
6 
 

BAB II 

 

BAHAN RUJUKAN 

 

 

 

2.1     Pengertian Pemasaran. 

          Menurut Djaslim Saladin dalam bukunya “Manajemen Pemasaran : Analisis, 

Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian” (2005 : 1) mengemukakan bahwa 

pemasaran adalah sebagai berikut: 

“Pemasaran adalah proses social yang dengan proses itu individu dan kelompok 
mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 
menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai 
tinggi”. 
 

Pemasaran (marketing) berasal dari kata market (pasar). Pasar dapat diartikan sebagai tempat 

dimana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan tukar-menukar barang. 

         Pasar adalah kumpulan seluruh pembeli yang actual dan potensial dari suatu produk. 

Secara lengkap pasar adalah semua pelanggan yang mempunyai kebutuhan atau keinginan 

tertentu, bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan 

kebutuhan atau keinginan tersebut.  

Disebut pasar apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

1. Ada sekelompok individu, organisasi, yang terdiri atas : 

• Individu : Pasar konsumen (consumer market); 

• Organisasi : a) Pasar Industri (industrial market); 

  b) Pasar perantara (reseller market); 

     c) Pasar pemerintah (government market); 

     d) Pasar global (global market). 

2. Potensial real. 

Adanya pembeli yang mempunyai kemampuan daya beli (purchasing power) dan 

nyata. 

3. Adanya kebutuhan (needs) dan keinginan (wants). 
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4. Mempunyai perhatian (interest) terhadap produk. 

Menurut Philip Kotler  dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” edisi kesebelas jilid 

kesatu (2005:10). Mengemukakan bahwa pemasaran adalah sebagai berikut: 

 

“Marketing is a societal process by wich individuals and groups obtain what they 

need and want through creating, offering, and freely exchanging products and 

services of value with other”. 

Artinya: 

“Pemasaran adalah proses social yang didalamnya individu atau kelompok memperoleh apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, mempertukarkan 

produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain”. 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemasaran adalah suatu proses 

social dan manajerial dari individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran (nilai) produk dengan yang 

lain. 

Pemasaran adalah upaya menciptakan loyalitas konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan agar kebutuhan (needs) dan keinginan (wants) dapat terpenuhi 

 

2.2       Pengertian Manajemen Pemasaran. 

 Untuk mengetahui apa itu manajemen pemasaran terlebih dahulu kita harus 

mengetahui pengertian manajemen itu sendiri. 

Manajemen berasal dari bahasa inggris, yakni to manage, yang artinya mengatur. Pen gaturan 

tersebut dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen 

itu sendiri. Jadi manajemen merupakan suatu proses mewujudkan tujuan yang diinginkan. 

 Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti dalam bukunya “Manajemen 

Perkreditan Bank umum” . (2004 : 10). Mengemukakan bahwa manajemen mempunyai 

beberapa definisi atau batasan dari banyak ahli. Walaupun definisi-definisinya agak bervariasi 

antara satu dengan yang lain, namun pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama, yaitu: 

“Manajemen adalah kegiatan untuk mencapai tujuan (sasaran) yang telah 

ditentukan dengan menggunakan/melalui orang –orang lain.” 

(getting things done through the effort of other people). 
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Dari pengertian diatas maka terdapat 4 faktor atau unsur, yaitu : 

• Adanya pemimpin. 

• Adanya orang-orang (pelaksana) yang dipimpin. 

• Adanya tujuan yang akan dicapai. 

• Adanya kerjasama dalam pencapaina tujuan tersebut. 

Faktor manusia (pemimpin dan orang-orang yang dipimpin) memegang peranan penting 

sekali dlam manajeman, bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen itu sendiri tidak akan ada 

kalau tidak ada manusia yang mengadakan kerjasama dengan yang lainnya. 

Tentunya kerjasama manusia tersebut harus terhimpun dalam suatu wadah yang disebut 

organisasi. Organisasi tersebut harus mempunyai tujuan dan sasaran tertentu. Walaupun 

bentuk organisasi dan tujuannya cukup baik tetapi kalau kerjasamanya (sebagai salah satu 

unsur dari manajemen) kurang baik, maka tujuan yang baik tersebut tidak akan tercapai. 

Dengan demikian maka pimpinan/manger harus dapat mewujudkan kerjasama dengan 

baik agar tujuan dapat tercapai. 

Suatu manajeman akan berhasil apabila didukung oleh sarana dan peralatan penting yang 

tersedia (tools of management) atau yang dikenal dengan 6 M: 

•  Orang/manusia (Man) 

• Uang (Money) 

• Materi (Material) 

•  Mesin (Machine)  

• Metode (Method) 

•  Pasar (Market) 
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Manajemen memiliki fungsi-fungsi penting, diantanya yaitu : 

1. Perencanaan (Planning)  

 Perencanaan atau planning adalah  keseluruhan proses pemikiran dan penentuan 

secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan dating dalam 

rangka pencapaina tujuan yang telah ditentukan. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian atau organizing adalah membagi-bagikan tugas yang harus 

dikerjakan untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan ke dalam tugas-tugas yang 

yang dapat diserahkan kepada perseorangan. 

3. Menggerakan (Actuating) 

Menggerakan atau actuating berarti tindakan untuk mengusahakan agar semua 

anggota organisasi mau “aktif bergerak” melaksanakan tugas masing-masing demi 

tercapainya tujuan. 

4. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan atau controlling ialah kegiatan untuk mengetahui apakah pelaksanaan 

kerja sesuai dengan maksud untuk dapat mencegah terjadinya penyimpangan-

penyimpangan dan apabila terlanjur terjadi penyimpangan dapat segera diadakan 

tindakan koreksi. 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan usaha pencapaian tujuan 

tertentu melalui kegiatan yang dikerjakan oleh orang lain. Dalam pengertian tersebut, 

manajemen menitikberatkan pada usaha memanfaatkan orang lain dalam pencapaian tujuan 

tersebut, oleh karenanya orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi harus mengetahui 

dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing. 

 Manajeman pemasaran menurut Buchari Alma  dalam bukunya “Manajemen 

Pemasaran dan Pemasaran Jasa”. (2004 : 8) dengan mengutip definisi manajemen 

pemesaran dari beberapa ahli, yaitu :  

 “ Marketing management is the analysis, planning, implementation, and control of 
programs designed to create, built, and maintain beneficial exchanges with target 
buyers for the purpose of achieving organizational objectives”.  
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Artinya : 

 “Manajemen pemasaran adalah kegiatan menganalisa, merencanakan, 

mengimplementasi, dan mengawasi segala kegiatan (program), guna memperoleh tingkat 

pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi”. 

 

Menurut William J. Shultz (1961:160) 

 “ Marketing management is the planning, direction and control of the entire 

marketing activity of a firm or division of a firm”. 

Artinya : 

 Manajemen pemasaran ialah merencanakan, pengarahan dan pengawasan seluruh 

kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian dari perusahaan. 

 

Menurut Ben M. Enis (1974 : 28) 

 “Marketing management is the process of increasing the effectiveness and or 

efficientcy by wich marketing activities are performed by individuals or organizations”. 

Artinya : 

Manajemen pemasaran ialah proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari 

kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu atau oleh perusahaan, artinya apabila 

seseorang atau perusahaan ingin memperbaiki pemasarannya, maka ia harus malakukan 

kegiatan pemasaran itu sebaik mungkin. 

Dari pengertian manajemen pemasaran diatas memiliki implikasi yaitu : 

• Pengertian-pengertian tersebut menekankan adanya efektivitas dan efisiensi. efektif 

artinya memaksimalkan hasil yang hendak dicapai yang telah ditetapkan lebih dahulu, 

sedangkan efisiensi adalah meminimalkan pengeluaran atau biaya yang digunakan 

untuk mencapai hasil tersebut. 

