BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Pengertian Manajemen, Pemasaran, dan Manajemen Pemasaran

2.1.1

Pengertian Manajemen
Suatu perusahaan atau organisasi didirikan dengan maksud unttuk

mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari satu perusahaan adalah mencapai
tujuan yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan
manajemen sebagai alat untuk mengatur daan mengendalikan perusahaan,
disamping itu manajemen sangat bermanfaaat untuk mengatur sumber daya, baik
sumber daya manusia, sumber daya produksi hingga sumber daya lainnya,
manajemen berguna untuk membuat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
dan pengendalian untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi atau individu.
Keberhasilan perusahaan dalam pencapaian tujuan tidak terlepas dari
adanya proses manajemen. Tanpa manajemen berbagai aktivitas perusahaan jelas
tidak akan berjalan dengan optimal. Manajemen merupakan proses yang khas,
yang terdiri atas proses perencanaan, pengarahan, dan pengendalian yang
dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-saran melalui pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
Menurut Spare dalam Usman (2013:6) manajemen didefinisikan
sebagai:
“Serangkaian kegiatan yang diarahkan langsung penggunaan sumber
daya organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan
organisasi.”
Menurut Stoner dan Freeman (Safroni, 2012: 44) manajemen
didefinisikan sebagai:
“Proses

perencanaan,

pengorganisasian,

kepemimpinan,

dan

pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua
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sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah
ditetapkan.”
Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah
suatu tindakan yang mengatur sekelompok orang di dalam organisasi secara
efektif dan efisien demi mencapai tujuan-tujuan organisasi.
2.1.1.1 Fungsi-fungsi Manajemen
Dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang terkait erat di
dalamnya. Pada umumnyaa ada satu fungsi manajemen yang banyak dikenal
masyarakat, yaitu perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian (organizing),
fungsi pengarahan (directing), dan fungsi pengendalian (controlling).
Dibawah ini akan dijelaskan arti definisi masing-masing fungsi manajemen.
1. Perencanaan (planning)
Perencanaan adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti
dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah
dittentukan.
2. Pengorganisasian (organizing)
Pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya
manusia dan sumber daya fisik lainnya yang dimiliki oleh perusahaan
untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujan
perusahaan.
3. Pengarahan (directing)
Pengarahaan

adalah

suatu

fungsi

kepemimpinan

manajer

untuk

meningkatan efektifitas dan efisien kerja secara maksimal serta
menciptakan lingkungan yang sehat, dinamis, dan sebagainya.
4. pengendalian (controling)
Pengendalian adalah suatu aktifitas menilai kinerja yang sudah dikerjakan
berdasarkan standar yang telah dibentuk untuk kemudian dibuat perubahan
atau perbaikan jika diperlukan.
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2.1.2 Pengertian Pemasaran
Beberapa pengertian pemasaran menurut beberapa pakar ahli yang
memiliki penerjemahan yang berbeda-beda akan tetapi inti yang dimaksudkan
memiliki kesamaan.
Devinisi pemasaran menurut Kotler dan Armstrong (2014:27) adalah
sebagai berikut :

“Pemasaran adalah proses dimana perusahaan menciptakan nilai
bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan,
dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya”.
Menurut Kotler dan Armstrong (2016:29) pengertian manajemen
pemasaran adalah sebagai berikut :
“Marketing is engaging customer and managing profitable customer
relationships.”
Dari definisi diatas dapat disimpulkan pengertian pemasaran adalah suatu
kegiatan perusahaan untuk membangun suatu hubungan yang baik dengan
pelanggan dengan tujuan mendapatkan keuntungan satu sama lain.
2.1.2

Pengertian Manajemen Pemasaran
Manajemen pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam

perusahaan, diantaranya merencanakan produk baru dan memilih pangsa pasar
yang sesuai serta memperkenalkan produk baru kepada masyarakat luas.
Pengertian manajemen pemasaran menurut Kotler (2012:146) adalah
sebagai berikut:
“Manajemen Pemasaran adalah penganalisaan, pelaksanaan, dan
pengawasan,

