


DASAR – DASAR 

PEMASARAN 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  
Lingkup Hak Cipta  
Pasal 2 :  

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang 
Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, 
yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa 
mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  

Ketentuan Pidana  
Pasal 72 :  

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan per buatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat 
(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing 
paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 
1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 
(lima milyar rupiah).  

2.  Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau 
barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 
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BAB 1 

KONSEP DASAR  
PEMASARAN 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 

 

Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan dapat me-

mahami konsep pemasaran secara umum serta penerapannya 

dalam dunia industri. 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

 

Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan dapat: 

 Memahami tentang ruang lingkup pemasaran 

 Mendifinisikan pengertian pemasaran 

 Memahami konsep inti pemasaran dan menerapkan pada 

dunia bisnis 

 Memahami perkembangan pemasaran dan evolusinya. 
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A. PENDAHULUAN 

Perkembangan globalisasi telah membawa dampak 

kehidupan bisnis dan individu setiap orang. Dalam dunia bisnis 

produksi akan pindah ke lokasi yang menguntungkan secara 

ekonomi, atau tindakan pemerintah yang proteksionis akan 

menghentikan perpindahan produksi itu namun menaikan 

biaya bagi setiap orang. Teknologi terus berkembang dan 

mendorong kearah deregulasi sektor ekonomi. Banyak orang 

disetiap Negara merupakan pasar yang sangat potensial 

dimana kondisi pasar bekerja lebih bebas tanpa hambatan 

apapun. Para pembeli dapat memutuskan apa dan dimana 

harus membeli dan perusahaan-perusahaan bebas untuk 

memutuskan apa yang harus dibuat dan dijual. Banyak Negara 

memprivatisasikan perusahaan-perusahaan milik Negara 

untuk segera mengambil manfaat yang ditimbulkan oeh 

persaingan. 

Perkembangan globalisasi, teknologi dan deregulasi 

menunjukan peluang yang tidak terbatas sehingga para pelaku 

bisnis harus mampu memanfaatkan peluang dengan kekuatan-

kekuatan yang dimiliki untuk memenangkan persaingan. Kunci 

keberhasilan dalam menghadapi situasi tersebut adalah 

pemasaran. 

Pemasaran berurusan dengan pengidentifikasian dan 

pemenuhan kebutuhan manusia dan kebuutuhan sosial. Salah 

satu definisi yang singkat tentang pemasaran adalah 

memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. 

Dalam praktek pemasaran melewati tiga tahap yaitu: 

1. Pemasaran entrepreneurial yaitu sistem pemasaran dengan 

memvisualiasikan peluang dengan cara mencari perhatian 

konsumen. 

2. Pemasaran yang terumuskan yaitu sistem pemasaran 

dengan cara mencari target konsumen. 
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3. Pemasaran interpreneurial.yaitu sistem pemasaran dengan 

cara mencari terobosan baru yang belum dilakukan oleh 

pemasaran tahap pertama dan kedua. 

 

B. RUANG LINGKUP PEMASARAN 

Pemasaran merupakan kegiatan untuk menciptakan, mem-

perkenalkan dan menyerahkan barang dan jasa kepada 

konsumen dan perusahaan lain. Sesungguhnya apa yang harus 

dipasarkan oleh pemasar?  

Barang 

Barang adalah sesuatu yang dapat diraba atau kelihatan 

yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. 

Hampir banyak perusahaan menciptakan dan memproduksi 

barang dan kemudian dipasarkan ke berbagai Negara. 

Contoh dari barang misalnya pakaian, makanan, kursi, 

mobil sepeda motor dan lain sebagainya. 

Jasa 

Jasa merupakan hasil kerja perusahaan penerbangan, hotel, 

penyewaan mobil, tukang cukur, ahli kecantikan, dokter 

dan orang-rang yang melakukan pemeliharaan dan 

perbaikan, pembuat kandang hewan para professional yang 

bekerja atau untuk perusahaan seperti akuntan, pengacara, 

insyur, pemrograman perangkat lunak dan lain-lain.  Yang 

murni jasa adalah psikiater yang mendengarkan keluhan 

pasiennya. 

Pengayaan pengalaman 

Dengan merangkai berbagai jasa dan barang perusahaan 

dapat menciptakan, mempergelarkan dan memasarkan 

pengalaman. Sebagai contoh ada pasar untuk berbagai 

macam pengalaman seperti menghabiskan waktu satu 

minggu di kamp seakan-akan dimedan pertempuran untuk 

menolong.  
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Peristiwa 

Seorang pemasar mempromosikan acara khusus yang 

terkait dengan waktu bersejarah seperti olimpiade, ulang 

tahun perusahaan, pameran dagang yang besar dan lain 

sebagainya. 

Orang 

Sebuah partai politik menjelang pemilihan umum 

memasarkan calon DPR kepada masyarakat untuk memilih. 

Ini merupakan kegiatan pemasaran. Setiap bintang film 

sebenarnya sedang memasarkan dirinya kepada produser 

film. 

Tempat 

Tempat kota, wilayah, desa dan bangsa-bangsa keseluruhan 

bersaing aktif untuk menarik turis, pabrik, kantor pusat dan 

para investor dan tempat tinggal.  

Properti 

Properti adalah hak kepemilikan tak berwujud baik itu 

berupa benda nyata (real estet) maupun financial (saham 

dan Obligasi).Propeti itu diperjualbelikan dan itu 

memerlukan pemasaran. 

Organisasi 

Organisasi secaa aktif bekerja untuk membangun citra yang 

kuat dan menyenangkan dalam pikiran masyarakat sasaran 

mereka. Perusahaan menghabiskan banyak uang untuk 

iklan idemtitas korporasi. Kita sering melihat identitas 

badan usaha yang ditayangkan oleh perusahaan-

perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak pengakuan 

publik. Contoh Philip perusahaan elektronik belanda 

memasang iklan dengan kalimat tetap yang berbunyi 

“Marika kita jadikan segalanya lebih baik”. 
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Informasi 

Informasi dapat diproduksi dan dipasarkan sebagai prouk. 

Pada hakekatnya produk yang berupa informasi dapat 

diproduksi dan didistribusikan. Sebagai contoh Sekolah 

atau Universitas dengan harga tertentu menawarkan 

kepada calon mahasiswa,orang tua dan masyarakat. 

Gagasan 

Setiap tawaran pasar (market offering) memiliki gagasan 

dasar. Produk dan jasa adalah platform  untuk 

menyerahkan beberapa gagasan atau manfaat. Pemasar 

berusaha keras untuk mencari kebutuhan inti yang ingin 

mereka penuhi. 

 

C. PENGERTIAN PEMASARAN 

Secara umum pemasaran cenderung didefinisikan sebagai 

proses distribusi barang atau jasa yang diproduksi perusahaan 

atau korporat kepada konsumen. Berikut beberapa definisi 

tentang pemasaran 

1. Pengertian Pemasaran menurut William J. Stanton dan Y. 

Lamarto 

“Pemasaran adalah suatu sistem sosial dari kegiatan bisnis 

yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan barang-barang yang dapat memuaskan 

keinginan dan jasa baik kepada konsumen saat ini maupun 

konsumen potensial.” 

2. Pengertian Pemasaran menurut Phlip Kotler 

“Pemasaran didefinikan sebagai proses sosial 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 dengan pihak lain.”  
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3. Pengertian Pemasaran menurut Assosiasi Pemasaran 

Amerikat Serikat. 

“Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan 

pemikiran, penetapan harga, promosi dan penyaluran 

gagasan. Barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran 

yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan organisasi.” 

 

Dari  pengertian diatas, maka pemasaran hanya diartikan 

sebagai kegiatan mendistribusikan produk dari produsen ke 

konsumen. Dengan pengertian seperti itu tidak ada bedanya 

anatara pemasaran dan penjualan. Padahal pemasaran dan 

penjualan adalah berbeda. 

Konsep penjualan, perusahaan mengarahkan permintaan 

konsumen agar sesuai dengan produk yang dimilikinya. Hal ini 

berbeda dengan konsep pemasaran. Dalam konsep pemasaran 

langkah perusahaan diawali dengan penjajakan untuk 

mengetahui apa yang diinginkan atau dibutuhkan konsumen. 

Kemudian perusahaan tersebut mengembangkan sebuah 

produk yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan 

konsumen. 

William J. Stanton dan Y. Lamarto dalam buku Prinsip 

Pemasaran memberikan intisari perbedaan penjualan dan 

pemasaran sebagai berikut: 
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Tabel 1. Perbedaan penjualan dan pemasaran 

No Penjualan No Pemasaran 

1. Tekanan pada 

produk 

1 Tekanan pada keinginan 

konsumen 

2 Perusahaan 

pertama-tama 

membuat produk 

dan kemudian 

mereka-reka 

bagaimana 

menjualnya 

2 Perusahaan pertma-tama 

menentukan apa yang 

diingini dan kemudian 

mereka reka bagaimana 

membuat dan 

menyerahkan produknya 

untuk memenuhi 

keinginan itu. 

3 Manajemen 

berorientasi ke 

volume penjualan. 

3 Manajemen berorientasi 

ke laba usaha. 

4 Perencanaan 

berorientasi ke 

hasil jangka 

pendek, 

berdasarkan 

produk dan pasar. 

4 Perencanaan berorientasi 

ke hasil jangka panjang, 

berdasarkan produk-

produk baru, pasar hari 

esok dan pertumbuhan 

yang akan dating. 

 

D. KONSEP INTI PEMASARAN 

Pemasaran dapat dipahami secara mendalam dengan cara 

mendefinisikan beberapa konsep inti pemasaran yaitu: 

 

Pasar sasaran dan segmentasi 

Seorang pemasar tidak mungkin dapat memuaskan setiap 

orang di pasar. Karena tidak setiap orang menyukai produk 

yang sama. Oleh karena itu para pemasar mulai dengan 

segmentasi pasar. Sejumlah segemen pasar dapat diidentifikasi 

dengan mengamati perbedaan demografis, psikografis dan 
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perilaku para pembeli. Berdasarkan identifikasi tersebut para 

pemasar dapat memilih segmen mana yang memberikan 

peluang untuk dimasuki. 

Secara tradisional pasar adalah tempat fisik dimana para 

pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan 

barang.. Para ahli ekonomi menggambarkan pasar sebagai 

kumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas 

produk atau kelompok produk tertentu (pasar perumahan atau 

pasar bahan makanan) Gambar berikut menunjukan hubungan 

anatar industri dan pasar  

 

Komunikasi  

 

 

Barang/jasa  

 

 

 

Uang  

 

Informasi  

 

Gambar 1. Sistim pemasaran sederhana 

 

Tempat pasar, ruang pasar dan metamarket 

Para pelaku bisnis sering menggunakan istilah pasar 

untuk mencakup berbagai pengelompokan pelangan, misalnya 

pasar kebutuhan, pasar produk, pasar demografis, pasar 

geografis, pasar tenaga kerja dan lain sebagainya. Dalam 

perekonomian modern kita kenal 5 (lima) macam pasar yaitu 

pasar sumber daya, pasar manufaktur, pasar konsumen, pasar 

pemerintah dan pasar perantara. 

Industri 

(Kumpulan 

Penjual 

Pasar 

(Kumpulan 

Pembeli) 
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Kita dapat membedakan antara tempat pasar, ruang pasar 

dan metamarket. Tempat pasar bersifat fisik, seperti ketika 

kita pergi  berbelanja ke toko, ruang pasar bersifat digital, 

seperti orang berbelanja melalui internet, sedangkan meta-

market menggamabarkan sekelompok produk dan jasa 

komplementer yang menurut pikiran konsumen dianggap 

sebagai erat hubungannya tetapi sumbernya menyebar 

melintasi serangkaian industri yang berbeda-beda. 

 

Pemasar dan calon pelanggan 

Pemasar adalah seseorang yang mencari tanggapan 

(perhatian, pembelian, sumbangan) dari pihak lain. Sedangkan 

calon pelanggan adalah orang yang memberikan tanggapan 

yang dilakukan oleh pemasar. 

 

Kebutuhan, keinginan dan permintaan. 

Dalam bisnis pemasar berupaya untuk memenuhi kebu-

tuhan, keinginan dan permintaan pasar sasaran. Kebutuhan 

merupakan tuntutan dasar manusia. Sebagai contoh orang 

membutuhkan makanan, air, udara, pakaian, tempat tinggal, 

rekreasi dan lain sebagainya. Kebutuhan akan menjadi 

keinginan jika diarahkan ke obyek tertentu yang mungkin 

dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Keinginan dibentuk 

oleh lingkungan masyarakat seseorang. Permintaan adalah 

keinginan akan produk tertentu yang didukung oleh 

kemampuan untuk membeli atau kemampuan daya beli.  

 

Produk, tawaran dan merek 

Perusahaan memenuhi kebutuhan manusia dengan mena-

warkan suatu produk. Produk adalah setiap tawaran yang 

dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan. Kita telah 

menyebutnya sebelumnya jenis utama tawaran dasar: seperti 
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barang, jasa, pengalaman,peristiwa, orang, tempat property, 

organisasi, informasi dan gagasan. 

