begitu saja 

tahu apa yang dikehendaki konsumen. Perusahaan harus dapat mengamati dan 

menganalisis apa yang sebenarnya diinginkan konsumen, serta mencari usaha 

yang tepat dalam memenuhi keinginan tersebut yang disesuaikan dengan kondisi 

serta tujuan perusahaan. Selain itu perusahaan juga harus memilih segmen pasar 

mana yang merupakan target marketnya, karena tanpa semua itu perusahaan akan 

mengalami kesulitan dalam memasuki pasar. 
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Sejalan dengan perkembangan ekonomi, definisi pemasaran telah berubah-

ubah tergantung kepada perkembangan histories pemasaran itu sendiri. Banyak 

sekali orang-orang yang belum memahami pengertian dari pemasaran dan sering 

menyamakannya dengan penjualan. Padahal pemasaran dan penjualan masing-

masing mempunyai konsep yang berbeda-beda. 

Kegiatan pemasaran tidak hanya mencakup kegiatan penjualan barang atau 

jasa, melainkan lebih luas dari itu, seperti menentukan pasar sasaran, menentukan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, menganalisis pesaing dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu pemasaran akan terus berkembang mengikuti perubahan yang 

terjadi dimasyarakat. 

Menurut Kotler dan Armstrong dalam bukunya yang berjudul “Dasar-

Dasar Pemasaran” edisi kesembilan (2004:7) mengemukakan bahwa : 

“Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana individu dan 
kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 
penciptaan dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain”.  

 
Menurut H.Djaslim Saladin dan Yevis Marty Oesman dalam bukunya 

yang berjudul “Intisari Pemasaran & Unsur-Unsur Pemasaran” (2002:1) 

mengemukakan bahwa : 

“Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang 
dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan 
mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan 
mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan”. 
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2.1.3 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Menurut Kotler dan Armstrong (2004:16) mengemukakan bahwa : 

“Manajemen Pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi 
dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, 
membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan 
dengan pembeli sasaran demi mencapai tujuan organisasi”.  

 
Menurut H. Djaslim Saladin dan Yevis Marty Oesman 

Dalam bukunya yang berjudul “Intisari Pemasaran & Unsur-Unsur Pemasaran” 

(2002:3) mengemukakan bahwa : 

 “Manajemen Pemasaran (marketing management) adalah analisis, 
perencanaan, penerapan dan pengendalian program yang dirancang untuk 
menciptakan, membangun dan mempertahankan pertukaran yang 
menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai 
tujuan-tujuan organisasi”.  
 

2.1 Penjualan 

 Kadang-kadang orang mempunyai salah pengertian tentang istilah 

penjualan yang dianggap sama dengan istilah pemasaran. Pemasaran meliputi 

kegiatan yang luas, sedangkan penjualan hanyalah merupakan satu kegiatan saja. 

 Kata penjualan tidak selalu memberikan  gambaran tentang sesuatu yang 

positif, tetapi sering juga mempunyai konotasi negatif, seperti : menjual muka dan 

menjual diri. Sedangkan didalam mitos penjualan dapat dikelompokkan kedalam  

lima kategori, yaitu:  

1. Penjualan adalah manipulasi 

2. Penjualan menunjukkan suatu kepribadian yang khilaf 

3. Penjualan adalah tidak produktif 
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4. Penjualan adalah untuk para ekstrovert (orang-orang yang suka memikirkan 

orang lain dan cenderung agresif) 

5. Penjualan adalah pekerjaan yang berstatus rendah 

 

2.2.1 Pengertian Penjualan  

Penjualan hanyalah merupakan satu kegiatan didalam pemasaran. Basu 

Swastha dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Penjualan” edisi ketiga 

(2001:1) mengemukakan bahwa : 

“Menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang 

dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli 

barang atau jasa yang ditawarkannya”.  

 

Ada pengertian lain tentang penjualan yang dikemukakan oleh William G. 

Nickels yang menyebutkan dalam istilah penjualan tatap muka (personal selling) 

(2001:10) adalah : 

“Penjualan tatap muka adalah interaksi antar individu, saling 
bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai 
atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan 
dengan pihak lain”.  

 
Jadi, penjualan tatap muka merupakan komunikasi orang secara individual 

yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan seluruh usaha pemasaran pada 

umumnya, yaitu meningkatkan penjualan yang dapat menghasilkan laba dengan 

menawarkan kebutuhan yang memuaskan kepada pasar dalam jangka panjang. 
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2.2.2 Pengertian Manajemen Penjualan 

Menurut Basu Swastha dan Irawan dalam bukunya yang berjudul 

“Manajemen Pemasaran Modern” (2003:40) mengemukakan bahwa : 

“Manajemen penjualan adalah perencanaan, pengarahan, dan 
pengawasan personal selling, termasuk penarikan, pemilihan, perlengkapan, 
penentuan rute, supervisi, pembayaran, dan motivasi sebagai tugas 
diberukan pada para tenaga penjualan”.  