• Manajemen pemasaran merupakan suatu proses yang mengkombinasikan 

produktivitas (kombinasi antara efektivitas dan efisiensi).yaitu apabila orang ingin 

menentukan produktivitas, maka ia harus mengetahui hasil yang dicapai  

seefisien mungkin (penggunaan sumber-sumber daya), dan seefektif mungkin 

(mendapatkan hasil yang maksimal). 
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2.3       Konsep Pemasaran 

 Pada umumnya setiap perusahaan menganut salah satu konsep atau filosofi pemasaran, 

yaitu falsafah atau anggapan yang diyakini perusahaan sebagai dasar dari setiap kegiatannya 

dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen . Seiring dengan perjalanan waktu, 

konsep-konsep ini mengalami perkembangan atau evolusi pemikiran. Walaupun begitu, tidak 

berarti konsep yang terakhir adalah yang terbaik. Pemilihan dan penerapan konsep pemasaran 

tertentu dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya nilai-nilai dan visi manajemen, lingkungan 

internal, dan lingkungan eksternal perusahaan.  

 Dalam studi pemasaran menunjukan adanya perkembangan konsep pemasaran. 

Menurut Djaslim Saladin (2005:1), terdapat lima konsep bisnis yang berkembang dalam 

kegiatan pemasaran, diantaranya yaitu : 

1. Konsep Produksi  (The Production Concept). 

Pemasar yang berpegang pada konsep ini berorientasi pada produksi/operasi 

(internal), dimana para manajer perusahaan memusatkan perhatian untuk mencapai 

efisiensi yang tinggi dan distribusi yang luas.. Asumsi yang diyakini adalah konsumen 

hanya akan membeli produk-produk yang murah dan gampang diperoleh. Dengan 

demikian, kegiatan organisasi harus difokuskan pada efisiensi biaya (produksi) dan 

ketersediaan produk (distribusi) agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Pada 

konsep ini permintaan lebih banyak daripada penawaran.  

2. Konsep Produk (The Product Concept). 

 Dalam konsep ini, pemasar beranggapan bahwa konsumen lebih menghendaki 

produk yng berkualitas, memiliki kinerja, fitur (features), atau panampilan superior. 

Konsekuensinya, pencapaian tujuan bisnis perusahaan dilakukan melalui 

inovasi produk, riset dan pengembangan, dan pengendalian kualitas secara 

berkesinambungan.  

3. Konsep Penjualan (The Selling Concept). 

Pada konsep ini manajer berorientasi pada produk dengan volume penjualan 

yang tinggi. Tugas manajemen adalah meningkatkan volume penjualan karena 

manajemen beranggapan bahwa perusahaan perlu mengadakan kegiatan penjualan dan 

promosi yang gencar. 
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Konsep ini mengandung tiga pokok dasar, yaitu : 

a. Perencanaan dan operasi berorientasi kepada produk dengan volume 

penjualan yang tinggi. 

b. Alat yang dipergunakan untuk meningkatkan penjualan adalah promosi 

yang gencar. 

c. Tujuan akhir adalah memenuhi atau mencapai tujuan perusahaan (laba) 

dengan mengusahakan volume penjualan yang seoptimal mungkin. 

Dengan demikian focus kegiatan pemasaran adalah usaha-usaha memperbaiki 

teknik-teknik penjualan dan kegiatan promosi secara intensif dan agresif agar mampu 

mempengaruhi dan membujuk konsumen untuk membeli, sehingga pada gilirannya 

penjualan dapat meningkat.  

4. Konsep Pemasaran (The Marketing Concept). 

Berbeda dengan konsep terdahulu yang berorientasi pada lingkungan internal, 

konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan (lingkungan eksternal), dengan 

anggapan bahwa konsumen hanya akan bersedia membeli produk-produk yang mampu 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya serta memberikan kepuasan.  

Konsep pemasaran ini mempunyai tiga pokok dasar, yaitu : 

a. Perencanaan dan operasi berorientasi kepada kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 

b. Semua aktivitas pemasaran dilaksanakan dengan pemasaran terpadu 

(Intregated marketing). 

c. Tujuan akhir adalah memenuhi atau mencapai tujuan perusahaan (laba) 

dan berusaha memberikan kepuasansemaksimal mungkin pada 

konsumen. 

5. Konsep pemasaran social (The Social Marketing Concept). 

Pada konsep ini manager eksekutif tidak hanya berupaya memenuhi kepuasan 

pelanggan atau konsumen dan tercapainya tujuan perusahaan (laba), berusaha 

memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus memperbaiki hubungan antara produsen 

dan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan pihak-pihak terkait, tetapi dapat juga 

memberikan jaminan social bagi SDM yang terlibatdalam perusahaan itu, seperti 

kesejahteraan karyawan (gaji yang layak) dan pencemaran lingkungan. 
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Pemasaran yang menganut konsep ini beranggapan bahwa konsumen hanya 

bersedia membeli produk-produk yang mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan 

serta berkontribusi pada kesejahteraan lingkungan social konsumen. 

Dapat disimpulkan bahwa konsep produksi, produk, dan penjualan merupakan 

filsafat bisnis yang tidak berorentasi pada konsumen atau permintaan, Sedangkan 

konsep pemasaran dan konsep pemasaran social berorientasi kepada konsumen 

(buyers market). 

Selanjutnya Waren J. Keegan dalam bukunya, “ Global Marketing 

Management” (1989), mengemukakan perlunya konsep yang keenam, yaitu : 

6. Konsep Pemasaran Strategis (The Strategic Marketing concept) 

Konsep pemasaran strategis merupakan suatu evolusi dari pemasaran, yaitu 

pemasaran global. Dalaam konsep ini focus pemasaran beralih dari kebutuhan 

konsumen atau produk ke ligkungan eksternal perusahaan (environment). Dengan 

demikian alat yang dipergunakannya pun berubah, yaitu “management strategic” atau 

tujuan akhir berubah dari laba menjadi stakeholder benefit. 

Dampak dari perkembangan marketing strategis ini antara lain dituntutnya 

kemampuan manager pemasran dalam penguasaan intelejen pemasran dan informasi. 

Orientasi marketing strategis dimaksudkan juga untuk menciptakan keunggulan 

kompetitif dalam pemasaran yang semakin global. 

Keenam konsep pemasaran tersebut dapat dikelompokan dalam tiga kelompok, 

yaitu : 

a. Konsep pemasaran lama. 

b. Konsep pemasaran modern. 

c. Konsep pemasaran strategik/global. 
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Secara visual dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.3 (i) 

Konsep Pemasaran 

 

Titik awal      Fokus             Sarana                     Hasil  

 

 

   

 

 

 

(a) Konsep pemasaran lama   

 

 

 

 

(b) Konsep Pemasaran Modern 

                          

 

 

 

    

(c) Konsep Pemasaran Global 

 

 

 

 

Sumber : Buku Manajemen Pemasaran:Analisis, Perencanaan, dan Pengendalian  

Djaslim Saladin. (2005:1). 
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Gambar  

Perkembangan konsep pemasaran (ii) 
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Sumber : Buku Pemasaran Jasa, Fandy Tjiptono (2005:1). 
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2.4 Segmenting, Targeting and Positioning (STP) 

Untuk memahami perilaku konsumen, terlebih dahulu pemasar harus dapat membuat 

segmentasi pasar (segmenting), menentukan pasar sasaran (targeting) dan akhirnya 

menempatkan posisi produk di pasar (positioning), dimana STP merupakan jantung dari 

pemasaran modern. 

2.4.1 Segmentasi pasar (segmenting) 

 Menurut Sutisna dalam buku : “Perilaku Konsumen dan Pemasaran 

Strategik” (2004 : 9). Segmentasi pasar adalah strategi yang dirancang untuk 

memisahkan pasar sasaran pada kelompok pembeli menurut jenis produk tertentu dan 

menurut bauran pemasaran tertentu. Para ahli sering mendefinisikan segmentasi itu 

adalah suatu proses untuk mengelompokan konsumen kedalam kotak-kotak yang lebih 

homogen. 