Merek adalah tawaran dari suatu sumber yang sudah 

terkenal. Misalnya McDonal’s Kentucjy, Mercedes dan lain-lain.  

Semua perusahaan berusaha keras untuk membangun 

kekuatan merek yaitu citra merek yang kuat dan mengun-

tungkan. 

 

Nilai dan kepuasan 

Nilai adalah ratio antara banyaknya yang diperoleh 

pelanggan dan banyaknya yang diberikan pelanggan. Atau nilai 

adalah perbandingan antara manfaat dan biaya. 

 

       Manfaat manfaat fungsional + manfaat emosional 

Nilai  =  ----------    =  ----------------------------------------------------------------------- 

 Biaya            Biaya moneter +biaya waktu + biaya energi + biaya fisik 

 

Pertukaran dan transaksi 

Pertukaran adalah proses mendapatkan produk yang 

diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu 

sebagai imbalannya. Lima persyaratan untuk terjadinya per-

tukaran yaitu: 

1. Sekurang-kurangnya ada dua belah pihak 

2. Masing-masing pihak memiliki sesuatu yang bernilai bagi 

pihak lain. 

3. Masing-masing pihak mampu mengkomunikasikan dan 

meyerahkan sesuatul 

4. Masing-masing pihak bebas menerima atau menolak 

imbalan pertukaran 

5. Masing-masing pihak yakin bahwa bertransaksi dengan 

pihak lain merupakan tindakan yang tepat dan diinginkan. 
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Relasional dan jaringan kerja 

Pemasaran relasional mempunyai tujuan membentuk 

hubungan jangka panjang yang saling memuaskan pihak-pihak 

penting pelanggan, pemasok, distributor dalam rangka 

mempertahankan bisnis. Hasil akhir dari pemasaran relasional 

akan membentuk jaringan kerja. Jaringan kerja terdiri dari 

perusahaan dan stacholder, pelanggan, pemasok, distributor, 

pengecer, agen perikanan, ilmuwan universitas dan yang 

dengan mereka perusahaan membanun hubungan bisnis 

timbale balik yang saling menguntungkan. 

 

Saluran pemasaran 

Untuk mencapai pasar sasaran perusahaan menggunakan 

tiga jenis saluran pemasran yaitu : 

1. Saluran komunikasi yaitu saluran yang digunakan untuk 

memberikan dan menerima pesan dari pembeli sasaran 

yang meliputi suratkabar, majalah, radio, televisi, pos, 

telepon, papan iklan, poster, internet dan lain-lain.  

2. Saluran distribusi yaitu saluran yang digunakan untuk 

memamerkan atau menyerahkan produk fisik atau jasa 

kepada pembeli. 

3. Saluran jasa. Yaitu saluran yang diunakan untuk melakukan 

transaksi dengan calon pembeli. 

 

Ranatai pasokan 

Rantai pasokan merupakan gambaran saluran yang lebih 

panjang dimulai dari bahan baku komponen hingga produk 

akhir yang disampaikan kepada pembeli akhir. Rantai pasokan 

juga menggambarkan sistim penyerahan nilai. 
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Persaingan  

Persaingan mencakup semua tawaran dan barang peng-

ganti yang bersaing secara aktual dan potensial yang dapat 

dipertimbangkan oleh pembeli. Ada empat level persaingan 

yang dapat menggantikan produk yaitu  

1. Persaingan merek..Perusahaan lain sebagai pesaingnya 

menawarkan produk dan jasa serupa dengan harga yang 

sama. 

2. Persaingan industri. Perusahaan lain sebagai pesaingnya 

menghasilkan jenis produk yang sama. 

3. Persaingan bentuk. Perusahaan lain sebagai pesaingnya 

memasok jasa yang sama. 

4. Persaingan generic. Perusahaan lain sebagai pesaingnya 

bersaing untuk mendapatkan uang hasil persaingan. 

 

Lingkungan pemasaran 

Lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan tugaas dan  

lingkungan luas. Lingkungan tugas mencakup para pelaku 

dekat yang terlibat dalam produksi, menyalurkan dan 

mempromosikan tawaran. Lingkungan luas terdiri dari 

lingkungan demografis, ekonomi, alam, teknologi, hukum 

politik dan lingkungan sosial budaya. Lingkungan ini 

merupakan kekuatan yang dapat berdampak besar pada 

perilaku bisnis. Oleh karena itu para pelaku bisnis harus 

mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan ini.  

 

Program pemasaran 

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan 

pemasar harus menyusun program atau rencana pemasaran. 

Program pemasaran terdiri dari sejumlah keputusan tentang 

bauran alat alat pemasaran yang digunakan. Bauran pemasa-

ran (marketing mix) adalah seperangkat alat pemasaran yang 
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digunakan perusahaan secara terus-menerus untuk mencapai 

tujuan pemasaran di pasar sasaran. 

Bauran pemasaran yang dimaksud terdiri dari empat unsur 

yaitu product, price, place dan promotion. Dari sudut produsen 

keempat unsur dari bauran pemasaran akan menjadi alat 

perusahaan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dari sudut 

pandang pelanggan bauran pemasaran terdiri dari empat C 

yaitu customer solution, customer cost, convenience dan 

communication. Bauran pemasaran dapat ditunjukan pada 

gambar 2 di bawah ini: 

 

 
 

Gambar 2. Empat komponnen bauran pemasaran 
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E. EVOLUSI PEMASARAN 

Aktivitas pemasaran merupakan jantung kehidupan bagi 

sebuah perusahaan. Oleh karena itu makin banyak perusahaan 

menganut beberapa konsep pemasaran dalam melakukan 

kegiatan bisnisnya. Ada lima konsep yang dijadikan oleh suatu 

perusahaan dalam melakukan pemasaran. 

 

Konsep Produksi 

Dalam konsep produksi berpendapat bahwa konsumen 

akan lebih menyukai produk yang tersedia secara luas dan 

murah. Tugas pemasar perusahaan adalah menciptakan 

efisiensi produksi yang tinggi sehingga menghasilkan tingkat 

biaya yang rendah dan distribusi secara masal. Distribusi 

secara masal dengan tujuan produk yang tersedia di pasar 

banyak, sedangkan biaya yang rendah akan berpengaruh 

terhadap harga jual produk dapat rendah. 

 

Konsep Produk 

Konsep produk menyatakan bahwa konsumen menyukai 

produk yang menawarkan fitur yang paling bermutu, 

berkinerja atau inovasi. Para manajer pemasaran memusatkan 

perhatian untuk menghasilkan produk yang unggul dan 

berkualitas. Hal ini terkait dengan keinginan konsumen akan 

produk yang mempunyai kualitas. Pemasar akan berhasil 

menawarkan produk sesuai dengan keinginan konsumen. 

 

Konsep Penjualan 

Konsep penjualan berkeyakinan bahwa para konsumen dan 

perusahaan bisnis, jika dibiarkan tidak akan secara teratur 

membeli cukup banyak produk-produk yang ditawarkan oleh 

organisasi tertentu. Oleh karena itu organisasi tersebut harus 

melakukan usaha penjualan dan promosi secara agresif. 
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Konsep penjualan ini dapat dipraktekan pada barang-

barang yang tidak dicari, barang-barang yang pada umumnya 

tidak dipikirkan untuk dibeli, seperti asuransi, ensiklopedi dan 

tempat penguburan. 

 

Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk 

mencapai sasaran organisasi adalah perusahaan harus lebih 

efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, 

menyerahkan danmengkomunikasikan nilai pelanggan kepada 

pasar sasaran yang terpilih. Dalam konsep penjualan dan 

konsep pemasaran terdapat perbedaan seperti ditampilkan 

dalam gambar berikut: 

 

Titik awal Fokus Sasaran  Hasil 

 

Pabrik Produk Menjual  laba melalui 

   Berpromosi volume penjualan 

 

 

(a) konsep penjualan 

 

 

 Pasar kebutuhan pemasaran laba melalui 

 Sasaran pelanggan terintegrasi kepuasan 

     Pelanggan 

 

(b) konsep pemasaran 

 

 

Gambar 3. Perbedaan konsep penjualan dan pemasaran 
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Konsep pemasaran terdiri dari empat pilar yaitu pasar 

sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran terpadu atau 

terintegrasi, dan kemampuan menghasilkan laba.  

 

Pasar sasaran 

Perusahaan-perusahaan akan berhasil secara gemilang bila 

mereka secara cermat memilih sejumlah pasar sasarannya dan 

mempersiapkan program pemasaran yang dirancang khusus 

untuk masing-masing pasar tersebut. 

 

Kebutuhan pelanggan 

Memahami kebutuhan pelanggan bukan suatu hal yang 

mudah. Beberapa pelanggan memiliki kebutuhan yang tidak 

mereka sadari. Setidaknya ada lima kebutuhan pelanggan 

yaitu: 

a. Kebutuhan yang dinyatakan. 

b. Kebutuhan riil. 

c. Kebutuhan yang tidak dinyatakan 

d. Kebutuhan kesenangan 

e. Kebutuhan rahasia. 

 

Pemasaran Terpadu 

Pemasaran terpadu dapat tercapai bilamana semua depar-

temen yang ada di suatu perusahaan dapat bekerja sama 

melayani kebutuhan pelanggan. Atau pemasaran terpadu dapat 

terjadi pada dua level yaitu: Pertama, berbagai fungsi pemasa-

ran-tenaga penjualan, periklanan, pelayanan pelanggan, 

manajemen produk dan riset pemasaran bekerja bersama. 

Kedua, pemasaran harus menjadi bagian dari departemen-

departemen lain, dimana departemen lain tersebut harus juga 

memikirkan pelanggan. 
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Kemampuan menghasilkan laba 

Tujuan terakhir dari konsep pemasaran adalah membantu 

organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam perusahann bisnis 

mempunyai tujuan utama adalah mendapatkan laba. Sedang-

kan dalam organisasi nirlaba tujan utma adalah bisa bertahan 

hidup dan mampu menarik cukup dana untuk melakukan 

pekerjaan yang bermanfaat. 

 

Konsep Pelanggan 

Perusahaan yang menggunakan konsep pelanggan adalah 

pelanggan merupakan satu satunya yang harus dilayani 

perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu memperoleh 

informasi tentang pelanggan. Untuk lebih memahami konsep 

pelanggan dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 Titik  Fokus  Sarana  Sasaran 

 Awal 

 

 

 Pelanggan Kebutuhan Perpaduan Pertumbuhan 

 Individual dan nilai  pemasaran laba melalui 

  Pelanggan satu dengan Satu perebutan 

    dan rantai pangsa 

    nilai  pelanggan, 

      kesetiaaan dan 

      nilai rasa hidup 

 

 

Gambar  4. Konsep pelanggan 
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Konsep Pemasaran Masyarakat 

Konsep pemasaran masyarakat menegaskan bahwa tugas 

organisasi adalah menentukan, keinginan dan kepentingan 

pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diinginkan 

secara lebih efektif dan efisien dibandingkan pesaing dengan 

cara tetap mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan konsumen. 

 Konsep pemasaran masyarakat menuntut para pemasar 

untuk memasukan pertimbangan sosial dan etis ke praktek 

pemasaran. Pemasar harus mempertimbangkan dan mengatur 

kreteria yang sering bertentangan anatara laba perusahaan 

dan pemuasan keinginan konsumen dan kepentingan publik. 
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BAB 2  

NILAI DAN KEPUASAN  
PELANGGAN 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 

 

Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan dapat 

memahami arti pentingnya nilai suatu produk dan tingkat 

kepuasan produk bagi konsumennya. 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

 

Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan dapat: 

 Mendefisikan nilai dan kepuasan pelanggan  

 Memahami sifat perusahaan yang berkinerja tinggi. 

 Memberikan nilai dan kepuasan pelanggan 

 Menarik dan mempertahankan pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 



20| DASAR – DASAR PEMASARAN 

A. PENDAHULUAN 

 

Perusahaan-perusahaan pada saat ini sedang menghadapi 

persaingan bisnis yang sangat berat. Hanya perusahaan yang 

sudah beralih dari filosofi produk dan penjualan ke filosofi 

pemasaran yang akan memenangkan persaingan. Dalam 

filosofi pemasaran memenuhi kebutuhan dan keinginan 

pelanggan merupakan  kunci untuk keberhasilan dalam 

pemasaran.  

Banyak perusahaan berpikir bahwa menarik dan 

mempertahankan pelanggan adalah tugas dari departemen 

pemasaran atau penjualan. Namun kenyataanya bahwa 

pemasaran hanyalah salah satu faktor untuk menarik dan 

mempertahankan pelanggan. Departemen pemasaran harus 

bekerjasama dengan seluruh karyawan untuk dapat menarik 

dan mempertahankan pelanggan. 

Perusahaan besar seperti McDonald telah berhasil menarik 

banyak pelanggan karena telah menerapkan sistem yang 

menawarkan kualitas, layanan dan nilai yang terbaik akan 

produk yang ditawarkan.  