program-program

yang

ditujukan

utuk

mengadakan

pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai
tujuan organisasi.”
Pengertian manajemen pemasaran menurut kotler dan keller (2012:5)
adalah :
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“Manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu untuk memilih dan
meraih targer pasar, dan mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan
dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai
pelanggan yang unggul.”
Sehingga dari didefinisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen
pemasaran adalah ilmu untuk mengalisis, melaksanakan, dan mengawasi suatu
kegiatan pertukaran di pasar untuk menciptakan suatu komunikasi yang baik
dengan pelanggan dan dapat mempertahankan pelanggan tersebut.
Manajemen Pemasaran (marketing) merupakan sebuah konsep ilmu dalam
strategi bisnis yang bertujuan untuk mencapai kepuasan berkelanjutan bagi
stakeholder (pelanggan, karyawan, dan pemegang saham).
Secara umum manajemen mempunyai tiga tugas pokok, yaitu :
1. Mempersiapkan rencana/strategi umum bagi perusahaan
2. Melaksanakan rencana tersebut
3. Mengadakan evaluasi, menganalisa dan mengawasi rencana tersebut
dalam pelaksanaannya. (untuk mengukur hasil dan penyimpangannya serta
untuk mengendalikan aktivitas).
Sehingga yang dimaksud dengan manajemen pemasaran, menurut Philip Kotler
(2009) adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
program-program yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran dengan pasar
yang dituju untuk mencapai tujuan organisasi.
2.1.3

Bauran Pemasaran
Para pemasar menggunakan sejumlah alat untuk mendapatkan tanggapan

yang diinginkan dari pasar sasaran mereka, alat itu membentuk suatu bauran
pemasaran. Pemasaran memiliki peran yang vital dalam dunia usaha saat ini, baik
secara langsung maupun tidak langsung. Pemasaran umumnya dipandang sebagai
tugas untuk merencanakan, menciptakan, memperkenalkan, dan menyerahkan
barang dan jasa kepada konsumen tetapi juga memperhatikan semua pihak yang
terkait dalam perusahaan. Dalam pemasaran terdapat salah satu strategi yang
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disebut bauran pemasaran. Bauran pemasaran juga mempunyai peranan yang
penting karena bauran pemasaran merupakan awal atau panduan bagi perusahaan
dalam menjalani aktivitas pemasaran baik produk ataupun jasa.
Definisi Bauran pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012:498) adalah :
“Sekumpulan alat pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan
untuk mencapai tujuan pemasarannya.”
Sedangkan menurut Stanton yang diterjemahkan oleh Swastha (2009:25)
pengertian Bauran pemasaran adalah :
“Kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti
dari sistem perusahaan yaitu produk, sistem harga, distribusi, dan promosi.”
Sedangkan menurut Hurriyati (2010:48) pengertian Bauran pemasaran adalah :
“Unsur-unsur pemasaran yang saling terkait, dibaurkan, diorganisir
dan digunakan dengan tepat sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan
pemasaran dengan efektif sekaligus memuaskan kebutuhan dan keinginan
konsumen.”
Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bauran
pemasaran merupakan alat-alat pemasaran yang saling berintegrasi satu sama lain
dan merupakan inti dari sistem pemasaran yang digunakan untuk memuaskan
kebutuhan dan keinginan konsumen.
Menurut Saladin dan Buchory (2010:10) mengungkapkan bahwa
komponen bauran pemasaran adalah sebagai berikut :
1. Produk (Product)
Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk
diperhatikan,

dimiliki,

dipakai

atau

dikonsumsi

sehingga

dapat

memuaskan keinginan dan kebutuhan. Pengertian produk bukan hanya
dalam pengertian fisik (sempit) akan tetapi pengertian produk secara luas
bisa juga jasa manusia, tempat, organisasi , dan gagasan.
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2. Harga (Price)
Harga adalah sejumlah uang sebagai alat ukur untuk memperoleh produk
atau jasa. Harga dapat juga dikatakan penentuan nilai suatu produk di
benak konsumen.
3. Tempat (Place)
Tempat adalah seperangkat organisasi yang saling bergantung satu sama
lain, yang dilibatkan dalam proses penyediaan suatu produk atau jasa,
untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis.
4. Promosi (Promotion)
Menurut Saladin (2010:213) promosi merupakan salah satu variabel
dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh
perusahaan dalam memasarkan produk. Bahkan kegiatan promosi bukan
saja berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan
pembelian atau penggunaann produk sesuai dengan keinginan dan
kebutuhan.
Dari keempat alat-alat pemasaran di atas mencerminkan penjual terhadap
alat pemasaran yang tersedia untuk mempengaruhi pembeli. Dari sudut pandang
pemasar, setiap alat pemasaran dirancang untuk memberikan manfaat kepada
pelanggan. Jadi perusahaan pemenang adalah perusahaan yang dapat memenuhi
kebutuhan konsumen/pelanggan secara ekonomis, mudah, dan dengan komunikasi
efektif.
2.2