 Segmentasi mampu menciptakan peluang dan memperluas pasar dengan cara 

memuaskan kebutuhan atau harapan konsumen. Adapun dasar-dasar segmentasi pasar 

konsumen dapat dibagi menjadi empat, yaitu dengan memperhatikan karakteristik 

konsumen, maka variable-variabel yang digunakan untuk mensegmentasikan pasar 

konsumen menurut Sutisna (2004 : 9), yaitu : 

a. Segmentasi secara geografis, yaitu membagi-bagi pasar berdasarkan Negara, 

propinsi, kabupaten, dan seterusnya. 

b. Segmentasi demografi, yaitu membagi-bagi pasar berdasarkan usia, seks, jenis 

kelamin, penghasilan dan lain-lain. 

c. Segmentasi psikografis, yaitu membagi pasar berdasarkan kelompok-kelompok 

yang berlainan menurut kelas social, gaya hidup, atau berbagai ciri kepribadian 

seperti sikap-sikap. 

d. Segmentasi perilaku, yaitu membagi pasar berdasarkan kesempatan penggunaan 

manfaat yang dicari, status kesetiaan, dan lain-lain. 
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Manfaat segmentasi pasar menurut Sutisna (2004 : 9), yaitu : 

a. Para penjual atau produsen berada dalam posisi yang lebih baik untuk kesempatan-

kesempatan pemasaran. 

b. Penjual atau produsen dapat menggunakan pengetahuannya terhadap respon 

pemasaran yang berbeda-beda, sehinggga dapat mngalokasikan anggarannya 

secara lebih tepat ke berbagai segmen. 

c. Untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. 

d. Penjual atau produsen dapat mengatur produk dengan lebih baik dan daya tarik 

pemasarannya, sehingga benar-benar cocok denagn permintaan pasar. Dengan 

demikian perusahaan dapat mengevaluasi posisi pasarnya dan posisi pesaing. 

 

2.4.2       Penetapan Pasar Sasaran (Targeting). 

    Menurut Sutisna (2004 : 9), Targeting adalah proses penyeleksian atau 

pelayanan terbaik sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai 

keberhasilan perusahaan. 

  Langkah-langkah dalam menetapkan pasar sasaran yaitu : 

• Mengevaluasi segmen-segmen pasar, dimana di dalam mengevaluai segmen yang 

berbeda-beda terdapat tiga faktor yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi pasar, 

yaitu : 

a. Pertumbuhan dan besarnya segmen 

• Langkah pertama, adalah dengan mengetahui besarnya segmen yang potensial 

dan karakteristik-karakteristik pertumbuhannya. 

• Langkah kedua, menetapkan profitabilitas masing-masing segmen, 

memperkirakan gerakan para pesaing yang akan menekan profitabilitas 

perusahaan. 

b. Daya tarik srtuktural segmen 

Menurut Sutisna (2004 : 9) dengan mengutip pendapat Porter, terdapat lima 

kekuatan yang menentukan daya tarik jangka panjang intrinsik suatu pasar,  

yaitu : 

1) Peserta persaingan industri 

2) Pendatang baru potensial 
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3) Produk pengganti 

4) Pembeli 

5) Pemasok 

Kelima kekuatan tersebut diatas dapat merupakan ancaman, diantaranya yaitu : 

1) Ancaman adanya persaingan yang intensif dalam segmen 

2) Ancaman pendatang baru 

3) Ancaman substitusi 

4) Ancaman meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli 

5) Ancaman meningkatnya kekuatan tawar-menawar pemasok 

 Hambatan dan kemampuanlabaan yang bisa dicapai perusahaan, baik hambatan 

keluar maupun ke dalam, akan membawa dampak pada kemampuanlabaan. Secara 

visual dapat digambarkan sebagai berikut: 

Lima kekuatan yang menentukan daya tarik structural segmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber: Buku perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran, Sutisna (2004: 9). 

 

c. Menyeleksi segmen pasar menurut Sutisna (2004 : 9), ada empat cara yaitu : 

1) Konsentrasi pada pasar tunggal, dimana perusahaan hanya mengkonsentrasikan 

pad satu segmen pasar. Segmen mana yang mungkin untuk dimasuki para 

pesaing atau segmen yang andal untuk ekspansi ke segmen lain. 

Pendatang baru 
potensial 

Para pesaing 
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Perusahaan 
yang 
Memproduksi 
Produk pembeli 



19 
 

2) Spesialisasi selektif, disini perusahaan memilih sejumlah segmen dari sekian 

banyak segmen, yang sesuia dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan. Jadi, perusahaan tidak hanya bertumpu pada satu segmen. 

3) Spesialisai pasar, disini perusahaan menyediakan berbagai macam produk 

untuk satu kelompok pasar saja. 

4) Spesialisai produk, disini perusahaan mengkonsntrasikan pada satu produk 

tertentu yang dibutuhkan oleh berbagai kelompok segmen. Jadi perusahaan 

tudak membuat produk lain bagi aneka ragam kelompok segmen tersebut. 

Tujuannya untuk menghindari resiko terlalu besar. 

 

2.4.3 Penempatan Produk (Positioning)  

 Menurut Sutisna (2004 : 9) Penempatan produk adalah kegiatan merumuskan 

penempatan produk atau jasa dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran 

yang rinci. Agar meraih keunggulan yang kompetitif, maka pemasar harus mampu 

merumuskan dan menetapkan cara yang efektif dalam meraih keunggulan. 

 Positioning adalah tindakan penawaran dan citra perusahaan sehingga 

penawaran tersebut mempunyai tempat tersendiri dan bernilai dalam meraih 

keunggulan. Setiap perusahaan harus cermat memilih cara untuk membedakan dirinya 

secara khas dari para pesaingnya. Dan produk harus mempunyai keunikan tertentu. 

Setiap perbedaan layak diciptakan selama masih memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Penting, artinya perbedaan yang memberikan manfaat dengan nilai yang cukup 

tinggi kepada para pembelinya yang cukup besar. 

b. Khas, artinya perbedaan itu tidak ditawarkan perusahaan lain. 

c. Unggul, perbedaan itu unggul dan mendapatkan manfaat serta keuntungan yang 

sama. 

d. Dapat dikomunikasikan. 

e. Terjangkau. 

f. Meguntungkan. 

 Penentuan posisi menghendaki perusahaan memutuskan besarnya perbedaan-

perbedaan, perbedaan tersebut akan dipromosikan kepada para pelanggan. Ada 

beberapa strategi penentuan posisi, yaitu : 
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a. Penentuan posisi menurut atribut : perusahaan memposisikan menurut atribut 

seperti ukuran. 

b. Penentuan posisi menurut manfaat : produk diposisikan sebagai pemimpin dalam 

suatu manfaat tertentu. 

c. Penentuan posisi menurut penggunaan/ penerangan : memposisikan produk 

sebagai yang terbaik untuk sejumlah penggunaan/penerangan. 

d. Penentuan lokasi menurut pemakai : produk diposisikan sebagai yang lebih baik 

dibandingkan pesaing. 

e. Penentuan posisi menurut kategori produk : produk diposisikan sebagai yang 

terbaik dalam suatu kategori produk.  

 

2.5       Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

 Bauran pemasaran dapat dikatakan sebagai faktor internal dari perusahaan, dimana 

perusahaan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan serta mempengaruhi respon dari 

pasar sasaran, serta untuk mencari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil yang 

paling memuaskan. 