 

B. DEFINISI NILAI DAN KEPUASAN 

Peter Drucker memperhatikan bahwa tugas pertama 

sebuah perusahaan adalah menciptakan pelanggan. Disisi lain 

pelanggan dihadapkan pada beraneka ragam pilihan produk 

dan merek, harga dan pemasok. Para pelanggan akan 

memperkirakan penawaran mana yang akan memberikan nilai 

tertinggi. Pelanggan menginginkan nilai maksimal dengan 

dibatasi oleh biaya pencarian serta keterbatasan pengetahuan, 

mobilitas dan penghasilan. 
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Nilai Pelanggan 

Nilai pelanggan adalah selisih antara evaluasi calon pelang-

gan atas semua manfaat serta semua biaya tawaran tertentu 

dan alternative-alternatif lain yang dipikirkan. 

 

Nilai Pelanggan total 

Nilai pelanggan total adalah nilai moneter yang dipikirkan 

atas sekumpulan manfaat ekonomis, fungsional, psikologis 

yang diharapkan oleh pelanggan atas tawaran pasar tertentu. 

 

Biaya Pelanggan total 

Biaya pelanggan total adalah sekumpulan biaya yang 

pelanggan harapkan untuk dikeluarkan guna mengevaluasi, 

mendapatkan, menggunakan dan membuang tawaran pasar 

tertentu. 

Pembeli bertindak dengan berbagai kendala dan terkadang 

membuat pilihan berdasarkan kepentingan pribadinya dan 

bukan kepentingan perusahaan. Memaksimalkan nilai  yang 

diberikan merupakan kerangka acuan yang bermanfaat yang 

berlaku dalam banyak situasi dan memberikan banyak 

pengertian. Implikasinya: pertama. Penjual harus menentukan 

nilai pelanggan total dan biaya pelanggan total dari setiap 

tawaran oleh pesaingnya untukmengetahui bagaimana posisi 

tawarannya sendiri dipikiran pembeli. Kedua, penjual yang 

kalah dalam nilai yang diberikan ke pelanggan total atau 

mengurangi biaya pelanggan total. 

 

Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan antara persepsi/ 

kesamaan terhadap kinerja suatu produk dan harapan-

harapannya. Jika kinerja dibawah harapan, maka pelanggan 
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tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, maka pelanggan 

puas. Banyak perusahaan memfokuskan pada kepuasan tinggi 

karena para pelanggan yang kepuasanya hanya pas mudah 

untuk berubah pikiran bila mendapat tawaran yang lebih baik. 

Kepuasan tinggi menciptakan kelekatan emosional terhadap 

merek tertentu, bukan hanya preferensi rasional. Hasilnya 

adalah kesetiaan pelanggan yang tinggi. Harapan pembeli 

dipengaruhi oleh pengalaman pembelian sebelumnya, melihat 

kolega, serta janji dan informasi pemasar dan para pesaingnya. 

 

C. SIFAT PERUSAHAAN YANG BERKINERJA TINGGI 

Beberapa perusahaan berusaha untuk mencapai sasaran 

nilai dan kepuasan pelanggan. Untuk mencapai hal tersebut, 

ada empat faktor yang menjadi pertimbangan yaitu pemercaya, 

proses, sumber daya, dan organisasi seperti pada gambar 

berikut: 

 

 
 
 

Tetapkan strategi untuk 
Menurunkan para 
Pemercaya kunci                       Pemercaya 
 
…dengan memperbaiki 
proses bisnis yg merupakan 
penentu keberhasilan   Proses 
 
…serta menyelaraskan 
sumber daya           Sumber daya       Organisasi  
dan organisasi 

 

 

Gambar 5. Perusahaan yang berkinerja tinggi 
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Pemercaya (stakeholders) 

Perusahaan harus mengetahui kebutuhan para stakehol-

ders. Karena perusahaan tidak akan mampu menghasilkan laba 

tanpa keterlibatannya. Oleh karena itu perusahaan perlu 

memelihara para pemercaya lain, pelanggan, karyawan, 

pemasok, dan distributor perusahaan. Ada hubungan dinamis 

yang menghubungkan kelompok-kelompok pemercaya. 

Perusahaan perlu menciptakan level kepuasan karyawan yang 

tinggi, sehingga mendorong karyawan bekerja keras, yang 

menghasilkan mutu produk dan layanan yang tinggi, yang 

menciptakan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, yang 

menghasilkan pertumbuhan dan laba yang lebih tinggi dan 

menghasilkan investasi yang lebih besar.  

 

Proses (process) 

Perusahaan mencapai sasaran kepuasannya dengan 

mengelola dan menghubungkan berbagai proses kerja. 

Perusahaan yang berkinerja tinggi berfokus pada kebutuhan 

akan pengelolaan proses inti seperti mengembangkan produk 

baru, menarik dan mempertahankan pelanggan, dan meme-

nuhi pesanan. 

 

Sumber daya 

Untuk melaksanakan proses bisnisnya perusahaan memer-

lukan beberapa suumber daya seperti tenaga kerja, bahan 

baku, mesin, informasi dan energi. Sumber daya-sumber daya 

tersebut ada yang dapat dikendalikan oleh perusahaan ada 

yang tidak. Sumber daya tenaga kerja perusahaan biasanya 

memperoleh dari luar perusahaan (outsorce) yang biasanya 

biayanya lebih murah seperti tenaga kebersihan, pemeliharaan 

lapangan dan manajemen armada angkutan. 
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Jadi kuncinya memiliki serta memelihara sumber daya dan 

kompetensi merupakan hakekat bisnis. Kompetensi inti 

memiliki karakteristik :(1) Kompetensi itu merupakan sumber 

keunggulan bersang.(2) Kompetensi itu dapat diterapkan 

secara luas ke berbagai pasar dan (3) Kompetensi itu sulit 

ditiru oleh pesaing. 

 

Organisasi dan Budaya Organisasi 

Organisasi perusahaan terdiri dari struktur, kebijakan dan 

budaya perusahaan yang kesemuanya tidak dapat berfungsi di 

dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah. Struktur dan 

kebijakan dapat diubah (walaupun sulit) sedangkan budaya 

perusahaan sangat sulit dirubah. Budaya perusahaan sulit 

memberikan definisi. Tetapi yang jelas manakala kita 

memasuki perusahaan akan melihat cara orang berpakaian, 

cara mereka berbicara satu sama lain, dan juga cara mereka 

menyambut pelanggan. 

 

D. MEMBERIKAN NILAI DAN KEPUASAN 

Perusahaan akan menang dalam persaingan jika perusa-

haan mampu menciptakan dan memberikan nilai yang unggul 

kepada pelanggannya. Untuk mewujudkan hal tersebut ada 

lima tugas yaitu memahami nilai pelanggan, menciptakan nilai 

pelanggan, memberikan nilai pelanggan, merebut nilai pelang-

gan dan mempertahankan nilai pelanggan. Agar tercapai tugas 

tersebut perusahaan perlu menggunakan konsep rantai nilai 

dan jaringan kerja pemberi nilai. 

 

Rantai nilai 

Rantai nilai (value chain) adalah alat untuk mengidentifikasi 

cara-cara untuk menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. 

Setiap perusahaan merupakan kumpulan dari kegiatan yang 
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dilakukan untuk merancang, menghasilkan, memasarkan, 

memberikan dan mendukung produknya. Rantai nilai tersebut 

mengidentifikasikan sembilan kegiatan yang terdiri dari lima 

kegiatan utama dan empat kegiatan pendukung. 

Kegiatan utama terdiri dari urutan membawa bahan 

mentah ke perusahaan, mengubah menjadi produk jadi, mengi-

rim produk jadi, memasarkannya dan melayaninya. Sedangkan 

kegiatan pendukung terdiri dari pengadaan sumber daya, 

pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia 

dan infrastruktur perusahaan. 

 

Jaringan kerja pemberi nilai. 

Supaya berhasil dalam memberikan nilai kepada pelang-

gannya, perusahaan juga perlu mencari keunggulan bersaing 

diluar operasinya sendiri, ke dalam rantai nilai para pemasok, 

penyalur dan pelanggan. Banyak perusahaan melakukan mitra 

dengan pemasok dan penyalur tertentu untuk menciptakan 

jaringan kerja pembei nilai yang unggul. 

 

E. MENARIK DAN MEMPERTAHANKAN PELANGGAN 

Banyak perusahaan menginginkan untuk mengembangkan 

ikatan yang lebih kuat dengan pelanggan atau customer 

relationship management (CRM). CRM adalah proses penge-

lolaan informasi yang rinci tentang masing-masing pelanggan 

dan mengelola secara cermat semua tidak tersentuh pelanggan 

dengan tujuan memaksimalkan kesetiaan pelanggan. 

 

Menarik pelanggan 

Perusahaan yang berusaha meningkatkan laba dan 

penjualan harus menghabiskan banyak waktu dan sumber 

daya untuk mencari pelanggan baru.  Pelanggan membutuhkan 

beberapa informasi yang terkait dengan apa yang mereka 
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butuhkan. Perusahaan dapat memberikan informasi tersebut 

melalui iklan. Dengan iklan tersebut pelanggan dapat 

diidentifikasi, sehingga perusahaan mendapatkan pelanggan. 

 

Menghitung biaya kehilangan pelanggan 

Tidak mudah perusahaan untuk mendapatkan pelanggan 

baru, tetapi mempertahankan pelanggan lebih sulit. Oleh 

karena itu perusahaan harus meningkatkan pelayanan dan 

kualitas produk yang ditawarkan. Agar perusahaan tidak 

kehilangan pelanggan ada empat langkah yang perlu dilakukan 

yaitu: Pertama, Perusahaan harus mendifinisikan dan 

mengatur tingkat keloyalan pelanggan pada produk 

perusahaan. Kedua, perusahaan harus membedakan sebab-

sebab berkurangnya pelanggan dan mengidentifikasi sebab-

sebab yang dapat dikelola lebih baik. Ketiga, perusahaan perlu 

memperkirakan berapa laba yang hilang saat kehilangan 

pelanggan. Keempat, perusahaan perlu memperhitungkan 

berapa besar biaya untuk mengurangi tingkat peralihan 

pelanggan. 

 

Mempertahankan pelanggan 

Kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah tingkat 

kepuasan pelanggan. Pelanggan yang sangat puas akan tetap 

setiap dalam waktu yang lebih lama, membeli lebih banyak 

ketika perusahaan mem-perkenalkan produk baru dan 

memperbarui produk-produk yang ada, membicarakan hal-hal 

yang baik tentang perusahaan dan produknya, memberi 

perhatian yang lebih sedikit pada merek iklan para pesaing 

serta kurang peka terhadap harga dan pelayanan baru karena 

transaksi rutin. 

Banyak perusahaan mengakui pentingnya memuaskan dan 

mem-pertahankan pelanggan yang ada. Berdasarkan hasil 
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penelitian tentang bertahannya pelanggan yaitu: (1) Biaya 

untuk mendapatkan pelanggan baru bisa mencapai lima kali 

lipat lebih besar daripada biaya yang tercakup dalam 

memuaskan dan mempertahankan pelanggan yang ada. (2) 

Rata-rata perusahaan kehilangan 10 persen dari pelanggan nya 

setiap tahun. (3) Pengurangan tingkat peralihan pelanggan 

sebesar 5 persen dapat meningkatkan laba sebesar 25 persen 

sampai 85 persen, tergantung pada industrinya. (4) Tingkat 

laba pelanggan cenderung meningkat selama hidup pelanggan 

yang tepat bertahan itu. 

 

Manajemen relasional pelanggan. 

Tujuan manajemen relasional pelanggan (customer 

relationship manajemen) adalah untuk menghasilkan ekuitas 

pelanggan yang tinggi atau menghasilkan nilai total seumur 

hidup semua pelanggan perusahaan yang didiskontokan. Ada 

tiga factor yang mempengaruhi ekuitas pelanggan yaitu: 

Pertama, ekuitas nilai; penilaian obyektif pelanggan atas 

kegunaan tawaran berdasarkan pemikirannya tentang manfaat 

yang kemudian dibandingkan dengan biayanya. Kedua, ekuitas 

merek; penilaian subyektif dan tak berwujud pelanggan 

terhadap merek di luar dan melampaui nilai yang dipikirkan 

secara obyektif. Ketiga, ekuitas relasional; kecenderungan 

pelanggan untuk setia pada merek, yang diluar dan melampaui 

penilaian obyektif dan subyektif atas nilainya.  

Untuk membangun kesetiaan pelanggan dibutuhkan 

investasi yang besar. Lima level investasi perusahaan dalam 

rangka membangun relasi pelanggan yaitu: Pertama, 

pemasaran dasar;wiraniaga menjual produknya begitu saja. 

Kedua, pemasaran reaktif; wiraniaga menjual produknya dan 

mendorong pelanggan untuk menghubunginya. Ketiga, 

pemasaran bertanggungjawab Wiraniga menelpon pelanggan 
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dan menanyakan apakah produknya memenuhi harapan. 

Keempat, pemasaran proaktif Wiraniaga menghubungi 

pelanggan terus, Kelima, pemasaran komitmen, perusahaan 

bekerja sama dengan pelanggan. 

 

Membentuk Ikatan pelanggan yang kuat 

Perusahaan yang ingin membentuk pelanggan yang kuat 

perlu mengikuti dasar sebagai berikut : Pertama; dapatkan 

partisipasi lintas departemen dalam merencanakan dan 

mengelola kepuasan pelanggan. Kedua; padukan suara 

pelanggan dalam keputusan bisnis. Ketiga; siptakan produk, 

layanan, dan pengalaman yang unggul bagi pasar sasaran. 