Experiential Marketing

2.2.1

Pengertian Experiential Marketing
Konsumen tidak hanya menilai sebuah produk atau jasa berdasarkan

kualitas, manfaat dan fungsi yang diberikan tetapi lebih dari itu mereka
menginginkan suatu komunikasi dan kegiatan pemasaran yang memberikan
sensasi, menyentuh hati mereka serta sesuai dengan gaya hidup mereka. Dengan
kata lain, konsumen menginginkan produk yang kehadirannya dapat memberikan
suatu pengalaman (experience). Mengingat pelanggan tidak hanya sebagai
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makhluk rasional tetapi juga emosional salah satunya adalah dengan pendekatan
experiential marketing (Bernd Smith, 1999) yang mengemas emosi secara
komersial. Experiential marketing merupakan salah satu konsep yang relatif baru
di bidang manajemen pemasaran. Menurut Lee et al. (2011: 37) menyatakan
bahwa experiential marketing sebagai memori kenangan atau pengalaman yang
masuk dalam ke benak pelanggan. Experiential marketing merupakan konsep
yang akan menjadi konsep arus utama (mainstream) di masa yang akan datang
yang akan menambah ataupun menggantikan konsep pemasaran yang dianggap
sudah usang.
Menurut Schmitt dalam Sudarmadi dan Dyah Hasto Palupi (2001:26),
pengertian Experiential marketing adalah pendekatan pemasaran yang melibatkan
emosi dan perasaan konsumen dengan menciptakan pengalaman-pengalaman
positif yang tidak terlupakan sehingga konsumen mengkonsumsi dan fanatik
terhadap produk tertentu. Konsep ini berusaha menghadirkan pengalaman yang
unik, positif dan mengesankan kepada konsumen. Dengan demikian, konsumen
akan merasa terkesan pada pengalaman selama menikmati produk perusahaan ini
akan tertanam dalam pikiran mereka sehingga nantinya pelanggan tidak hanya
akan puas tapi juga menyebarkan informasi mengenai produk perusahaan secara
word of mouth. Pendekatan ini dinilai sangat efektif karena sejalan dengan
perkembangan jaman dengan teknologi, para pengusaha lebih menekankan
kualitas service dan sesuatu yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk
membedakan bisnisnya dengan bisnis competitor atau pesaing.
Pada tahapan experiential marketing ini produsen memandang pelanggan sebagai
sosok yang memiliki nilai emosional yaitu satu pandangan yang menekankan
adanya hubungan antara produsen dengan pelanggan sampai pada tahap
diterimanya pengalaman tak terlupakan oleh pelanggan. Schmitt (1999)
menyatakan bahwa, saat produsen telah mengeksplorasi bagaimana perusahaanperusahaan menciptakan experiential marketing dengan mempertimbangkan lima
elemen dasar yaitu rasa (sense), perasaan (feel) , berpikir (think), bertindak (act),
dan berhubungan (relate) dengan suatu perusahaan dan mereknya.
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2.2.2 Karakteristik Eksperiential Marketing
Schmitt

menjelaskan bahwa pengertian “experiential marketing

merupakan pendekatan pemasaran yang melibatkan emosi dan perasaan
konsumen dengan menciptakan pengalaman-pengalaman positif yang tidak
terlupakan sehingga konsumen mengkonsumsi dan fanatik terhadap produk
tertentu” Pendekatan ini menurut schmitt memiliki tiga karakteristik yaitu :
1. Fokus pada pengalaman.
Pengalaman pelanggan melibatkan panca indera, hati dan pikiran yang
dapat menempatkan pembelian produk atau jasa di antara konteks yang
lebih besar dalam kehidupan.
2. Memeriksa situasi konsumsi
Pola konsumsi analisis dapat menimbulkan hubungan untuk menciptakan
sinergi yang lebih besar. Produk dan jasa tidak lagi dievaluasi secara
terpisah tetapi dapat dievaluasi sebagai bagian dari keseluruhan pola
penggunaan yang sesuai dengan kehidupan konsumen. Hal yang
terpenting, pengalaman setelah pembelian diukur melalui kepuasan dan
loyalitas.
3. Konsumen adalah manusia yang rasional dan emosional.
Keputusan rasional dan emosional. Pengalaman dalam hidup sering
digunakan untuk memenuhi fantasi, perasaan dan kesenangan. Banyak
keputusan dibuat dengan menuruti kata hati dan tidak rasional.
Experiential marketing membuat pelanggan merasa senang dengan
keputusan pembelian yang telah dibuat.
2.2.3