Menurut Buchari Alma  (2004 : 14) dengan mengutip pendapat dari Philip Kotler, 

mengemukakan bahwa bauran pemasaran (marketing mix) sebagai berikut : 

“Bauran pemasaran (Marketing Mix) adalah seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan untuk mencapai tujuan pemasarannya pada pasar sasaran” 

 Dalam menempatkan bauran pemasaran/ marketing mix harus berpegang pada prinsip 

ekonomis, yaitu: “Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya ingin mendapatkan hasil mix yang 

sebesar-besarnya”. Maka dalam menetapkan marketing mix untuk dapat memperoleh target 

penjualan tertentu, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu : 

• Marketing mix harus seimbang 

Dalam melaksanakan marketing secara umun haruslah diusahakan dalam keadaan 

yang seimbang. Seimbang disini adalah dalam keadaan keseimbangan yang sebaik 

mungkin, misalnya diadakan advertisi secara besar-besaran tanpa harus memperbaiki 

kualitas produksinya, maka hasil yang dicapai akan kurang memuaskan. Oleh sebab 

itu advertisi besar-besaran harus diimbangi oleh mutu produk yang baik. 
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• Marketing mix tidak boleh statis 

Disini marketing mix tidak boleh bersifat statis, tapi harus dinamis. Misalnya saingan 

mencoba meniru strategi marketing mix yang kita lancarkan, maka kita harus cepat 

mengatur siasat baru. Disini dituntut dinamika dan kreatifitas dari manajer pemasaran. 

• Marketing mix tidak boleh meniru 

Dalam melaksanakan marketing mix belum tentu tepat bila satu perusahaan meniru 

atau menjiplak begitu saja perusahaan yang lain, sebab situasi dan kondisi perusahaan 

tidaklah persis sama. Apabila kita hanya meniru-niru, maka justru dapat merugikan 

perusahaan. 

• Marketing mix harus bertujuan jangka panjang 

Dalam melaksanakan marketing mix, maka sebaiknya diusahakan mencapai tujuan 

jangka panjang, hal ini tidak berarti tujuan jangka pendek diabaikan. Sebab tujuan 

jangka pendek ada pula yang dipakai untuk mencapai tujuan jangka panjang. 

 

2.5.1     Unsur-unsur Bauran pemasaran (Marketing Mix) 

    Unsur-unsur bauran pemasaran menurut Fandy Tjiptono (2005:4) 

diklasifikasikan ke dalam tujuh unsur / 7P, yaitu Produk (Product), Harga (Price), Tempat 

(Place), Promosi (Promotion), People, Process, dan Physical evidence.  

1. Produk (Product) 

       Secara konseptual, produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu 

yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas serta daya 

beli pasar. 

 Dalam merencanakan produk pemasar atau produk, pemasar perlu memahami lima 

tingkatan produk , yaitu : 

a) Produk utama/ inti (core benefit), yaitu manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan 

akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. 

b) Produk generik, yaitu produk yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling 

dasar (rancangan produk minimal agar dapat berfungsi). 
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c) Produk harapan (expected product), yaitu produk formal yang ditawarkan dengan 

berbagai atribut dan kondisinya secara normal (layak) diharapkan dan disepakati 

untuk dibeli. 

d) Produk pelengkap (augmented product), yaitu berbagai atribut produk yang 

dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga dapat 

memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing. 

e) Produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin 

dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. 

 Setiap produk berkaitan secara hierarkis dengan produk-produk tertentu lainnya yang 

dapat memuasakan kebutuhan tersebut. Hierarki produk terdiri atas tujuh tingkatan 

(Kotler, et al.1996), yaitu : 

1) Need family, yaitu kebutuhan inti/dasar yang membentuk product family.  

Contohnya rasa aman. 

2) Product family, yaitu seluruh kelas produk yang dapat memuaskan suatu kebutuhan 

inti/dasar dengan tingkat efektivitas yang memadai. Contohnya tabungan. 

3) Kelas produk (product class), yaitu sekumpulan produk di dalam product family 

yang dianggap memiliki hubungan fungsional tertentu. 

4) Lini produk (product line), yaitu sekumpulan produk di dalam kelas produk yang 

berhubungan erat. Contohnya asuransi jiwa. 

5) Tipe produk (product type), yaitu item-item dalam suatu lini produk yang memiliki 

bentuk tertentu dari sekian banyak kemungkinan bentuk produk. Contohnya 

asuransi jiwa berjangka. 

6) Merek (brand), yaitu nama yang dapat dihubungkan/diasosiasikan dengan satu 

atau lebih item dalam lini produk yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber 

atau karakter item tersebut. Contohnya Asuransi Bumiputera. 

7) Item, yaitu suatu unit khusus dalam suatu merek atau lini produk yang dapat 

dibedakan berdasarkan ukuran, harga, penampilan, atau atribut lainnya.biasanya 

disebut juga stockeeping unit atau varian produk. 

 

 



23 
 

 Berdasarkan berwujud atau tidaknya produk dapat diklasifikasikan ke dalam dua 

kelompok, yaitu : 

a) Barang, merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bias dilihat, 

diraba/disentuh, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuakn fisik lainnya. 

Ditinjau dari aspeknya ada dua macam barang, yaitu : 

• Barang tidak tahan lama (nodurable goods), yaitu barang berwujud yang 

biasanya habis dikonsumsi satu atau beberapa kali pemakaian, dengan kata lain 

umur ekonomisnya dalam kondisi pemakaian kurang dari satu tahun. 

• Barang tahan lama  (durable goods), yaitu barang berwujud yang biasanya bisa 

bertahan lama dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya satu tahun atau 

lebih). 

b) Jasa (services), merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan 

untuk dijual. 

2. Harga (Price) 

      Harga adalah sejumlah kompensasi (uang maupun barang, kalau mungkin) yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Harga 

merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan   pemasukan atau 

pendapatan bagi perusahaan. 

  Pada dasarnya ada empat tujuan penetapan harga, yaitu : 

a. Tujuan berorientasi pada laba, asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa 

setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling 

tinggi. 

b. Tujuan berorientasi pada volume, dimana perusahaan menetapkan harga 

berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume. Harga ditetapkan sedemikian 

rupa agar dapat mencapai target penjualan. 

c. Tujuan berorientasi pada citra, dimana perusahaan dapat menetapkan harga tinggi 

untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. 

d. Tujuan stabilisasi harga, stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan  harga 

untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan 

harga pemimpin leader. 
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Pada umumnya terdapat tiga strategi penetapan harga yang dapat diikuti oleh 

produsen, tergantung pada keadaan produknya. Strateginya ialah : 

• Skiming Price, yaitu menetapkan harga setinggi-tingginya. Strategi ini hanya 

mungin apabila produknya diarahkan kepada konsumen yang berpenghasilan tinggi, 

dan ini merupakan produk baru yang sangat istimewa. Untuk memperoleh produk 

tersebut, telah dikeluarkan biaya eksperimen, labolatoruim yang cukup tinggi. 

Kemudian harga barang-barang tersebut berangsur-angsur diturunkan. 

• Penetration price, yang bertujuan untuk meneroboskan produk ke pasar, karena 

banyak barang sejenis yang sudah ada di pasar. Oleh sebab itu produsen mencoba 

merebut pasar dengan harga rendah. 

3. Tempat (Place)/ saluran distribusi  

 Secara garis besar pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran 

yang berupa memperlanacar dan mempermudah pencapaian barang dan jasa dari 

produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan 

(jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan). Dengan kata lain distribusi 

merupakan aktivitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk dan 

memperlancar arus saluran pemasaran. 

Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk 

menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktifitas perusahaan yang 

mengupayakan agar produk sampai ke tangan konsumen.  

Tingkatan-tingkatan dalam saluran distribusi, yaitu : 

• Zero-level channel, menunjukan bahwa pemasar tidak menggunakan perantara 

dalam memasarkan produknya (disebut juga direct market channel). Saluran 

distribusi ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 
• One-level channel, menunjukan bahwa pemasar menggunakan satu tipe perantara. 