Keempat; organisasikan dan mudahkan akses bisnis. Kelima; 

mudahkan para pelanggan menjangkau personalia perusahaan 

yang tepat guna mengungkapkan kebutuhan dan persepsi. 

Keenam; jalankan program pemberian imbalan 
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BAB 3  

PERENCANAAN  
PEMASARAN 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 

 

Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan dapat 

memahami dan menyusun perencanaan strategis berorientasi 

pasar untuk memenangkan persaingan. 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

 

Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan dapat: 

 Mendefisikan arti perencanaan strategis berorientasi pasar 

 Mengelola informasi pasar dan pengukuran permintaan 

 Analisis pasar konsumen dan perilaku pembeli 

 Analisis riset pasar. 
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A. PENDAHULUAN 

Perencanaan diperlukan oleh sebuah perusahaan karena 

perencanaan dapat memahami manajer dapat berpikir secara 

sistematis, terarah dalam rangka mencapai tujuannya. 

Perencanaan akan mengarahkan pada koordinasi usaha 

perusahaan yang lebih baik, memberi standar kinerja 

pengendalian yang lebih jelas.   

Perencanaan yang matang membantu perusahaan dalam 

mengantisipasi dan merespon perubahan lingkungan dengan 

cepat. Dalam hal ini perusahaan biasanya menyiapkan 

beberapa rencana yaitu rencana tahunan, rencana jangka 

panjang dan rencana strategis. Rencana tahunan dan rencana 

jangka panjang mengikuti bisnis perusahaan yang ada, dan 

membuat bisnis tetap berjalan. Rencana strategis memerlukan 

penyesuaian dari perusahaan untuk memanfaatkan peluang 

yang ada dalam lingkungan yang berubah secara konstan. 

 

B. PERENCANAAN STRATEGIS 

Perencanaan strategis adalah suatu proses manajerial yang 

mengembangkan dan memelihara strategi yang tepat antara 

tujuan dan kemampuan organisasi dengan peluang pemasaran 

yang selalu berubah. Perencanaan strategis meliputi 

pendefinisian misi perusahaan secara jelas, penetapan tujuan 

pendukung, perancangan portofolio bisnis, serta pengkoor-

dinasian strategi fungsional. 

 

Definisi Misi 

Misi merupakan gambaran tentang keunikan dan keinginan 

yang ingin dicapai perusahaan yang dinyatakan dalam sebuah 

pernyataan. Dalam menyusun misi terdapat tiga hal penting 

yaitu: Pertama; focus pada sebuah sasaran, Kedua; kebijakan 
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dan nilai utama yang ingin dicapai perusahaan. Ketiga; lingkup 

persaingan utama tempat perusahaan beroperasi. 

 

Penetapan tujuan 

Misi perusahaan perlu dirubah menjadi tujuan pendukung 

yang terinci untuk tiap tingkat manajemen. Setiap manajer 

harus mempunyai tujuan dan tanggungjawab untuk mencapai 

tujuan itu. 

 

Merancang Portofolio bisnis 

Portofolio bisnis sudah dirancang sejak perusahaan menyu-

sun misi dan tujuan bisnisnya. Portofolio bisnis merupakan 

rangkaian bisnis dan produk yang menyusun sebuah perusa-

haan. Portofolio yang baik adalah yang paling sesui dengan 

kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam menghadapi 

peluang yang ada dilingkunangannya. Dalam hal ini 

perusahaan harus (1) melakukan analisis terhadap portofolio 

saat ini. (2) mengembangkan strategi pertumbuhan untuk 

menambah produk atau bisnis baru ke dalam portofolio. 

 

Menganalisis Portofolio Bisnis Saat ini 

Kegiatan utama dalam perencanaan strategis adalah 

melakukan analisis portofolio bisnis dimana manajemen 

mengevaluasi bisnis yang membentuk perusahaan. Perusahaan 

akan bersedia untuk menempakan sumber daya yang lebih 

besar kedalam bisnis yang lebih menguntungkan dan 

mengurangi atau menghentikan bisnis yang lemah. 

Analisis potofolio bisnis dapat dilakukan dengan langkah 

sebagai berikut : Pertama; mengidentifikasi bisnis kunci (unit 

bisnis strategis). UBS ini adalah unit bisnis perusahaan 

(strategic business unit – UBS) yang mempunyai misi dan 

tujuan terpisah dan dapat direncanakan secara independent 
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dari bisnis lain dalam perusahaan. Kedua; Di dalam analisis 

portofolio bisnis adalah daya tarik dari berbagai SBU dan 

memutuskan seberapa besar dukungan yang harus diberikan 

untuk masing-masing SBU. 

 

Mengebangkan Strategi Pertumbuhan 

Disamping melakukan evaluasi terhadap bisnis yang 

sekarang, juga harus mengenal peluang pertumbuhan. Salah 

satu cara yang dapat digunakan dalam mengenal peluang 

pertumbuhan adalah kisi-kisi ekspansi produk/pasar, yaitu 

alat untuk merencanakan suatu portofolio dengan mengiden-

tifikasi peluang pertumbuhan perusahaan melalui penetrasi 

pasar, perluasan pasar pengembangan produk dan  deversifi-

kasi. 

 

Penetrasi pasar 

Suatu strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan 

meningkatkan penjualan produk saat ini kepada segmen 

pasar yang sekarang ada tanpa merubah produk. 

Perluasan Pasar 

Suatu strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan 

mengidentifikasi dan memperluas segmen pasar yang baru 

untuk produk yang sudah ada. 

Pengembangan Produk 

Suatu strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan 

menawarkan produk yang telah dimodifikasi atau produk 

baru kepada segmen pasar saat ini. 

Deversifikasi. 

Suatu strategi untuk pertumbuhan pasar dengan memulai 

atau menemukan bisnis diluar produk dan pasar yang 

sekarang. 
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Strategi fungsional 

Rencana strategis menentukan bisnis macam apa yang akan 

dijalankan serta tujuan untukmasing-masing bisnis tadi. 

Setelah itu di dalam masing-masing unit bisnis perencanaan 

yang lebih terinci harus ditetapkan. Departemen fungsional 

pada tiap-tiap unit-pemasaran, keuangan, pembelian, manu-

faktur, sumber daya manusia dan lain-lain harus bekerjasama 

untuk mencapai tujuan strategis.  

 

C. INFORMASI PASAR DAN PENGUKURAN PERMINTAAN 

 

Sistem Informasi Pemasaran 

Sistem Informasi Pemasaran (SIP) adalah suatu system 

yang terdiri dari orang, peralatan dan prosedur untuk 

mengumpulkan menyortir, menganalisis, mengevaluasi dan 

mendistribusikan informasi yang sesuai kebutuhan, tepat 

waktu dan akurat kepada para pembuat keputusan pemasaran. 

Sistem informasi pemasaran dibentuk dari catatan perusahaan 

internal dan pencarian intelejen pemasaran. 

 

Sistem pencatatan internal 

Manajer pemasaran perusahaan dapat mengendalikan 

laporan internal tentang siklus pesanan, penjualan, harga, 

biaya, level persediaan dan piutang perusahaan. Siklus pesanan 

dimulai dari para pedagang perantara melakukan pesanan, 

bagian perwakilan penjualan mencatat jumlah pesanan, 

departemen penjualan mempersiapkan fakur penjualan dan 

memberikan salinan keberbagai departemen. Jadi inti dari 

system pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai 

dengan pembayaran. 

Sistem informasi penjualan digunakan sebagai bahan 

laporan tentang kondisi penjualan saat ini. Sistem informasi 
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penjualan bagi banyak perusahaan telah menggunakan 

computer sebagai penyimpan data yang dapat digunakan 

dengan cepat. 

 

Intelejen pemasaran  

Sistem intelejen pemasaran adalah seperangkat prosedur 

dan sumber yang digunakan oleh para manajer untuk 

memperoleh informasi harian mengenai perkembangan 

dilingkungan pemasaran. Sumber informasi tersebut dapat 

diperoleh dari berita televisi, surat kabar, maajalah dan jurnal 

hasil riset. Perusahaan dapat memperoleh intetjen pemasaran 

dengan cara: pertama; perusahaan dapat melatih dan 

mendorong tenaga penjual untuk melaoprkan perkembangan 

baru, kedua; perusahaan dapat memotivasi para distributor, 

pengecer dan para perantara pemasaran supaya menyampai-

kan informasi intelejen penting, ketiga; perusahaan dapat 

mengumpulkan intelejen persaingan dengan membeli produk 

para pesaing, mengikuti open house dan pameran dagang, 

keempat; perusahaan dapat membentuk panel penasehat 

pelanggan yang terdiri dari para pelanggan, perwakilan 

penjualan yang paling canggih, kelima; perusahaan dapat 

membeli informasi dari para pemasok luar, keenam; beberapa 

perusahaan pempergilirkan intelejen pemasaran. 

 

Permintaan Pasar 

Permintaan dapat diukur untuk enam level produk yang 

berbeda, lima level ruang yang berbeda, dan tiga level waktu 

yang berbeda. Masing-masing ukuran permintaan melayani 

tujuan tertentu. Perusahaan mungkin memperkirakan permin-

taan jangka pendek suatu produk tertentu dengan tujuan 

pemesanan bahan mentah, perencanaan produksi, dan 

peminjaman uang tunai. Perusahaan juga mungkin memperki-
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rakan permintaan regional bagi lini produk utamanya untuk 

memutuskan apakah akan memulai melaksanakan distribusi 

regional. 

 

Permintaan pasar 

Permintaan pasar suatu produk adalah volume total yang 

akan dibeli oleh kelompok pelanggan menurut definisi 

tertentu di wilayah geografis tertentu pada periode waktu 

tertentu di lingkungan pemasaran tertentu dengan program 

pemasaran tertentu. Permintaan pasar merupakan fungsi 

dari sejumlah kondisi  tertentu sehingga dapat disebut 

fungsi permintaan pasar. 

Ramalan pasar 

Ramalan pasar adalah level pengeluaran pemasaran 

industri yang benar-benar akan terjadi atau permintaan 

pasar yang diharapkan. 

Potensi pasar 

Potensi pasar adalah batas yang didekati oleh permintaan 

pasar ketika pengeluaran pemasaran industri mendekati 

tak terhingga untuk lingkungan pemasaran tertentu. 

Sebagai contoh potensi pasar untuk mobil selama periode 

resesi versus periode makmur. Potensi pasar lebih tinggi 

selama masa makmur. Perusahaan tidak dapat mengubah 

posisi fungsi permintaan pasar yang ditentukan oleh 

lingkungan pemasaran. 

Permintaan perusahaan 

Permintaan perusahaan adalah estimasi pangsa permintaan 

pasar perusahaan tersebut pada sejumlah level alternative 

usaha pemasaran perusahaan pada periode waktu yang 

sudah tertentu. Pangsa permintaan pasar perusahaan 

bergantung pada bagaimana produk, pelayanan, harga, 

komunikasi dan aspek lain di perusahaan tersebut dipan-
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dang oleh konsumen bila dibandingkan dengan para 

pesaingnya. 

Ramalan penjualan perusahaan 

Ramalan penjualan perusahaan adalah level penjualan 

perusahaan yang diharapkan yakni yang dihitung 

berdasarkan rencana pemasaran yang dipilih dan 

lingkungan pemasaran yang diasumsikan. Ada dua konsep 

yang terkait dengan ramalan penjualan yaitu: pertama; 

kuota penjualan adalah seperangkap sasaran penjualan 

untuk lini produk, divisi perusahaan atau tenaga penjualan,  

kedua; anggaran penjualan yaitu estimasi konservatif 

mengenai volume penjualan yang diharapkan dan 

digunakan dalam pembuatan keputusan pembelian, 

produksi, dan arus kas. Anggaran penjualan tersebut 

berdasarkan ramalan penjualan dan tuntutan untuk 

menghindari resiko yang berlebihan. 

Potensi penjualan perusahaan 

Potensi penjualan adalah batas penjualan yang didekati 

oleh permintaan perusahaan ketika usaha pemasaran 

perusahaan itu meningkat jika dibandingkan dengan 

pesaingnya. 

 

D. ANALISIS PASAR KONSUMEN DAN PERILAKU PEMBELI 

Pasar konsumen terdiri dari perusahaan-perusahaan yang 

menjual barang dan jasa kepda konsumen akhir. Misalnya 

produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti maka-

nan, minuman, sandang dan lain sebagainya. Untuk memahami 

lebih jauh tentang perilaku pembeli dapat ditunujukan sebuah 

model sebagai berikut: 
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Gambar 6. Model Perilaku Pembeli 

 

Dalam pasar konsumen perilaku pembelian dipengaruhi 

oleh faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis. 

 

Faktor Budaya 

Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang 

paling dasar. Masing-masing budaya terdiri dari sejumlah sub 

budaya yang lebih menampakan identifikasi dan sosialiasai 

khusus bagi para anggotanya. Subbudaya mencakup kebang-

saan, agama, kelompok ras dan wilayah geografis. 