Elemen Strategi Experiential Marketing

1. Sense (Rasa)
Sense adalah tipe experience yang merupakan aspek-aspek berwujud dan
dapat dirasakan dari suatu produk yang dapat ditangkap oleh kelima indera
manusia, meliputi pandangan, suara, bau, rasa dan sentuhan yang akan
muncul untuk menciptakan pengalaman. Sense marketing merupakan salah
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satu cara untuk menyentuh emosi konsumen melalui pengalaman yang
dapat diperoleh konsumen lewat panca indera (mata, telinga, lidah, kulit
dan hidung) yang mereka miliki melalui produk dan service (Kartajaya
dalam Hamzah, 2007: 24).
2. Feel (Perasaan)
Feel adalah suatu perhatian-perhatian kecil yang ditujukan pada konsumen
dengan tujuan untuk menyentuh emosi pelanggan secara luar biasa
(Kartajaya, 2004: 164). Feel marketing ditujukan terhadap perasaan dan
emosi konsumen dengan tujuan mempengaruhi pengalaman yang dimulai
dari suasana hati yang lembut sampai dengan emosi yang kuat terhadap
kesenangan dan kebanggaan (Schmitt dalam Amir Hamzah, 2007: 23).
Feel marketing merupakan bagian yang sangat penting dalam strategi
experiential marekting, feel dapat dilakukan dengan service dan layanan
yang bagus serta keramahan pelayanan.
3. Think (Berpikir)
Think merupakan tipe experience yang bertujuan untuk menciptakan
kognitif. Perusahaan berusaha untuk menantang konsumen dengan cara
memberikan problem solving experiences mendorong pelanggan untuk
berinteraksi secara kognitif dan kreatif dengan perusahaan atau produk.
Iklan biasanya lebih bersifat tradisional, menggunakan lebih banyak
informasi tekstual dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tak
terjawabkan.
4. Act (Bertindak)
Merupakan tipe experience yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku,
gaya hidup dan interaksi dengan konsumen. Act adalah tindakan yang
berhubungan dengan keseluruhan individu (pikiran dan tubuh) untuk
meningkatkan hidup dan gaya hidupnya. Pesan-pesan yang memotivasi,
menginspirasi dan bersifat spontan dapat menyebabkan pelanggan untuk
berbuat hal-hal dengan cara yang berbeda dan mencoba dengan cara yang
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baru merubah hidup mereka lebih baik. Act marketing adalah salah satu
cara untuk membentuk persepsi konsumen terhadap produk dan jasa yang
bersangkutan.
5. Relate (Berhubungan)
Relate marketing adalah salah satu cara membentuk atau menciptakan
pelanggan dengan komunikasi (Kartajaya, 2004:175). Relate marketing
menggabungkan aspek sense, feel, think dan act dengan maksud untuk
mengkaitkan individu

dengan apa

yang diluar dirinya dan di

implementasikan hubungan antara people and other social group sehingga
mereka bisa merasa bangga dan diterima dikomunitasnya. Relate
marketing dapat memberikan pengaruh postif atau negatif terhadap
loyalitas pelanggan. Ketika relate marketing mampu membuat pelanggan
masuk dalam komunitas serta merasa bangga dan diterima maka akan
memberi pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan tetapi jika relate
marketing tidak berhasil mengkaitkan individu dengan apa yang ada diluar
dirinya maka konsumen tersebut tidak akan mungkin loyal dan
memberikan dampak negative.
2.3

Kajian Penelitian Sebelumnya
Dalam melakukan penelitian tersebut peneliti merujuk dan menjadikan

referensi penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penelitipeneliti terdahulu sebelum penelitian ini di buat, penelitian-penelitian terdahulu
yang dimaksud adalah sebagai berikut :
No

Judul

1.

pengaruh City Branding Lukman Hakim City
dan

Penulis/Tahun

Experiential (2017)

Marketing
Minat

Terhadap
Berkunjung

Hasil
Branding

dan

Experiental
Marketing baik secara
Simultan

Ulang Wisatawan Di

parsial

Kota Bandung

terdapat

maupun
menunjukan
pengaruh
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antara City Branding
dan

Experiential

Marketing
Minat

terhadap
Berkunjung

Ulang Wisatawan ke
Kota Bandung.
2.

3.

Pengaruh Eksperiential Farisya (2012)

Terdapat

pengaruh

Marketing

Terhadap

yang kuat dan positif

Repurchase

Intention

antara

Melalui

Customer

experiential

variabel

Satisfaction

Sebagai

marketing

terhadap

Intervening

Variabel

repuchase

melalui

(Studi pada : Nanny’s

variabel

Pavillon Bathroom –

satisfaction

Pacific Place)

variabel perantara.

Analisis

Pengaruh Raissa

Experiential Marketing,

Andrawina

customer
sebagai

Luwak White Koffie
ini

Perceived Quality dan (2013)

lebih

Advertaising Terhadap

segementasi

Keputusan

pelanggannya kepada

Pembelian

Pada Produk

cocok

orang-orang

atau

yang

tidak
Luwak White Koffie
mengetahui

dengan

baik tentang kopi.
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