Saluran distribusi ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

Produsen  Konsumen  

Produsen  Retailer  Konsumen  
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• Two-level channel , menunjukan bahwa pemasar menggunakan dua tipe perantara. 

Saluran distribusi ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

• Three-level channel, menunjukan bahwa pemasar menggunakan tiga tipe 

perantara. Saluran distribusi ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

Terdapat tiga macam penentuan jumlah perantara dalam saluran distribusi menurut 

Fandy Tjiptono dalam buku “Strategi Pemasaran” (2004 : 3) atau disebut juga 

sebagai strategi cakupan distribusi, yaitu:  

1. Distribusi eksklusif, yaitu produsen hanya menunjuk satu orang perantara 

khusus untuk menyalurkan barangnya di daerah atau wilayah tertentu, dengan 

syarat perantara itu tidak boleh menjual produk produsen lain. strategi ini 

membutuhkan kemitraan yang kuat antara produsen dan perantara. 

2. Distribusi intensif, yaitu produsen berusaha menyediakan produknya di semua 

retail outlet yang mungkin memasarkannya. 

3. Distribusi selektif, yaitu strategi menempatkan produk perusahaan di beberapa 

retail outlet saja dalam suatu daerah tertentu. Hal ini dimungkinkan bila 

volume penjualan yang tinggi bisa diperoleh dari beberapa retail outlet saja, 

dimana perantara yang digunakan memberikan kontribusi yang besar terhadap 

tujuan distribusi. 

4. Promosi (Promotion) 

 Promosi menurut Ben M. Enis (1974 : 378) dan William J. Stanton 

(1981:445), menyatakan bahwa : 

“Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang 
meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa, dengan tujuan untuk 
memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan calon 
konsumen”. 
 
 
 
 
 

Wholesaler  Retailer  Konsumen  Produsen  

Produsen  Agen  wholesaler retailer Konsumen  
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 Sedangkan menurut William Shoell (1993 : 424) menyatakan bahwa : 

“Promotion is marketers’ effort to communicate with target audiences. 

Communication is the process of influencing others’ behavior by sharing ideas, 

information or feeling with them”. 

Artinya: 

Promosi ialah usaha yang dilakukan oleh marketer, berkomunikasi dengan 

calon audiens. Komunikasi adalah sebuah proses membagi ide, informasi, atau 

perasaan audiens. 

 Tujuan-tujuan dari kegiatan promosi menurut Ben M. Enis (1974 : 378) dan 

William J. Stanton (1981:445), diantaranya yaitu:  

a. Menginformasikan (Informing) dapat berupa : 

• Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru. 

• Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk. 

• Menyampaikan perubahan harga kepada pasar. 

• Menjelaskan cara kerja suatu produk. 

• Meginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan. 

• Meluruskan kesan yang keliru. 

• Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli. 

• Membangun citra perusahaan. 

b. Membujuk pelanggan sasaran (Persuading) untuk : 

• Mengalihkan pilihan ke merek tertentu. 

• Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk. 

• Mendorong pembeli untuk belanja pada saat itu juga. 

• Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga (salesman). 

c. Mengingatkan (Reminding), dapat terdiri atas : 

• Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan 

dalam waktu yang dekat. 

• Megingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk 

perusahaan. 
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• Membuat pembeli tetap ingat pada produk perusahaan walaupun tidak ada 

kampanye iklan. 

• Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan. 

        Dalam mempromosikan atau mengkomunikasikan produk suatu perusahaan, 

maka ada lima elemen penting promosi seperti yang diungkapkan oleh Philip Kotler dan 

Gary Amstrong (1991 : 432), yaitu : 

1.  Iklan (advertaising) 

Merupakan segala bentuk penyajian yang sifatnya tidak pribadi dan merupakan 

kegiatan promosi mengenai suatu gagasan barang/jasa yang dibayar oleh sponsor 

tertentu. Dimana tujuan yang ingin dicapai dari iklan adalah untuk memberikan 

kepada konsumen mngenai suatu produk/jasa, membujuk konsumen untuk tertarik 

pada suatu produk/jasa, membandingkan dengan produk/jasa yang di tawarkan 

oleh produsen lain, mengingatkan. 

Macam-macam iklan yang dapat digunakan oleh perusahaan, antara lain : 

• Iklan cetak dan siaran. 

• Film. 

• Brosur dan buklet. 

• Poster dan selebaran. 

• Cetak ulang iklan. 

• Billboard. 

• Display signs. 

• Bahan audiovisual. 

• Symbol dan logo. 

2. Promosi penjualan (sales promotion) 

Merupakan intensif jangka pendek untuk mendorong pembeli atau penjual dari 

produk/jasa. Sales promotion mengajak agar calon konsumen membeli sekarang 

produk yang ditawarkan. 

Promosi penjualan dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara: 

• Kontes permainan dan hiburan. 

• Undian atau lotre, termasuk pemberian kupon. 

• Premium dan hadiah. 
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• Pasar malam dan pameran dagang. 

• Demonstrasi produk. 

• Potongan rabat atau penawaran pengembalian uang. 

• Pendanaan dengan bunga rendah. 

• Kelonggaran tukar tambah. 

• Trading stamps. 

• Free-in-the-mail premiums. 

• Hadiah-hadiah bagi langganan atau pemberian souvenir. 

• Coba gratis. 

• Jaminan produk. 

• Promosi silang. 

• Adanya diskon. 

3.  Hubungan masyarakat (Public Relations) 

Berarti membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan, 

dengan harapan membuat image atau citra yang baik terhadap perusahaan, 

biasanya sering dilakukan dengan konferensi pers. 

Perusahaan dapat melakukan promosi produknya dengan menggunakan beberapa 

hal, diantaranya : 

• Kotak pers. 

• Pidato dan seminar. 

• Laporan tahunan. 

• Donasi atau sumbangan. 

• Sponsor. 

• Publikasi. 

• Lobbyng. 

• Majalah perusahaan. 

• Peringatan suatu peristiwa tertentu. 

• Berita. 

• Aktivitas layanan masyarakat. 
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4. Penjualan tatap muka (Personal selling) 

Merupakan presentasi personal oleh tenaga penjual perusahaan (salesman dan 

sales promotion girls) untuk melakukan penjualan dan membangun hubungan 

dengan konsumen. Cara promosi seperti ini adalah satu-satunya yang dapat 

menggugah hati pembeli dengan segera, pada tempat dan waktu itu juga. 

Diantaranya, yaitu : 

• Presentasi penjualan. 

• Pertemuan penjualan. 

• Program intensif. 

• Pemberian contoh atau sampel. 

• Pasar malam dan pameran dagang. 

5. Pemasaran langsung (Direct marketing) 

Merupakan hubungan langsung dengan pasar sasaran (yang sudah dipilih) untuk 

memperoleh tanggapan langsung dan membangun hubungan jangka panjang. 

Diantaranya, yaitu : 

• Catalog, surat. 

• Radio, TV direct response marketing. 

• Kios shopping, internet, Email. 

• Majalah, Koran. 

• Telemarketing, telephone 

• Elektronik shopping. 

5. People  

Yaitu yang menyangkut orang (sumber daya manusia). Bagi sebagian besar orang 

merupakan unsur vital dalam bauran pemasaran. Bila produksi dapat dipisahkan 

dengan konsumsi, sebagaimana dijumpai dalam kebanyakan kasus pemasaran barang 

manufaktur, pihak manajemen biasanya mengurangi pengaruh langsung sumber daya 

manusia terhadap output akhir yang diterima pelanggan. Di lain pihak, dalam industri 

jasa, setiap orang merupakan “part-time marketer” yang tindakan dan perilakunya 

memiliki dampak langsung pada output yang diterima pelanggan. Oleh sebab itu, 

setiap organisasi (terutama yang tingkat kontaknya dengan pelanggan tinggi) harus 

secara jelas menentukan apa yang diharapkan dari setiap karyawan dalam interaksinya 
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dengan pelanggan. Untuk mencapai standar yang ditetapkan, metode-metode 

rekrutmen, pelatihan, pemotivasian, dan penilaian kinerja karyawan tidak dapat 

dipandang semata-mata sebagai keputusan personalia, semua itu juga merupakan 

keputusan bauran pemasaran yang penting. 