Faktor Sosial 

Selain budaya faktor sosial juga mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen. Faktor sosial meliputi: pertama; 

kelompok acuan yaitu semua kelompok yang mempunyai 

pengaruh langsung atau tidak langsung tehadap sikap atau 

perilaku, kedua; keluarga terdiri dari orang tua, saudara dan 

anak, ketiga; peran dan status. 

Faktor Pribadi 

Faktor pribadi merupakan sebuah karakteristik, yang 

terdiri dari : pertama; usia dan siklus hidup, kedua; pekerjaan 
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dan lingkungan ekonomi, ketiga; gaya hidup dan keempat; 

kepribadian dan konsep diri. 

Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor 

psikologis utama yaitu: pertama; motivasi, kedua persepsi, 

ketiga; pembelajaran dan keempat; keyakinan dan sikap. 

 

Proses keputusan pembelian 

Proses keputusan pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen didasarkan pada peran pembelian dan perilaku 

pembelian. 

Peran pembelian 

Kita dapat membedakan lima peran yang dimainkan orang 

dalam keputusan pembelian yaitu: pertama; pencetus, kedua; 

pemberi pengaruh, ketiga; pengambil keputusan, keempat; 

pembeli dan kelima; pemakai. 

Perilaku pembelian 

Perilaku pembelian konsumen dapat dibedakan berdasar-

kan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan antar 

merek. Ada empat jenis perilaku pembelian yaitu pertama; 

perilaku pembelian yang rumit, kedua; perilaku pembelian 

pengurang ketidaknyamanan, ketiga; perilaku pembelian 

karena kebiasaan dan keempat; perilaku pembelian yang 

mencarari variasi. 

 

Tahap keputusan pembelian 

Tahapan dalam pengambilan keputusan pembelian untuk 

konsumen diawali dengan pertama; pengenalan masalah, 

identifikasi pemenuhan kebutuhan yang dicetuskan oleh 

rangsangan internal atau ekternal, kedua; pencarian informasi, 

informasi dapat diperoleh melalui beberapa sumber seperti 

sumber pribadi, sumber komersial, sumber public dan sumber 
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pengalaman, kedua; evaluasi alternative berupa membanding-

kan produk berdasarkan analisis informasi, ketiga; keputusan 

pembelian. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil analisis 

evaluasi alternative yang telah dilakukan. 

Tahapan evaluasi alternative dapat dilihat dalam gambar 

sebagai berikut: 

 
Gambar 7. Tahapan evaluasi alternative 

 

E. ANALISIS PASAR BISNIS DAN PERILAKU PEMBELI 

Pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang memperoleh 

barang dan jasa yang digunakan dalam memproduksi barang 

dan jasa lain yang dijual, disewakan atau dipasok kepada pihak 

lain. Pasar bisnis memiliki karakteristik sebagai berikut: 

pertama; pembelinya lebih sedikit, kedua hubungan dengan 

pemasok erat, ketiga para pembeli terkonsentrasi geografis, 

keempat; permintaan turunan, kelima; permintaan tidak 

elastis, keenam; permintaanya berfluktuasi, ketujuh; pembelian 

professional.  

Pembeli bisnis menghadapi banyak putusan dalam 

melakukan pembelian. Jumlah keputusan tersebut bergantung 

pada situasi pembelian yang terdiri dari : pertama; pembelian 

ulang langsung, kedua pembelian ulang modifikasi, ketiga; 

tugas baru. 
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Peserta proses pembelian bisnis. 

Dalam pembelian bisnis para petugas pembelian memiliki 

pengaruh dalam situasi pembelian ulang langsung dan ulang 

modifikasi, orang di departemen lain lebih berpengaruh dalam 

situasi pembelian baru. Sedang unit pengambil keputusan 

dalam organisasi disebut pusat pembelian. Pusat pembelian 

terdiri dari semua individu dan kelompok yang berpartisipasi 

dalam proses pengambilan keputusan yang memiliki sasaran 

umum yang sama dan bersama-sama menanggung resiko yang 

timbul dari keputusan tersebut.  

Ada tujuh peran yang dimainkan dalam proses keputusan 

pembelian yaitu: pertama; pencetus yaitu mereka yang 

meminta untuk membeli sesuatu, kedua; pemakai yaitu mereka 

yang akan memakai barang dan jasa tertentu, ketiga; pemberi 

pengaruh yaitu orang mempengaruhi keputusan pembelian, 

keempat; pengambil keputusan yaitu orang yang memutuskan 

persyaratan produk dan pemasok, kelima; pemberi persetu-

juan yaitu orang yang menyetujui tindakan yang diusulkan 

oleh pengambil keputusan, keenam; pembeli yaitu orang yang 

memiliki wewenang formal untuk memilih pemasok dan 

menyusun syarat pembelian, ketujuh; penjaga gawang yaitu 

orang yang memiliki kekuasaan untuk menghalangi penjual 

dan informasi. 

 

Pengaruh utama keputusan pembelian 

Para pembeli bisnis menanggapi banyak pengaruh saat 

mereka mengambil keputusan pembelian. Jika tawaran 

pemasok sama para pembeli bisnis dapat memenuhi tuntutan 

pembelian dari pemasok manapun. Dan mereka lebih 

mengutamakan pemasok yang memberikan perlakuan pribadi 

kepada mereka. Dalam keputusan pembelian para pembeli 

bisnis dipengaruhi oleh empat pengaruh utama yaitu 
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lingkungan, organisasi, antar pribadi dan pribadi. (lihat 

gambar 6.) berikut ini: 

 
Gambar 8. Kumpulan yang terlibat dalam  

pembuatan keputusan 

 

Faktor Lingkungan 

Para pembeli bisnis memberi perhatian yang cukup besar 

pada faktor-faktor ekonomi yang sedang berlangsung. Di 

samping itu faktor perkembangan teknologi politik dan 

persaingan bisnis. Faktor lingkungan ini sangat berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian bisnis.  

Faktor Organisasi 

Setiap organisasi memiliki tujuan, kebijakan, prosedur, 

struktur organisasi dan system yang spesifik. Para pemasar 

bisnis harus mewaspadai tren organisasi pembelian meliputi 

peningkatan kelas departemen, peran lintas fungsi, pembelian 

terpusat, pembelian terdesentralisasi atas barang yang nilai-

nya kecil, dan pembelian melalui internet. 
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Faktor Antarpribadi dan pribadi 

Pusat pembelian biasanya terdiri dari beberapa peserta 

dengan minat, wewenang, status, empati dan daya bujuk yang 

berbeda-beda. Para pemasar bisnis cenderung tidak menge-

tahui dinamika kelompok seperti apa yang muncul selama 

proses keputusan pembelian, walaupun semua informasi yang 

dapat ditemukan factor kepribadian dan antar pribadi akan 

beranfaat. 

Proses pembelian 

Proses pembelian bisnis pada dasarnya adalah membeli 

barang dan jasa untuk menghasilkan uang atau untuk mengu-

rangi biaya operasi, untuk memenuhi kewajiban social atau 

hukum. Oleh karena itu perlu membedakan dua hal yaitu jenis 

proses pembelian dan tahap proses pembelian. 

 

Jenis proses pembelian 

Para pemasar perlu memahami cara kerja sejumlah 

departemen pembelian. Proses pembelian yang berhubungan 

dengan produk dapat dibedakan empat yaitu; pertama; produk 

rutin, kedua; produk-produk berkinerja tinggi, ketiga; produk-

produk strategis, keempat; produk-produk penghambat kelan-

caran kerja. 

 

Tahap proses pembelian 

Tahap proses pembelian pada perusahaan bisnis adalah 

sebagai berikut: pertama; pengenalan masalah, kedua; peru-

musan kebutuhan dan spesifikasi produk umum, ketiga; 

penjaringan pemasok, keempat; permintaan pengajuan propo-

sal, kelima; pemilihan pemasok, keenam; spesifikasi rutinitas 

pesanan, ketujuh; kaji ulang kinerja. 
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F. ANALISIS RISET PASAR 

Riset pemasaran yang efektif melibatkan enam langkah 

seperti yan diperlihatkan pada gambar berikut: 

 

Langkah 1. Mendifinisikan masalah 

Manajemen pemasaran harus berhati-hati dalam mende-

finisikan suatu masalah agar permasalahan tidak terlalu luas 

dan sempit. Masalah sebagai titik awal dimulainya riset harus 

dapat dicari solusinya dengan data yang akurat. Manajer 

pemasaran dan persiset harus mampu bekerjasama dalam 

melakukan penggalian informasi untuk mengidentifikasikan 

permasalahan. 

 

Langkah 2. Menyusun rencana riset 

Dalam tahap ini riset pemasaran mengembangkan rencana 

yang paling efisien untuk mengumpulkan informasi yang 

diperlukan. Perencanaan riset menuntut keputusan tentang 

sumber data, pendekatan riset, instrument riset, rencana 

pengambilan sampel dan metode kontak. 

 

Langkah 3. Mengumpulkan informasi 

Tahap pengumpulan informasi periset dapat memilih 

beberapa cara diantaranya dapat secara langsung dengan 

responden atau melalui media internet. Dalam pengumpulan 

informasi ini memang dibutuhkan biaya yang cukup besar. 

Langkah 4. Menganalisis informasi 

Proses riset pemasaran adalah menyaring temuan yang 

berguna dari data yang dikumpulkan. Peneliti dapat membuat 

tabulasi dan distribusi frekwensi. 
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Langkah 5. Menyajikan hasil temuan 

Hasil akhir dari riset adalah menyajikan temuan-temuan 

untuk diberikan kepada pihak pengguna riset. 

 

Langkah 6. Mengambil keputusan 

Para manajer yang melakukan riset perlu memberikan 

bobot atas buktinya. Mereka tahu bahwa temuan-temuan itu 

dapat mengalami berbagai kesalahan. Jika kepercayaan mereka 

terhadap temuan itu rendah mereka dapat memutuskan untuk 

tidak memperkenalkan layanan melalui internet.  

 

Hambatan penggunaan riset pemasaran 

Penggunaan riset pemasaran juga mengalami berbagai 

hambatan karena alasan: pertama; konsepsi riset pemasaran 

yang sempit, kedua periset pemasaran yang tidak cakap, 

ketiga; kurang baik dalam menempatkan masalah, keempat; 

hasil riset pemasaran yang terlambat dan terkadang salah, 

kelima; perbedaan kepribadian dan penyajian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sisno Riyoko, S.E., M.M. |45 

 

 

 

 

 

BAB 4  

ANALISIS  
PEMASARAN 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 

 

Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan dapat 
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46| DASAR – DASAR PEMASARAN 

A. PENDAHULUAN 

Michael Porter mengidentifikasi lima kekuatan yang 

menentukan daya tarik laba jangka panjang instrinsik dari 

suatu pasar atau segmen pasar. Lima kekuatan tersebut adalah 

pesaing industri, pendatang potensial, subtitusi pembeli dan 

pemasok. 

Untuk menghadapi kekuatan-kekutan dalam persaingan, 

perusahaan dituntut untuk melakukan sebuah strategi 

pemasaran. Dalam melayani pasar yang dituju agar tujuan 

perusahaan tercapai dilakukan identifikasi segmen pasar dan 

pemilihan pasar sasaran. Dengan diketahuinya segmen pasar 

maka perusahaan dapat menyusun strategi untuk menghadapi 

persaingan. 

Selanjutnya agar strategi pemasaran yang dibuat peru-

sahaan dapat tercapai perusahaan juga perlu menyusun 

defferensiasi dan posisioning produk. Defferensiasi dan 

posisioning produk dimaksudkan untuk merancang tawaran 

dan citra perusahaan sehingga penempatan posisi yang khas 

dibenak pelanggan sasaran. 

 

B. MENGANALISIS INDUSTRI DAN PESAING 

Dalam menganalisis pesaing dalam industri terdapat lima 

kekuatan yang menentukan daya tarik industri yaitu para 

pesaing industri, calon pendatang baru, subtitusi, pembeli dan 

pemasok. Disamping itu terdapat juga lima ancaman yang 

ditimbulkan oleh kekuatan tersebut yang dapat dilihat pada 

gambar berikut: 
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Pendatang baru 

Potensial 

(ancaman mobilitas) 

 

 

    Pemasok Pesaing-pesaing Pembeli 

    (kekuatan industri (kekuatan 

    Pemasok)  (rival segmen)                    pembeli) 

 

 

 

 

   

Pengganti 

Subtitusi 

(Ancaman subtitusi) 

 

Gambar 9. Lima kekuatan daya tarik struktur pasar 

 

Ancaman persaingan segmen yang kuat 

Suatu segmen menjadi tidak menarik jika ia telah memiliki 

pesaing yang banyak, kuat, atau agresif. Keadaan ini akan 

menyebabkan terjadinya perang harga, perang iklan dan 

pengenalan produk baru sehingga akan menjadi sangat mahal 

bagi perusahaan untuk bersaing. 