 
Menurut Basu Swastha dalam bukunya yang berjudul “Manajemen 

Penjualan” (2001:26) mengemukakan bahwa : 

“Manajemen penjualan adalah perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian program-program kontak tatap muka yang dirancang untuk 

mencapai tujuan penjualan perusahaan”. 

 
 

2.2.3 Tujuan Manajemen Penjualan 

Menurut Basu Swastha dan Irawan mengemukakan bahwa suatu 

perusahaan mempunyai tiga tujuan dalam penjualannya, yaitu : 

1. Mencapai volume penjualan tertentu 

2. Mendapatkan laba tertentu 

3. Menunjang pertumbuhan perusahaan 

Usaha-usaha untuk mencapai ketiga tujuan tersebut tidak sepenuhnya 

hanya dilakukan oleh pelaksana penjualan atau para penjual. Dalam hal ini perlu 

adanya kerjasama yang rapi diantara fungsionaris dalam perusahaan (seperti 

bagian produksi yang membuat produknya, bagian keuangan yang menyediakan 

dananya, bagian personalia yang menyediakan tenaganya, bagian promosi, dan 

sebagainya) maupun para penyalur. Namun demikian semua ini tetap menjadi 

tanggungjawab dari pimpinan (top manager), dan dialah yang harus mengukur 
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seberapa besar sukses atau kegagalan yang dihadapinya. Untuk maksud tersebut 

pimpinan harus mengkoordinir semua fungsi dengan baik termasuk fungsi 

penjualan. 

Selain itu, harus diperhatikan pula faktor-faktor lain seperti : 

� Modal yang diperlukan 

� Kemampuan merencanakan dan membuat produk 

� Kemampuan menentukan tingkat harga yang tepat 

� Kemampuan memilih penyalur yang tepat 

� Kemampuan menggunakan cara-cara promosi yang tepat, dan 

� Unsur penunjang lainnya 
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Gambar 2.1 
Penjabaran Tujuan Perusahaan Ke Dalam 

Tujuan Angkatan Penjualan 
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2.2.4 Perencanaan Dalam Manajemen Penjualan 

Menurut Basu Swastha  (2001:79) keberhasilan setiap aktivitas bisnis akan 

bergantung pada perencanaan yang cermat oleh manajemen. Perencanaan 

merupakan keputusan sekarang tentang tindakan apa yang perlu diambil di masa 

mendatang. 

Secara singkat perencanaan dalam manajemen penjualan dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

• Penentuan tujuan 

Tujuan dari perencanaan adalah mengkoordinir pelaksanaan aktivitas 

tersebut supaya dapat mencapai tujuan organisasi. Tujuan tersebut akan 

menjadi kenyataan apabila dilaksanakan dengan kemauan dan kemampuan 

yang memadai. Selain itu, harus diperhatikan pula faktor-faktor lain seperti : 

- Modal yang diperlukan 

- Kemampuan merencanakan dan membuat produk 

- Kemampuan menentukan tingkat harga yang tepat 

- Kemampuan memilih penyalur yang tepat 

- Kemampuan menggunakan cara-cara promosi yang tepat, dan 

- Unsur penunjang lainnya 

• Tujuan perusahaan 

Pedoman pokok untuk menentukan tujuan bagi angkatan penjualan adalah 

berasal dari tujuan perusahaan secara keseluruhan, yang biasanya ditentukan 

oleh eksekutif senior setelah mempertimbangkan peluang-peluang pasar serta 

sumber-sumber perusahaan. 
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• Tujuan departemen penjualan 

Tujuan perusahaan yang berupa pertumbuhan penjualan, laba, pangsa pasar 

dan arus kas harus dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan yang lebih spesifik 

bagi departemen penjualan dan angkatan penjualan. 

• Perumusan strategi 

Strategi adalah rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah 

perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya. 

Strategi menyatakan kepada manajer penjualan tentang apa yang harus 

dilakukan dan bagaimana melakukan reaksi atas kegiatan-kegiatan para 

pesaing. 

• Penentuan anggaran penjualan 

Anggaran sangat penting untuk kegiatan-kegiatan perencanaan keuangan dari 

manajer penjualan. Manajer berharap dapat mencapai tujuan penjualan 

tertentu, dan anggaran digunakan untuk mengarahkan pengeluaran uang 

dalam mencapai tujuan tertentu. 

  Adapun dua fungsi dasar dari anggaran penjualan : 

1. Sebagai alat perencanaan 

Disini anggaran penjualan menjadi pedoman untuk menjalankan 

kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuan. 