6. Process  

Yaitu segala Sesutu yang menyangkut lamanya proses, misalnya proses produksi, 

proses pemasaran, dan sebagainya. Proses produksi atau operasi merupakan factor 

penting bagi konsumen high-contact services, yang seringkali juga berperan sebagai 

co-producer jasa yang bersangkutan.  

7. Physical evidence 

 Yaitu segala sesuatu yang menyangkut bukti fisik. Bukti fisik ini bias dalam 

berbagai bentuk, misalnya brosur paket liburan yang atraktif dan memuat foto lokasi 

liburan dan tempat menginap; penampilan staf yang rapih an sopan; dekorasi internal 

dan eksternal bangunan yang atraktif; dan lain-lain.  

 

2.6  Strategi Pemasaran. 

  Sebelum kita mengetahui apa itu strategi pemasaran, sebaiknya kita harus memahami 

dengan jelas mengenai strategi itu sendiri. 

Strategi berasal dari bahasa Yunani “Strategia” (stratos = militer, dan ag = memimpin), yang 

artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. 

 

2.6.1      Pengertian Strategi  

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr dalam buku : Fandy Tjiptono “ 

Strategi Pemasaran” (2004 : 3) bahwa strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua 

perspektif yang berbeda, yaitu : 

- Berdasarkan perspektif yang pertama, 

Strategi   

 Program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan 

mengimplementasikan misinya. 
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- Sedangkan berdasarkan perspektif yang kedua, 

Strategi 

Merupakan  pola tanggapan atau respon oganisasi terhadap lingkungannya 

sepanjang waktu. 

Dari dua perspektif diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah rencana atas suatu 

tindakan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan. 

Sedangkan menurut Buchari Alma (2004 : 8) dengan mengutip pendapat dari 

Kenneth R. Andrews, bahwa : 

“Strategi perusahaan adalah pola keputusan yang menentukan dan 
mengungkapkan sasaran, maksud, dan tujuan yang menghasilkan kebijaksanaan 
utama dan merencanakan untuk pencapaian tujuan serta merinci jangkauan bisnis 
yang akan dikejar oleh perusahaan”. 

Jadi strategi adalah penetapan arah keseluruhan dari bisnis yang ditujukan untuk 

mencapai suatu tujuan. 

 

2.6.2 Strategi Pemasaran 

Menurut Fandy Tjiptono dalam bukunya : “Pemasaran Jasa” (2005 : 5) secara garis 

besar, strategi pemasaran dapat dikelompokan menjadi dua kategori, yakni strategi 

permintaan primer (primary demand strategies) dan strategi permintaan selektif (selective 

demand strategies). 

I. Strategi Permintaan Primer  

Strategi permintaan primer dirancang untuk menaikan tingkat permintaan terhadap 

bentuk produk (product form) atau kelas produk (product class). Strategi permintaan 

primer biasanya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan pioneer yang memasarkan produk 

baru. Disamping itu, perusahaan yang memiliki pangsa pasar besar dalam pasar yang telah 

mapan  sering memfokuskan sebagian aktifitas pemasarannya untuk perluasan primer. 

Pada prinsipnya, ada dua sumber permintaan baru untuk bentuk atau kelas produk, 

yaitu non pengguna (non-user) dan pengguna yang berpotensi memperbesar tingkat 

penggunaannya. Oleh karena itu strategi permintaan primer dapat dikelompokan menjadi 

dua macam berdasarkan sasaran tipe konsumennya. 
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Tabel  Strategi Pemasaran Permintaan Primer 

 

Bagaimana Permintaan Dipengaruhi Strategi Untuk Mempengaruhi 

Permintaan 

1. Menarik pengguna baru (non-user) a. Meningkatkan kesedian untuk 

membeli 

b. Meningkatkan kemampuan untuk 

membeli 

2. Memperbesar tingkat pembelian  a.  Menambah situasi penggunaan 

b. Menaikkan tingkat konsumsi 

c. Mendorong penggantian produk 

Sumber : Buku Pemasaran jasa, Fandy Tjiptono (2005 :5) 

 

a. Strategi Menarik Pengguna Baru (Bukan Pengguna) 

Dalam strategi ini perusahaan harus mampu meningkatkan kesediaan (willingness) 

atau kemampuan (ability) konsumen untuk membeli produk. Melalui cara tersebut, jumlah 

pengguna bisa meningkat. 

a. Meningkatkan Kesediaan untuk Membeli 

Kesediaan konsumen untuk membeli produk dapat dipengaruhi melalui salah satu 

dari tiga cara berikut : 

- Mendemonstrasikan manfaat yang telah ditawarkan oleh bentuk produk. Cara 

ini sangat dibutuhkan manakala perusahaan memasarkan suatu bentuk produk 

yang baru. 

- Mengembangkan produk baru dengan manfaat-manfaat yang akan lebih 

menarik untuk segmen pasar tertentu. 

- Medemonstrasikan atau mempromosikan manfaat baru dari produk yang sudah 

ada. 

b. Meningkatkan Kemampuan untuk Membeli 

Kemampuan konsumen untuk membeli produk atau jasa berkaitan erat dengan dua 

hal, yakni daya beli dan akses terhadap produk atau produsen. 
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Masalah daya beli yang rendah bisa diatasi dengan cara menawarkan harga yang  

lebih murah. 

b. Strategi Menaikan Tingkat Pembelian dari Penggunaan saat ini. 

Dalam rangka menaikan tingkat pembelian, perusahaan harus mengarahkan strategi 

pemasarannya, yaitu pada kesediaan konsumen untuk membeli lebih sering (more often), 

atau dalam volume pembelian yang lebih banyak (more volume). 

a. Menambah Situasi Pengguna 

Pembeli mungkin akan meningkatkan pemakaiannya jika ragam penggunaan 

produk atau situasi penggunan produk diperjelas.  

b. Menaikan Tingkat Konsumsi Produk 

Volume konsumsi rata-rata dan konsumsi bias ditingkatkan melalui harga yang 

lebih murah atau kemasan yang lebih khusus. Ini banyak dijumpai  dalam bisnis 

minuman ringan, minuman kesehatan, dan makanan ringan. Selain itu, tingkat 

konsumsi dapat diperbesar jika persepsi konsumen terhadap manfaat suatu barang 

atau jasa bisa diubah. 

c. Mendorong Penggantian Produk 

Kendati perancangan ulang produk dapat dikelompokan dalam strategi peminaan 

selektif, dalam beberapa industri (seperti fashion, barang elektronik, komputer). 

Cara ini bisa pula diklasifikasikan sebagai strategi permintaan primer. 

II.  Strategi Permintaan Selektif 

Strategi permintaan selektif bisa berupa tiga alternative utama, yaitu memperluas pasar 

yang dilayani, merebut pelanggan pesaing, dan mempertahankan atau meningkatkan 

permintaan dari basis pelanggan saat ini. 

 

Tabel Strategi Permintaan Selektif 

 

Bagaiman Permintaan Dipengaruhi Strategi Untuk Mempengaruhi 

Permintaan 

1. Memperluas pasar yang dilayani 

(served market) 

a. Memperluas distribusi 

b. Perluasan lini produk 

2. Merebut pelanggan dari pesaing a. Head-to-head competition 
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Merebut pelanggan dari pesaing b. Kualitas superior 

c. Kepemimpinan harga biaya 

d. Diferensiasi 

• Benefit/attribute positioning 

• Customer-based positioning 

3. Mempertahankan atau 

meningkatkan permintaan dari basis 

pelanggan saat ini  

a. Mempertahankan kepuasan 

pelanggan 

b. Relationship marketing 

c. Produk komplementer 

Sumber : buku Pemasaran Jasa, Fandy Tjiptono (2005 : 5). 