Ancaman pendatang baru 

Daya tarik suatu segmen bebeda–beda menurut tingginya 

penghalang untuk masuk dan keluar pasar. Segmen yang 

menarik adalah segmen yang memiliki penghalang untuk 

masuk yang tinggi dan penghalang untuk keluar yang rendah. 
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Ancaman produk subtitusi 

Suatu segmen menjadi tidak menarik jika terdapat subtitusi 

actual atau suatu produk. Subtitusi membatasi harga dan laba 

yang dapat dihasilkan oleh suatu segmen. Perusahaan harus 

mengamati secara dekat kecenderungan harga produk 

subtitusi. 

Ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pembeli 

Suatu segmen menjadi tidak menarik jika pembeli memiliki 

posisi tawar yang kuat atau semakin meningkat. Pembeli akan 

berusaha untuk memaksa agar harga diturunkan, meminta 

lebih banyak mutu dan pelayanan serta membuat para pesaing 

beradu yang semuannya menjadi beban bagi profitabilitas 

penjual. 

Ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok 

Suatu segmen menjadi tidak menarik jika para pemasok 

perusahaan mampu menaikan harga harga atau mengurangi 

kuantitas yang mereka pemasok. Pemasok cenderung menjadi 

kuat jika mereka terkonsentrasi, terdapat sedikit subtitusi, 

produk yang dipasok merupakan input yang penting.  

 

Konsep Persaingan Industri 

Industri adalah sekelompok perusahaan yang menawarkan 

produk atau kelas produk yang merupakan subtitusi dekat satu 

sama lain. Industri-industri tersebut dikelompokan menurut 

jumlah penjual, tingkat defferensiasi produk, ada tidaknya 

hambatan masuk, hambatan mobilitas, hambatan keluar, 

struktur biaya, tingkat integrasi  vertikal, dan tingkat globali-

sasi. 

Jumlah penjual dan tingkat deferensiasi 

Dalam industri spesifikasi jumlah penjual dan defferensiasi 

produk akan menentukan karakteristik struktur industri. 

Struktur industri meliputi: pertama; monopoli murni yaitu 
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hanya satu perusahaan yang menyediakan produk atau jasa 

tertentu di Negara atau wilayah tertentu, kedua; oligopoly 

yaitu sedikit perusahaan memproduksi produk mulai dari 

produk yang sangat terdeferensiasi hingga produk terstandari-

sasi, ketiga; persaingan monopolistic yaitu banyak pesaing 

yang mampu mendiferesiasikan tawaran mereka secara 

keseluruhan, keempat; persaingan murni yaitu banyak pesaing 

yang menawarkan produk dan jasa sama. 

Hambatan masuk, hamabatan mobilitas, hambatan keluar 

Hambatan masuk yang utama mencakup persyaratan 

modal, skala ekonomi, persyaratan hak paten dan lisensi, 

kelangkaan lokasi, bahan baku atau distributor, persyaratan 

reputasi. Setelah perusahan masuk ke industri tertentu ia 

mungkin menghadapi hambatan mobilitas sewaktu ia beru-

saha memasuki segmen pasar yang lebih menarik. Perusahaan 

juga sering menghadapi hambatan keluar seperti tanggung 

jawab hukum dan moral terhadap pelanggan, kreditur dan 

karyawan, pembatasan pemerintah, nilai sisa asset yang 

rendah akibat terlalu terspesialisasi, kekurangan peluang 

alternative dan hambatan emosional. 

Struktur biaya 

Setiap industri memiliki beban biaya tertentu yang banyak 

membentuk tindakan strateginya. Oleh karena itu setiap 

industri berusaha untuk menurunkan biaya agar tercapai 

keunggulan komperatifnya. 

Tingkat integrasi vertikal 

Perusahaan merasa lebih bermanfaat untuk melakukan 

integrasi ke hulu dan atau kehilir. Produsen besar minyak 

bumi melakukan ekplorsi minyak bumi, pengeboran minyak 

bumi, penyulingan minyak bumi, produksi bahan kimia dan 

pengoperasian jasa reparasi kendaraan. Integrasi vertikal 
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sering menurunkan biaya dan perusahaan mendapatkan 

bagian  arus nilai tambah yang lebih besar.  

Tingkat globalisasi 

Beberapa industri bersifat sangat lokal, yang lain berifat 

global (minyak bumi, mesin pesawat udara, kamera). Perusa-

haan industri global harus bersaing berdasarkan basis global, 

jika mereka ingin mencapai skala ekonomi dan mengikuti 

kemajuan teknologi. 

 

Konsep Persaingan Pasar 

Selain pendekatan industri, kita dapat mengidentifikasi 

pesaing dengan menggunakan penekatan pasar. Para pesaing 

adalah perusahaan-perusahaan yang merumuskan kebutuhan 

pelanggan yang sama.  

 

Menganalisis Pesaing 

Perusahaan dalam menganalisis pesaing perlu mengetahui 

dengan pasti karakteristik para pesaing tersebut khususnya 

strategi, tujuan, kekuatan dan kelemahan dan pola reaksi 

pesaing. 

Strategi 

Sekelompok perusahaan yang menerapkan strategi yang 

sama atas pasar sasaran tertentu dinamakan kelompok 

strategis. Misalnya dalam industri tersebut ada 4 kelompok 

yaitu kelompok A, kelompok B, kelompok C dan kelompok D. 

Jika salah satu kelompok ini mampu masuk dalam satu 

kelomopk tersebut, maka anggota kelompok lain sebagai 

pesaingnya. Perusahaan harus memantau strategi yang 

dilakukan oleh pesaingnya. Jika terjadi perubahan maka 

sebaiknya perusahaan juga harus mengubah strateginya. 
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Tujuan 

Setelah perusahaan mengidentifikasi para pesaing utama 

dan strategi mereka, ia harus mengetahui tujuan yang hendak 

dicapai oleh masing-masing pesaing. Salah satu asumsi awal 

bahwa para pesaing berusaha memaksimumkan laba mereka. 

Namun akan berbeda bobot yang diberikan oleh sejumlah 

perusahaan atas laba jangka pendek dan jangka panjang.  

Kekuatan dan kelemahan 

Perusahaan perlu mengumpulkan informasi tentang 

kekuatan dan kelemahan masing-masing pesaing. Menurut 

perusahaan konsultan Arthur D. Little, perusahaan akan 

menduduki satu dari enam posisi persaingan di pasar yaitu: 

pertama; posisi dominant,, kedua; posisi kuat, ketiga; posisi 

unggul, keempat; posisi dapat dipertahankan, kelima; posisi 

lemah dan enam; posisi tidak dapat dipertahankan. 

Pola reaksi 

Perusahaan-perusahaan bereaksi secara berbeda terhadap 

serangan pesaing. Ada yang lamban menanggapi, ada yang 

menanggapi hanya jenis serangan tertentu seperti serangan 

harga dan ada yang menanggapi secara gesit dan kuat terhadap 

serangan apapun. 

 

C. MENGIDENTIFIKASI SEGMEN PASAR 

 

Identifikasi Pasar 
Banyak perusahaan saat ini yang menyadari pentingnya 

melakukan segmentasi terlebih dahulu sebelum menetapkan 
strategi pemasaran. Hal ini disebabkan beberapa alasan antara 
lain: dinamika pasar yang selalu berubah dimana konsumen 
lebih terdiversifikasi dari kebutuhan, sikap dan gaya hidup 
serta perusahaan pesaing yang sudah makin banyak 
melakukan pendekatan segmentasi konsumen dalam strategi 
pemasarannya. 
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Identifikasi pasar sasaran mencakup kegiatan untuk 

mengelompokan konsumen yang memiliki gaya hidup, 

kebutuhan dan kesukaan yang sama. Dalam hal ini pemasar 

harus mendapatkan informasi sebanyak mungkin mengenai 

kebutuhan konsumen. Semakin banyak informasi yang 

diketahui pemasar mengenai kebutuhan konsumen, maka akan 

semakin efektif tugas pemasar dalam melakukan program 

komunikasi pemasaran. 

 

Segmentasi Pasar 

Segmentasi pasar adalah suatu konsep yang sangat penting 

dalam pemasaran. Oleh karena itu segmentasi pasar dapat 

didefinisikan kegiatan membagi suatu pasar kedalam ke dalam 

kelompok-kelompok yang jelas (1) memiliki kebutuhan yang 

sama dan (2) memberikan repon yang sama terhadap tindakan 

pemasaran. Dengan demikian segmentasi pasar adalah suatu 

kegiatan untuk membagi atau mengelompok-kelompokan 

konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih homogen. 

Kreteria segmentasi pasar 

Pemasar melakukan segmentasi pasar untuk tiga alasan 

penting. Pertama; segmentasi memungkinkan para pemasar 

untuk mengidentifikasi kelompok konsumen dengan kebu-

tuhan yang mirip dan menganalisis karakteristik dan perilaku 

pembeli dari kelompok tersebut. Kedua; segmentasi mem-

berikan informasi yang berguna bagi para pemasar untuk 

membantu mereka dalam merancang bauran pemasaran 

secara khusus yang sesuai dengan karakteristik keinginan 

segmen. Ketiga; segmentasi konsisten dengan konsep pema-

saran. Agar bermanfaat suatu segmentasi harus menghasilkan 

segmen yang memiliki empat kreteria yaitu pertama; 

jumlahnya cukup subtansial, kedua; dapat didentifikasi dan 

diukur, ketiga; dapat diakses, keempat; daya tanggap. 
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Dasar Segmentasi pasar  

Segmentasi Demografis 

Segmentasi demografis dilakukan dengan cara mengelom-

pokan konsumen yang tersebar di berbagai wilayah ke dalam 

kelompok tertentu atas dasar variable demografis seperti 

umur, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, pendapatan, 

kedudukan, pendidikan, agama, ras dan kebangsaan. Faktor 

demografis pada umumny banyak dipergunakan sebagai dasar 

untuk melakukan segmentasi pasar. Salah satu alasan adalah 

kebutuhan, keinginan, dan tingkat penggunaan seringkali 

mendekati variable demogrfis. 

Segmentasi Geografis 

Segmentasi geografis dilakukan dengan cara mengelom-

pokan konsumen yang tersebar di berbagai wilayah ke dalam 

kelompok tertentu atas dasar unit geografis seperti propinsi, 

kabupaten, kecamatan, kota, arah mata agin bahkan kawasan 

tertentu. Perusahaan mungkin saja memutuskan untuk 

beroperasi untuk melayani satu atau lebih area geografis yang 

dianggap menarik. 

Proses segmentasi psikografis dilakukan dengan menge-

lompokan konsumen atas dasar variable kelas social, gaya 

hidup, karakteristik personal laiinya. Seseorang yang berada 

dalam kelompok demografis  yang sama belum tentu menunju-

kan aspek psikografis yang sama. Oleh  karena itu pemahaman 

terhadap kelas social, gaya hidup, dan kepribadian pada 

kelompokmasyarakat tertentu akan memberikan gambaran 

yang jelas tentang kebutuhannya. 

Segmentasi berdasarkan perilaku 

Dalam segmentasi perilaku konsumen dikelompokan atas 

dasar pengetahuan, sikap, tingkat penggunaan, manfaat atas 

respon yang diberikan terhadap suatu produk. Bnayak yang 

berpendapat bahwa segmen berdasarkan perilaku adalah yang 
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cukup efektif untuk memenuhi pengembangan segmentasi 

pasar. Walaupun ini sebenarnya akan sangat tergantung pada 

jenis produk yang ditawarkan. 

Langkah Segmentasi Pasar 

Tujuan segmentasi pasar, baik dalam pasar konsumen atau 

pasar bisnis adalah untuk mengidentifikasi peluang-peluang 

pemasaran. Untuk itu diperlukan langkah-langkah segmentasi 

sebagai berikut : pertama; menyeleksi pasar atau kategori 

produk untuk dipelajari, kedua; memilih satu atau beberapa 

basis untuk melakukan segmentasi pasar, ketiga; menyeleksi 

diskripsi segmentasi, keempat; membuat profil dan mengeva-

luasi segmen, kelima; menyeleksi pasar sasaran, keenam; 

merancang, menerapkan dan mempertahankan bauran 

pemasaran yang tepat. 

 

D. PEMILIHAN PASAR SASARAN 

 

Strategi Penetapan Sasaran yang sama 

Perusahaan yang menggunakan strategi penetapan sasaran 

yang sama pada dasarnya menerapkan filosofi pemasaran 

masal, melihat pasar sebagai satu paar yang besar dengan 

tanpa segmen-segmen individu di dalamnya. Sebuah 

perusahaan yang mengadopsi strategi penetapan sasaran yang 

sama mengasumsikan bahwa konsumen individu memiliki 

kebutuhan yang mirip sama yang dapat dipenuhi dengan 

bauran pemasaran yang sama. 

Salah satu keunggulan dari pendekatan pemasaran yang 

sma ini adalah potensial untuk menghemat biaya produksi dan 

biaya pemasaran. Karena hanya satu jenis produk yang 

diproduksi, perusahaan mampu mencapai skala ekonomi dari 

produksi. 
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Penetapan sasaran Terkonsentrasi 

Dengan strategi penetapan sasaran terkonsentrasi sebuah 

perusahaan akan menyeleksi satu ceruk pasar untuk menar-

getkan upaya-upaya pemasaran. Karena perusahaan menarik 

satu segmen saja, ia dapat berkonsentrasi untuk memahami 

kebutuhan, motivasi, dan kepuasan dari anggota segmen dan 

mengembangkan serta mempertahankan bauran pemasaran 

yang khusus. 