2. Sebagai alat pengendalian 

Untuk mengevaluasi dan mengendaliakn fungsi penjulan secara 

efektif, perlu ditetapkan standar untuk kerja tertentu. 
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• Penentuan daerah penjualan yang efisien 

Salah satu tugas penting dari manajer penjualan adalah membagi pasar 

kedalam daerah-daerah penjualan yang efisien. Biasanya, daearah-daerah 

penjualan ini dibentuk dari kelompok-kelompok pembeli yang ada dan 

pembeli potensial dan memberikan tugas kepada wiraniaga untuk : 

- Mengadakan hubungan dengan pembeli 

- Dan meminimumkan biaya penjualan 

Adapun metode yang dapat dipakai untuk menentukan daerah penjualan ini 

adalah: 

a. Metode Buildup 

Adalah metode penentuan daerah penjualan yang bergantung pada factor 

tersedianya: 

- Data penduduk 

- Data penjualan 

- Data calon pembeli pada masing-masing daerah 

b. Metode Beban Kerja 

Adalah metode penentuan daerah penjualan yang didasarkan pada beban 

kerja wiraniaga dalam hubungannya dengan penjualan yang dihasilkan. 

• Peramalan penjualan 

Alokasi kegiatan dan sumber harus mengarah langsung dari tujuan ke fungsi 

penjualan. Alokasi ini pada akhirnya akan tercermin dalam anggaran 

penjualan sebagai bagian dari rencana penjualan 
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2.2.5 Proses Manajemen Penjualan 

Menurut Basu Swastha (2001:36) proses manajemen penjualan merupakan 

suatu system yang membatasi hubungan dan interaksi antara tanggungjawab dan 

kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti dijelaskan pada gambar  

Gambar 2.2 
Proses Manajemen Penjualan 
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2.2.6 Lingkungan Manajemen Penjualan 

Menurut Basu Swastha (2001:33) lingkungan manajemen penjualan itu 

terpusat disekitar proses pertukaran. Penjual menawarkan barang dan jasa kepada 

pembeli dan pembeli memberikan pembayaran kepada penjual. Pertukaran itu 

akan terjadi jika kepuasan mereka dapat bertambah melalui pertukaran tersebut; 

dan jika pengharapan tidak dimiliki oleh kedua belah pihak, maka pertukaran 

tidak terjadi. Setiap pertukaran itu terjadi dalam suatu lingkungan. Oleh karena 

itu, tenaga penjualan yang ingin berpartisipasi secara efektif dalam proses 

pertukaran harus memahami lingkungan dimana proses tersebut terjadi. 

Adapun perubahan-perubahan penting dari lingkungan manajemen 

penjualan di masa mendatang mungkin dapat beruapa : 

� Meningkatnya rata-rata usia manajer penjualan sejalan dengan semakin 

lamanya masa pelatihan dan pengembangan. 

� Semakin tingginya tingkat pendidikan formal yang diperlukan oleh tenaga 

penjualan sejalan dengan permintaan akan keterampilan-keterampilan yang 

berbeda. 

� Jabatan manajer penjualan akan menjadi bagian yang lebih integral dari 

manajemen perusahaan. 

� Manajer penjualan akan semakin banyak terlibat dalam perencanaan 

pemasaran, baik sebagai kontributor maupun sebagai eksekutor. 

� Dasar-dasar dari manajemen penjualan, yaitu penarikan, pemilihan, 

pemotivasian, pengkompensasian dan pengevaluasian masih akan tetap 

penting bagi perusahaan. 
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Gambar 2.3 

Lingkungan Manajemen Penjualan 
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2.3 Konsep dan Hubungan antara Pemasaran dan Manajemen Penjualan 

2.3.1 Konsep Pemasaran dan Penjualan 

Menurut Philip Kotler yang dialih bahasakan oleh Benyamin Molan  

(2005:22) mengemukakan konsep pemasaran sebagai berikut : 

“Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai sasaran 

organisasi adalah perusahaan harus menjadi lebih efektif dibandingkan para 

pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. 

“Konsep penjualan berkeyakinan bahwa para konsumen dan perusahaan 

bisnis, jika dibiarkan, tadak akan secara teratur membeli cukup banyak produk 

yang ditawarkan oleh organisasi tertentu. 
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Gambar 2.4 
Konsep pemasaran dan konsep penjualan 
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2.3.2 Hubungan antara Manajemen Penjualan dan Manajemen Penjualan 

         Program-program pemasaran pada umunya dirancang oleh para eksekutif 

pemasaran senior; dan program itu meliputi empat komponen utama dari 

marketing mix, yaitu : produk untuk dijual, penetapan harga, saluran distribusi 

dan promosi. Sedangkan komponen promosi meliputi periklanan, penjualan tatap 

muka, promosi penjualan dan publisitas. Peranan manajemen penjualan adalah 

mengadministrasikan fungsi penjualan tatap muka dalam marketing mix. Peranan 

administrative ini mencakup perencanaan, manajemen dan pengendalian program-

program penjualan, disamping juga penarikan, pelatihan, pengkompensasian, 

pemotivasian dan pengevaluasian personalia penjualan lapangan. Jadi, manajemen 

penjualan dapat didefinisikan sebagai berikut : 
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Gambar 2.5 
Posisi Manajemen Penjualan Dalam Marketing Mix 
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