 

1. Strategi memperluas pasar yang dilayani 

Perusahaan merumuskan pasar relevan (relevant market)berdasarkan bentuk atau 

kelas produk dimana mereka berkompetisi. Pasar yang dilayani merupakan bagian 

pasar relevan yang dipilih perusahaan untuk dilayani. Hal itu sebagaimana 

dicerminkan oleh lingkup produk yang ditawarkan dan distribusinya. 

a. Memperluas distribusi 

Program penjualan dan distribusi perusahaan dirancang untuk persediaan 

produk bagi pasar sasaran dan untuk memperoleh dukungan pengantara, 

pemajangan, dan promosi secara efektif.  

b. Perluasan Lini Produk 

Perusahaan dapat memperluas lini prduk yang ditawarkan di pasar melalui 

program pengembangan produk dengan dua alternative utama berikut. 

- Perluasan lini produk secara vertikal (vertical product-line extension), 

yaitu menambah produk baru tertentu pada tingkatan harga yang 

berbeda untuk melayani segmen pasar yang berbeda. 

- Perluasan lini produk secara horizontal (horizontal product-line 

extension), yaitu menambah produk baru tertentu dengan karakteristik 

yang berbeda, namun pada tingkat harga relative yang sama. 

 

 



35 
 

2. Strategi Merebut Pelanggan dari Pesaing 

Pesaing langsung perusahaan adalah perusahaan-perusahaan lain yang bersaing dalam 

served market yang sama. Pada saat konsumen menentukan pilihan dalam served market 

tertentu, mereka yang menganggap proses pemilihan merek merupakan aktivitas nonrutin 

akan membandingkan berbagai alternative merek berdasarkan sejumlah atribut. Karena 

pilihan konsumen sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap atribut-atribut 

tersebut, maka strategi akuisisi pelanggan akan sangat tergantung kepada posisi produk di 

pasar. 

Berdasarkan perspektif manajerial, ada dua posisi, yaitu head-to-head positioning dan 

differentiated positioning.  

a) Head-to head positioning 

Dalam strategi ini perusahaan menawarkan manfaat yang pada dasarnya sama seperti 

pesaing, tetapi berusaha untuk memenangkan persaingan dengan dua alternative cara 

berikut. 

- Melakukan usaha-usaha pemasaran yang lebih unggul (superior marketing efforts), 

seperti kualitas, kelengkapan, ketersediaan produk, atau nama merek yang lebihn 

superior. Untuk itu dibutuhkan dana yang sangat besar, terutama untuk komunikasi 

pemasaran dan pengembangan produk. 

- Kepemimpinan dalam harga dan biaya (price-cost leadership), yaitu menawarkan 

kualitas sebanding dengan harga lebih murah dari pesaing.  

b) Differentiated positioning 

Dalam strategi ini, perusahaan berusaha membedakan diri dengan cara manawarkan 

atribut atau manfaat tertentu yang unik atau dengan jalan berfokus hanya melayani 

jenis konsumen tertentu. 

- Benefit/attribute positioning adalah strategi pemasran yang menonjolkan atribut 

unik, pengemasan produk secara unik, atau manfat yang unik. 

- Customer-oriented positioning (niching) adalah strategi pemasaran yang berusaha 

untuk memisahkan diri dari para pesaing besar dengan jalan melayani satu atau 

sejumlah kecil segmen pasar khusus. 
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3. Strategi mempertahankan atau meningkatkan permintaan  

Dari basis pelanggan, saat ini berbagai riset menunjukan bahwa biaya 

mempertahankan pelanggan jauh lebih murah dibandingkan biaya merebut pelanggan 

baru. Berikut ini ada tiga alternative strategi yang dapat dipilih, sebagai berikut  : 

- Mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi 

Banyak merek yang berhasil dibangun di pasar dengan memfokuskan strategi 

programnya pada upaya mempertahankan kepercayaan pelanggan terhadap 

kualitas produk yang superior. Loyalitas pelanggan tercipta manakala pelanggan 

membeli barang atau jasa dari sumber yang sama dari waktu ke waktu. Kepuasan 

pelanggan merupakan penyebab utama loyalitas. Kepuasan dan loyalitas akan 

semakin kuat bila didukung pula dengan ekuitas merek yang kuat. 

- Relationship marketing 

Hal ini dirancang untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya bisnis ulangan 

(repeat business) melalui pengembangan hubungan yang sifatnya formal-

interpersonal dengan pelanggan. Upaya menjalin relasi jangka panjang dengan 

pelanggan bisnis diimplementasikan melaui tiga pendekatan sebagai berikut : 

a) Menambah manfaat financial, seperi halnya frequency marketing 

program dan club marketing program yang dirancang untuk 

memberikan reward kepada para pelanggan yang sering membeli 

produk atau jasa, membeli jumlah yang cukup besar, dan atau 

bergabung dengan club pelanggan tertentu. 

b) Menambah manfaat social, dengan cara melakukan personalisasi dan 

individualisasi relasi dengan pelanggan. 

c) Menambah ikatan-ikatan structural, seperti menyediakan fasilitas 

tambahan berupa peralatan khusus 

- Produk komplementer 

Merupakan salah satu bentuk strategi yang sering dirancang dan dipasarkan 

perusahaan dalam rangka mempertahankan pelanggan. Manambah jumlah relasi 

antara perusahaan dan pelanggan bias menyebabkan peralihan ke pemasok atau 

merek lain menjadi lebih mahal (baik secara ekonomis maupu secara psikologis) 

bagi pelanggan. Strategi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan 
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bisnis dengan pelanggan yang ada saat ini agar membeli produk tambahan. Ada 

dua bentuk strategi produk komplementer sebagai berikut. 

a) Bundling (sistem penjualan paket), dimana perusahaan menawarkan 

kombinasi spesifik dari berbagai produk yang dijual secara bersama, 

dengan harga yang lebih murah daripada produk dijual secara terpisah. 

b) System selling, yaitu merancang produk-produk yang saling kompatibel 

satu sama lain, sehingga kinerjanya bisa lebih bagus jika digunakan 

bersama. 

 

2.6.3  Elemen-elemen Strategi Pemasaran. 

    Strategi pemasaran yang digunakan oleh suatu perusahaan merupakan hasil 

dipadukannya berbagai elemen-elemen penting dari pemasaran itu sendiri, sehingga 

dengan memadukan elemen-elemen pemasaran maka apa yang menjadi tujuan dari 

perusahaan akan tercapai. 

Terdapat lima elemen-elemen pemasaran yang saling berkaitan menurut Corey, yang 

dikutip oleh Rachmat Firdaus. (2004 : 10) diataranya, yaitu : 

1. Pemilihan pasar, yaitu memilih pasar yang akan dilayani, keputusan ini didasarkan 

kepada beberapa faktor, diantaranya : 

a. Persepsi terhadap fungsi produk dan pengelompokan teknologi yang dapat 

diproteksi dan didominasi. 

b. Keterbatasan sumber daya internal yang dapat mendorong perlunya 

pemusatan (focus) yang lebih sempit. 

c. Pengalaman kumulatif yang didasarkan pada “Trial and Error” di dalam 

menanggapi berbagai peluang dan tantangan. 

d. Kemampuan khusus yang berasal dari akses terhadap sumber daya langka 

atau pasar yang terproteksi. 

Pemilihan pasar dimulai dengan melakukan segmentasi pasar terlebih dahulu , 

kemudian memilih pasar sasaran yang paling memungkinkan untuk dilayani oleh 

perusahaan. 