Penetapan Sasaran Segmen Majemuk 

Sebuah perusahaan yang memilih untuk melayani dua atau 

lebih segmen pasar yang didefinisikan dengan baik dan 

mengembagkan suatu bauran pemasaran yang berbeda bagi 

setiap segmen. 

 

E. POSISIONING DAN DEFFERENSIASI 
Posisioning mengacu pada pengembangan bauran pema-

saran spesifik untuk mempengaruhi kebutuhan persepsi 
konsumen potensial terhadap merek, lini prduk atau 
organisasi secara umum. Posisioning mengasumsikan bahwa 
konsumen membandingkan produk berdasarkan cirri-cirinya 
yang penting. Para pemasar memerlukan penilaian terhadap 
posisi–posisi yang ditempati oleh produk pesaing, menentukn 
dimensi-dimensi penting yang mendasari posisi-posisi 
tersebut, dan memilih satu posisi dalam pasar dimana upaya-
upaya pemasaran berdampak paling besar. 

Jadi produk posisioning adalah suatu strategi manajemen 
yang menggunakan informasi (dikumpulkan melalui riset dan 
studi segmentasi) untuk menciptakan kesan terhadap produk 
sesuai dengan keinginan pasar yang dituju atau pasarnya. 

Defferensiasi produk merupakan sebuah strategi 
positioning yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk 
membedakan produknya dari produk para pesaing. Perbedaan 
ini dapat nyata jika diferensiasi prduk kelihatan berbeda 
dengan produk pesaing. 
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A. PENDAHULUAN 

Perusahaan sebelum menyusun strateginya harus terlebih 

dahulu mengetahui posisinya dalam persaingan di pasar 

sasaran. Ada enam posisi yang mungkin diduduki oleh setiap 

perusahaan yaitu posisi dominant, posisi kuat, posisi unggul, 

posisi dapat dipertahankan, posisi lemah dan posisi tidak 

dapat dipertahankan. 

Disamping hal tersebut dalam merancang strategi bersaing 

juga melihat peran yang dimainkan di pasar sasaran. 

Perusahaan akan memainkan peran sesuai dengan posisinya. 

Posisi pertama yaitu pemimpin pasar dengan menguasai pasar 

sebesar empat puluh persen, posisi kedua yaitu penantang 

pasar dengan menguasai pasar sebesar 30 persen, posisi 

ketiga disebut pengikut pasar dengan menguasai pasar 

sebesar 20 persen, posisi keempat dengan pasar yang dikuasai 

sebesar 10 persen disebut pengisi relung pasar. 

 

B. STRATEGI PEMIMPIN PASAR 

Banyak industri memiliki satu perusahaan yang diakui 

sebagai pemimpin pasar. Perusahaan ini memiliki pangsa 

pasar terbesar dipasar produk terkait. Perusahaan itu biasanya 

memimpin perusahaan lain dalam perubahan harga, 

perkenalan produk baru, cakupan distribusi dan intensitas 

promosi. 

Untuk bertahan sebagai pemimpin pasar perusahaan 

dituntut untuk melakukan tindakan di tiga bidang. Pertama; 

perusahaan tersebut harus mencari cara untuk memperbesar 

permintaan pasar keseluruhan. Kedua; perusahaan tersebut 

harus melindungi pangsa pasarnya sekarang melalui tindakan 

defensive dan ofensif yang tepat. Ketiga; perusahaan tersebut 

harus berusaha meningkatkan pangsa pasarnya lebih lebih 

jauh. 
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Memperluas Pasar Keseluruhan 

Perusahaan yang dominant biasanya paling diuntungkan 

jika pasar keselluruhan meluas. Untuk dapat memperluas 

pasar secara keseluruhan pemimpin pasar dapat melakukan 

tiga strategi yaitu Pertama; pemakai baru. Perusahaan dapat 

mencari pemakai baru dari tiga kelompok, mereka mungkin 

mengunakan tetapi tidak menggunakan, mereka yang tak 

pernah menggunakannya, mereka yang tinggal di tempat lain. 

Kedua; penggunaan baru. Pasar bisa diperluas dengan 

menemukan dan mempromosikan penggunaan baru produk 

tersebut. Ketiga; penggunaan yang lebih sering. Perusahaan 

dapat menyakinkan orang supaya mengguanakn lebih banyak 

produk pada tiap-tiap penggunaan. 

Mempertahankan Pangsa Pasar 

Perusahaan yang dominan harus mampu mempertahankan 

pangsa pasarnya. Dalam mempertahankan wilayahnya 

pemimpin pasar dapat mengembangkan produk dan layanan 

pelanggan baru, efektivitas distribusi serta penurunan biaya. 

Perusahaan harus terus meningkatkan daya saing dan nilai 

bagi pelanggan. Di samping itu pemimpin pasar dapat me-

nerapkan prinsip penyerangan militer. Komandan berinisiatif 

menentukan kecepatan dan memanfaatkan kelemahan musuh. 

Memperluas Pangsa Pasar 

Pemimpin pasar dapat meningkatkan labanya dengan 

cara meningkatkan pangsa pasar. Pangsa pasar dapat 

ditingkatkan dengan cara peningkatan pengeluaran wiraniaga, 

pengeluaran iklan, pengeluaran promosi penjualan. Disamping 

hal tersebut perusahaan pemimpi pasar dapat melakukan 

strategi inovasi produk, strategi mutu, strategi perluasan lini 

produk, strategi perluasan merek dan strategi merek ganda. 
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C. STRATEGI PENANTANG PASAR 

Perusahaan yang menempati urutan kedua, ketiga dan 

seterusnya dapat disebut perusahaan runner up atau pengikut. 

Perusahaan yang menempati posisi penantang pasar perlu 

pertama; mendifisikan tujuan dan lawan strategis, kedua; 

memilih strategi penyerangan umum, ketiga; memilih strategi 

penyerangan khusus. 

Mendefisikan sasaran dan lawan strategis. 

Perusahaan penantang pasar harus mendefinisikan sasaran 

strateginya. Sebagian besar sasaran strategis penantang pasar 

adalah meningkatkan pangsa pasar. Penantang pasar harus 

memutuskan siapa yang harus diserang ? Apakah menyerang 

pemimpin pasar? apakah menyerang perusahaan yang sama 

dan tidak bekerja dengan baik dan kekurangan uang atau 

menyerang  perusahaan keciil lokal dan regional. 

Memilih strategi penyerangan umum 

Stategi umum yang dapat digunakan oleh penantang pasar 

adalah sebagai berikut: Pertama; serangan frontal yaitu si 

penyerang menyamai produk, iklan, harga dan saluran 

distribusi pesaing. Kedua; serangan rusuk yaitu menyerang 

daerah yang lemah, melayani kebutuhan pasar yang belum 

terliput. Ketiga; serangan mengepung, usaha untuk merebut 

bagian yang besar dari daerah musuh melalui serangan kilat. 

Keempat; serangan menghindar, menghindari musuh dan 

menyerang pasar yang lebih mudah untuk memperluas basisi 

sumber daya. Kelima; perang gerilya, melakukan serangan-

serangan kecil dan berkal untuk mengganggu dan menurunkan 

semangat musuh serta akhirnya memperoleh tempat. 

Memilih strategi penyerangan khusus. 

Penantang pasar harus bertindak melebihi lima strategi 

luas dan mengembangkan strategi penyerangan khusus.. 

Strategi-strategi tersebut meliputi: strategi diskon harga, 
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strategi barang yang lebih murah, strategi barang yang 

bergengsi, strategi inovasi produk, strategi perbaikan 

pelayanan, strategi inovasi distribusi, strategi penurunan biaya 

manufaktur, strategi promosi periklanan efektif. 

 

D. STRATEGI PENGIKUT PASAR 

Setap pengikut mencoba menonjolkan keunggulan tersen-

diri ke pasar sasarannya, lokasi, pelayanan, pembiayaan. Oleh 

karena itu pengikut sering merupakan sasaran serangan utama 

oleh penantang. Pengikut harus menentukan arah petumbuhan 

tetapi yang tidak mengandung serangan balik. Ada empat 

strategi yang luas yang berbeda yaitu : Pertama; pemalsu yaitu 

meniru produk dan kemasan pemimpin serta menjualnya di 

pasar gelap. Kedua; penglon yaitu berusaha untuk menyamai 

produk, nama, pengemasan dengan variasi yang ringan. 

Ketiga; peniru yaitu menyontek beberap hal dari pemimpin 

namun masih mempertahankan deferensiasi dalam hal 

kemasan, iklan, dan harga. Keempat; pengadaptasi yaitu 

mengambil produk pemimpin dan memperbaikinya. 

 

E. STRATEGI PENGGARAP RELUNG PASAR. 

Penggarap relung pasar memiliki tiga tugas yaitu 

menciptakan relung, pengembangkan relung dan melindungi 

relung pasar. Strategi yang dapat diterapkan adalah spesialis 

pemakai akhir artinya perusahaan mengkhususkan diri untuk 

melayani satu jenis pemakai akhir, spesialis level vertical 

artinya perusahaan mengkhususkan diri pada satu level 

vertikal dari rantainilai produksi, distribusi, spesialis ukuran 

pelanggan artinya perusahaan berkonsentrasi pada penjualan 

ke satu atau beberapa pelanggan utama, spesialis geografis 

artinya perusahaan hanya menjual di wilayah lokal, spesialis 

produk artinya perusahaan hanya menjual satu produk, 
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spesialis mutu/harga artinya perusahaan beroperasi di pasar 

dengan menawarkan mutu paling bawah atau paling atas, 

spesialis pelayanan artinya perusahaan menawarkan pelaya-

nan yang tidak ditawarkan perusahaan lain, spesialis saluran 

artinya perusahaan mengkhususkan diri melayani hanya satu 

saluran distribusi. 

 

F. ORIENTASI KE PELANGGAN DAN PESAING 

Perusahaan tidak harus menghabiskan seluruh waktunya 

yang berfokus pada pesaing. Kita dapat membedakan antara 

dua jenis perusahaan yang befokus pada pesaing dan yang 

berfokus pada pelanggan. 

Perusahaan yang berfokus pada pesaing menetapkan 

arahnya sebagai berikut: 

1. Situasi 

- Pesaing W sekuat tenaga untuk menghancurkan kita di 

Semarang. 

- Pesaing X meningkatkan cakupan distribusinya di Solo 

dan merugikan perusahaan kita 

- Pesaing Y memotong harga di Yogyakarta dan kita 

keilangan 3 poin pangsa pasar. 

2. Reaksi 

- Kita akan mundur dari pasar Semarang, karena kita 

tidak sanggup untuk bertempur. 

- Kita akan meningkatkan pengeluaran iklan di Solo. 

- Kita akan menyamai pemotongan harga pesaing Y di 

Yogyakarta. 
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BAB 6  

STRATEGI   
PRODUK 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 

 

Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan dapat 

memahami tentang pengertian produk dan strateginya 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

 

Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan dapat: 

 Memahami Pengertian produk dan lini produk 

 Memahami Klasifikasi Produk 

 Keputusan lini produk 

 Mengelola lini produk, merek dan kemasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sisno Riyoko, S.E., M.M. |63 

A. PENDAHULUAN 

Penawaran produk adalah jantung dari program pemasaran 

suatu organisasi dan biasanya merupakan langkah awal dalam 

membentuk bauran pemasaran. Perencanaan bauran pemasa-

ran dimulai dengan merumuskan tawaran untuk memenuhi 

kebutuhan atau keinginan pelanggan sasaran. Pelanggan ini 

akan menilai tawaran tersebut berdasarkan tiga elemen dasar 

keistimewaan dan mutu produk, bauran dan kualitas pelaya-

nan dan harga. 

Perusahaan setelah menemukan pasar sasaran dan men-

ciptakan suatu produk, maka perusahaan perlu memberikan 

nama merek. Merek akan menjadi sebuah atribut produk yang 

menggambarkan keistimewaan produk perusahaan dan 

menjadi pengingat dimata konsumen. Disampping itu untuk 

lebih menarik perusahaan juga membuat kemasan dari produk 

tersebut. Kemasan produk berfungsi sebagai pelindung dari 

produk. 

 

B. PENGERTIAN PRODUK 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke 

pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan. Produk 

meliputi barang berujud, tidak sekedar pada obyek fisik tetapi 

meliputi jasa. Barang adalah  segala sesuatau yang dapat 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan 

jasa merupakan aktifitas atau manfaat yang ditawarkan untuk 

dijual yang pada dasarnya tidak nyata dan tidak berakibat pada 

kepemilikan apapun. 

 

C. TINGKATAN PRODUK 

Perencanaan produk perlu memikirkan produk dan jasa 

atas tiga tingkatan. Pertma; produk inti. Produk inti terdiri dari 

manfaat inti untuk pemecahan masalah yang dicari konsumen 
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ketika mereka membeli produk atau jasa. Seorang wanita yang 

membeli lipsik, sesungguhnya membeli lebih dari sekedar 

pewarna bibir. Jadi dalam merancang produk, pemasar mula-

mula harus mendefisikan manfaat inti yang akan disediakan 

produk ke konsumen. 