2. Perencanaan produk yang meliputi produk spesifik, pembentukan lini produk, dan 

desain penawaran individual pada masing-masing lini. Produk itu sendiri 
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menawarkan manfaat total yang dapat diperoleh pelanggan dengan melakukan 

produk itu sendiri, nama produk, ketersediaan produk, dan bantuan teknis yang 

disediakan penjual, serta hubungan personal yang mungkin terbentuk diantara 

pembeli dan penjual. 

3.  Penetapan harga, yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai 

kuantitatif dari produk kepada pelanggan, dengan tujuan untuk mendukung strategi 

pemasaran yang berorientasi pada permintaan primer apabila perusahaan meyakini 

bahwa harga yang lebih murah dapat meningkatkan jumlah pemakai, tingkat 

pemakaian atau pembelian ulang dalam bentuk atau kategori produk tertentu. 

4. Sistem distribusi, yaitu saluran perdagangan grosir dan eceran yang dilalui produk 

hingga mencapai di konsumen akhir yang membeli dan menggunakan produk 

tersebut. 

5. Komunikasi pemasaran (promosi), merupakan usaha untuk menyampaikan pesan 

kepada public terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan produk di pasar. 

Konsep yang secara umum sering digunakan untuk menyampaikan pesan adalah 

apa yang disebut sebagai bauran promosi (promotional mix). Disebut bauran 

promosi karena biasanya pemasar sering menggunakan berbagai jenis promosi 

secara simultan dan terintegrasi dalam suatu rencana promosi produk. Komunikasi 

pemasaran biasanya meliputi periklanan, penjualan tatap muka (personal selling), 

promosi penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat dan publisitas 

(publicity & public relation), serta pemasaran langsung (direct marketing). 

Komunikasi pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi pemasar. 

Tanpa komunikasi, konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan 

mengetahui keberadaan produk di pasar.  
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2.6.4 Strategi Produk  

       Menurut Fandy Tjiptono (2005 : 4), secara garis besar strategi produk dapat 

dikelompokan beberapa jenis atau kategori, yaitu : 

1. Strategi positioning, merupakan strategi yang berusaha menciptakan diferensiasi 

yang unik dalam benak pelanggan sasaran, sehingga terbentuk citra (image) merek 

produk yang lebih unggul dibandingkan merek/produk pesaing. Tujuannya adalah 

untuk mementukan atau memposisikan produk di pasar sehingga produk tersebut 

terpisah atau berbeda dengan merek-merek lain. 

2. Strategi repositioning produk, merupakan strategi yang dilaksanakan dengan jalan 

meninjau kembali posisi produk dan bauran pemasaran saat ini, serta berusaha 

mencari posisi baru yang lebih tepat bagi produk dan bauran pemasaran saat ini. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kelangsungan hidup produk dan untuk 

mengoreksi kesalahan penentuan posisi sebelumnya. 

3. Strategi overlap produk  , merupakan strategi pemasaran yang menciptakan 

persaingan terhadap merek tertentu milik perusahaan sendiri, dengan cara 

pengenalan produk yang bersaing dengan produk yang sudah ada, penggunaan 

label pribadi, yaitu menghasilkan suatu produk yang menggunakan nama merek 

perusahaan lain, menjual komponen-komponen yang dipergunakan dalam produk 

perusahaan sendiri kepada para pesaing. Tujuannya adalah untuk menarik lebih 

banyak pelanggan dan untuk meningkatkan pangsa pasar dan pertumbuhan. 

4. Strategi lingkup produk, merupakan strategi yang ditentukan dengan 

memperhitungkan misi keseluruhan unit bisnis. Hasil yang diharapkan dalam 

strategi ini dalam jangka pendek adalah penghematan biaya melalui aktivitas 

produksi yang lebih sedikit, berkurangnya persediaan. 
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2.6.5 Strategi Penetapan Harga  

         Menurut Fandy Tjiptono (2004 : 4), secara garis besar metode panetapan harga 

dapat dikelompokan menjadi empat kategori, yaitu : 

1. Metode penetapan harga berbasis permintaan, metode ini lebih menekankan 

faktor-faktor yang mempengaruhi selera pelanggan daripada faktor-faktor 

seperti biaya, laba, dan persaingan. 

2. Metode penetapan harga berbasis biaya, yang menjadi faktor penentunya 

adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan.  

3. Metode penetapan harga berbasis laba, metode ini berusaha menyeimbangkan 

pendapatan dan biaya dalam penetapan harga. Upaya ini dapat dilakukan atas 

dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase 

terhadap penjualan atau investasi. 

4. Metode penetapan harga berbasis persaingan, selain berdasarkan pada 

pertimbangan biaya, permintaan atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas 

dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing. 

 

2.6.6 Strategi Distribusi  

        Menurut Fandy Tjiptono (2004 : 4), strategi distribusi berkenaan dengan penentuan 

dan manajemen saluran distribusi yang dipergunakan oleh produsen untuk memasarkan 

barang dan jasanya. Secara garis beasar terdapat beberapa strategi distribusi, yaitu : 

1. Strategi struktur saluran distribusi, strategi ini berkaitan dengan penentuan jumlah 

perantara yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. 

Alternative yang dipilih dapat berupa distribusi langsung (direct channel) atau 

distribusi tidak langsung (indirect channel). Tujuannya adalah untuk mencapai 

jumlah pelanggan yang optimal pada waktu yang tepat dan dengan biaya yang rendah 

namun dapat meraih dan menjaga tingkat pengendalian distribusi tertentu. 

2. Strategi cakupan distribusi, strategi ini berkaitan dengan penentuan jumlah perantara 

di sutau wilayah atau market exposure. Tujuan dari strategi ini adalah melayani pasar 

dengan biaya yang minimal namun bias menciptakan citra produk yang diinginkan. 
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3. Strategi modifikasi saluran distribusi (channel modification strategy), adalah strategi 

mengubah susunan saluran distribusi yang ada berdasarkan evaluasi dan peninjauan 

ulang. 

4. Strategi pengendalian saluran distribusi, adalah menguasai semua anggota dalam 

saluran distribusi agar dapat mengendalikan kegiatan mereka secara terpusat kea rah 

pancapaian tujuan bersama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengendalian, 

memperbaiki ketidakpastian, mengentahui efektivitas biaya melalui kurva 

pengalaman, mencapai skala ekonomis. 

 

2.6.7  Strategi Promosi  

  Menurut Fandy Tjiptono (2004 :4), strategi promosi berkaitan dengan masalah-

masalah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian komunikasi persuasive dengan 

pelanggan. Strategi promosi ini biasanya untuk menentukan proporsi personal selling, 

iklan dan promosi penjualan. Ada beberapa strategi pokok dalam strategi promosi, yaitu : 

1. Strategi pengeluaran promosi, strategi ini digunakan untuk memberikan jalan 

keluar terhadap anggaran promosi/pengeluaran promosi, dengan tujuan untuk 

menekan atau mengendalikan besarnya pengeluaran promosi. 

2. Strategi bauran promosi, strategi ini berupaya memberikan distribusi yang 

optimal dari setiap metode promosi. Tugas tersebut tidaklah mudah mengingat 

efektivitas masing-masing metode berbeda dan yang paling repot, setiap metode 

kadang-kadang tumpang tindih (overlap) dengan metode lain. 

3. Strategi pemilihan media, tujuan dari strategi ini adalah memilih media yang 

tepat untuk kampanye iklan dalam rangka membuat pelanggan menjadi tahu, 

paham, menentukan sikap, dan membeli produk yang dihasilkan perusahaan. 

4. Strategi copy iklan, copy adalah sesuatu yang mewakili pesan yang ingin 

disampaikan pengiklan, yang berfungsi untuk menjelaskan manfaat produk dan 

member alas an kepada pembacanya mengapa harus membeli produk tersebut.  

5. Strategi penjualan, adalah memindahkan posisi pelanggan ke tahap pembeli 

(dalam proses pengambilan keputusan) melalui penjualan tatap muka (personal 

selling). 

 