Kedua; produk aktual. Produk actual mungkin mempunyai 

lima karakteristik: tingkat kualitas, fitur, rancangan, nama 

merek, kemasan. Misalnya, Handpon Nockia merupakan 

produk actual. Nama produk, komponen, gaya, kemasan, dan 

atribut lain dikombinasikan dengan cermat untuk menyam-

paikan manfaat inti. 

Ketga; produk tambahan. Produk tambahan adalah produk 

yang berada disekitar produk inti dan produk actual. Nockia 

menawarkan lebih dari sekedar handpon. Nockia harus 

menyediakan pemecahan masalah komunikasi yang lengkap 

bgi konsumen. Jadi ketika konsumen membeli handpon, nockia 

mungkin memberikan garansi, jasa, reparasi, instruksi 

penggunaan, serta nomor telepon bebas pulsa jika konsumen 

mempunyai masalah atau pertanyaan. 

 

D. KLASIFIKASI PRODUK 

Produk dan jasa dapat dibagi menjadi dua kelompok besar 

menurut jenis konsumen yang menggunakan yaitu produk 

konsumen dan produk industri. 

Produk konsumen 

Produk konsumen adalah produk yang dibeli konsumen 

akhir untuk konsumsi pribadi. Produk konsumen meliputi 

produk sehari-hari (convenience product), produk shopping, 

produk special serta produk yang tidak dicari (unsought 

product). Produk ini berbeda dengan cara pembeliannya oleh 

karena itu produk inipun juga berbeda cara pemasaranya. 
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Produk sehari-hari (convenience product) adalah produk 

dan jasa yang biasanya sering dan cepat dibeli oleh pelanggan 

dan disertai usaha yang sedikit dalam membandingkan dan 

membeli. Misalnya sbun, permen dan camilan. Harga produk 

biasanya cukup murah dan disebarkan secara luas dibanyak 

lokasi agar mudah didapat. Produk ini dapat dibagi menjadi 

produk kebutuhan pokok, produk impuls dan produk 

emergensi. Produk kebutuhan pokok adalah produk yang dibeli 

konsumen secara regular. Produk impuls adalah produk yang 

dibeli hamper tanpa perencanaan terlebih dahulu. Produk 

emergensi adalah produk yang hanya dibeli bila benar-benar 

dibutuhkan. 

Produk shopping adalah produk dan jasa konsumen yang 

jarang dibeli, pelanggan membandingkan kecockan harga, 

kualitas, dan gaya dengan cermat. Ketika membeli produk dan 

jasa ini, konsumen menghabiskan waktu dan tenaga yang 

cukup besar dalam mengumpulkan informasi dan membuat 

pembanding. Contoh mebel, pakaian dan jasa hotel.  

Produk special (speciality product) adalah produk konsu-

men dengan karakteristik unik atau identifikasi merek yang 

dicari oleh kelompok pembeli tertentu, sehingga mereka mau 

mengeluarkan usaha khusus untuk memperolehnya. Misalnya 

merek serta jenis mobil tertentu, pakaian yang dirancang 

desainer, jasa media. 

Produk yang tidak dicari (unsought product) adalah produk 

konsumen yang keberadaanya tidak diketahui atau jika 

diketahui, tidak terpikir untuk membelinya. Sebagian besar 

inovasi baru tidak dicari, sampai konsumen menyadari lewat 

iklan. Contoh assuransi jiwa, donor  darah. 
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Produk Industri 

 

Produk indstri adalah produk yang dibeli untuk pemro-

sesan lebih lanjut atau penggunaannya terkait dengan bisnis. 

Jadi perbedaan dengan produk konsumen didasarkan pada 

tujuan dibelinya produk itu. Tiga kelompok produk dan jasa 

industri meliputi bahan dan suku cadang, barang modal serta 

perlengkapan dan jasa. 

Organisasi, pemasaran organisasi terdiri dari kegiatan yang 

dilakukan untuk menciptakan, memelihara, atau mengubah 

perilaku dan sikap konsumen sasaran terhadap organisasi. 

Baik organisasi laba maupun nirlaba mempraktekan 

pemasaran organisasi. Perusahaan bisnis mensponsori humas 

atau kampanye iklan perusahaan untuk membangun citra 

perusahaan. Organisasi nirlaba seperti perguruan tinggi, 

yayasan social, museum memasarkan organisasi mereka untuk 

meningkatkan dan menarik anggota atau bantuan permodalan.  

Orang, dapat pula dianggap sebagai produk. Pemasaran 

pribadi (person marketing) terdiri atas kegiatan yang diambil 

untuk menciptakan, memelihara atau mengubah sikap perilaku 

terhadap orang tertentu. Mr X  dengan segala kemampuan 

berupaya memasarkan dirinya dan partainya dan yang 

diinginkan. 

Pemasaran tempat, melibatkan kegiatan yang diambil 

untuk kebijakan partainya untuk memperoleh suara 

menciptakan, memelihara atau mengubah sikap dan perilaku 

terhadap tempat tertentu. Misalnya pemasaran lokasi bisnis 

dan lokasi wisata. Pemasaran lokasi bisnis mencakup 

mengembangkan, menjual, menyewakan lokasi bisnis untuk 

pabrik, toko, gudang dan tempat pertemuan. 

Ide, dalam suatu hal seluruh pemasaran adalah memasar-

kan ide, namun disini kita mempersempit focus pada 
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pemasaran ide sosial, seperti  kampanye kesehatan 

masyarakat untuk mengurangi merokok, narkoba, kampanye 

lingkungan untuk mempromosikan perlindungan alam, HAM. 

Permasalahan ini disebut pemasara sosial, meliputi penciptaan 

dan pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk 

meningkatkan penerimaan ide sosial, permasalahan atau 

praktek di dalam kelompok sasaran. 

 

E. KEPUTUSAN LINI PRODUK 

Perusahaan mengembangkan strategi untuk barang-barang 

dalam lini produk mereka dengan membuat berbagai keputu-

san mengenai atribut produk, pemberian merek, pengemasan, 

penetapan label dan jasa pendukung produk. 

Keputusan Atribut Produk 

Keputusan atribut produk mencakup kualitas fitur dan 

rancangan. 

Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk 

melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, kehandalan, 

ketepatan, kemudahan opreasi dan perbaikan, serta atribut 

bernilai lainya. 

Fitur (Feature) produk, sebuah model “polos” yaitu produk 

tanpa tambahan apapun, adalah titik awal. Perusahaan dapat 

menciptakan model dengan tingkat yang lebih tinggi. Dengan 

menambahkan beberapa fitur. Fitur adalah alat bersaing untuk 

membedakan produk perusahaan dari produk pesaing. 

Menjadi produsen pertama yang memperkenalkan fitur baru 

yang dibutuhkan adalah salah satu paling efektif untuk 

bersaing. 

Rancangan produk, rancangan dapat menjadi salah satu 

senjata bersaing yang rapuh. Rancangan adalah konsep yang 

lebih luas dibandingkan gaya. Gaya hanya menguraikan 

penampilan produk. Gaya yang sensasional bias menarik 



68| DASAR – DASAR PEMASARAN 

perhatian, tetapi tidak membuat produk itu melakukan kinerja 

lebih baik. Tidak seperti gaya, rancangan lebih dari sekedar 

kulitnya, tetapi lebih mencapai inti produk. Rancangan yang 

baik dapat menarik perhatian, meningkatkan kinerja produk, 

mengurangi biaya produk dan memberi kekuatan bersaing 

yang kuat di pasar sasaran. 

 

F. MEREK DAN KEMASAN 

Perusahaan bisnis seharusnya memiliki sebuah merek yang 

baik. Disamping memiliki merek juga memerlukan kemasan 

produk agar dapat melindungi produk. 

Merek 

Merek adalah nama, istilah tanda, simbul, atau desain atau 

kombinasi semuanya yang dimaksudkan untuk mengidenti-

fikasikan barang atau jasa seseorang atau sekelompok penjual 

dan untuk membedakan barang dan jasa pesaing, 

Pengelompokan merek 

Merek fungsional, merek berkaitan dengan manfaat 

fungsional sehingga sangat terkait dengan penafsiran yang 

dikaitkan dengan atribut-atribut fungsional. Dalam kelompok 

ini merek lebih dilihat sebagai kinerja produk dan nilai 

ekonominya. 

Merek citra, merek sebagai sarana menunjukan manfaat 

ekspresi diri, sehingga merek bertujuan untuk meningkatkan 

citra pemakainya. Merek ini harus punya kekuatan untuk 

membangkitkan keinginan. Untuk itu perlu memperhatiakn 

factor komunikasi sebagai pembentuk citra. 

Merek eksperensial, merek yang memanfaatkan emosional. 

Merek ini sangat mengutamakan kemampuan dalam 

memberikan pengalaman unik pada pelanggan mereka. Ciri 

pengelolaan merek ini adalah konsistensi dan kepuasan. 
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Manfaat merek 

Merek memiliki manfaat sebagai berikut: Pertama; mem-

bangun loyalitas, kedua; memungkinkan tercapainya harga 

premium, ketga; memberikan kredibilitas sebuah produk; 

keempat; dapat membedakan yang jelas, kelima; memberikan 

kejernihan focus internal, keenam; kejelasan arah strategi, 

ketujuh; memberikan kepuasan pelanggan, kedelapan; 

petunjuk dalam membuat keputusan. 

 

Kemasan 

Pengemasan sebagai semua kegiatan merancang dan 

memproduksi wadah untuk produk. Kemasan adalah wadah 

untuk mempromosikan suatu produk dan menjadikanya lebih 

mudah dan lebih aman digunakan. 

Fungsi Kemasan 

Kemasan mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut: 

pertama; membuat dan melindungi Produk, kedua; mem-

promosikan produk, ketiga; memudahkan penyimpanan, peng-

gunaan dan kenyamanan, keempat; memudahkan pendaur-

ulangan dan pengurangan pengrusakan lingkungan. 

 

Label 

Label adalah etiket sederhana yang ditempelkan pada 

produk tersebut atau grafik yang dirancang dengan rumit yang 

merupakan bagian dari kemasan. Label yang dibuat oleh 

perusahaan memiliki fungsi sebagai berikut: pertama; 

mengidentifikasi produk atau merek, kedua; menunjukan kelas 

produk, ketiga; menjelaskan produk, keempat; mepromosikan 

produk melalui grafik-grafik yang menarik. 
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BAB 7  

STRATEGI  
PENETAPAN HARGA 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 

 

Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan dapat 

memahami konsep dan pengaturan dalam penentuan strategi 

harga. 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan dapat: 

 Memahami tentang pengertian harga 

 Memahami sasaran penentuan harga 

 Memahami faktor-faktor penentuan harga 

 Menetapkan metode penetapan harga. 
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A. PENDAHULUAN 

Pada umumnya harga ditetapkan melalui negosiasi antara 

pembeli dan penjual. Sehingga kadang kala penjual hanya 

mendapatkan sedikit keuntungan jika dalam pasar tersebut 

banyak produk-produk pesaing. Harga merupakan faktor 

penentu utama permintaan pasar dan akan mempengaruhi 

posisi persaingan dan bagian pasar dari suatu perusahaan.  

Secara tradisional, harga telah diperlakukan sebagai 

penentu utama pilihan pembeli. Hal ini masih berlaku 

dinegara-negara miskin diantara kelompok-kelompok yang 

lebih miskin dan untuk produk jenis komoditas. Konsumen dan 

agen pembelian memiliki lebih banyak akses ke informasi 

harga dan pemberi diskon.  

Banyak perusahaan tidak menangani penetapan harga 

dengan baik. Penentuan harga terlalu berorientasi biaya, harga 

tidak sering direvisi untuk memanfaatkan perubahan pasar, 

harga ditetapkan tanpa mempertimbangkan seluruh unsur 

bauran pemasaran lainnya dan bukannya sebagai unsur yang 

melekat dalam strategi pemosisian pasar, dan harga kurang 

cukup bervariasi untuk  jenis produk, segmen pasar, saluran 

distribusi dan saat pembelian yang berbeda.  

Masing-masing perusahaan akan menetapkan harga yang 

berbeda-beda tergantung besar kecilnya ukuran perusahaan. 

Untuk perusahaan yang berskala kecil, harga sering ditetapkan 

pimpinan tertinggi. Di perusahaan besar, penetapan harga 

ditangani manajer divisi dan lini produk. Bahkan di sini 

manajemen puncak menetapkan tujuan dan kebijakan umum 

penetapan harga sering memberikan persetujuan atas harga 

yang diusulkan lapis manajemen tingkat rendah. 
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B. PENGERTIAN HARGA 

Dalam teori ekonomi kita mempelajari tentang harga 

(price), nilai (value), dan manfaat (utility) merupakan konsep 

yang saling berkaitan. Manfaat adalah atribut sebuah 

item/barang yang mempunyai kemampuan untuk memuaskan 

keinginan. Nilai adalah ukuran kuantitatif bobot sebuah 

produk yang dapat dipertukarkan dengan produk lain. 

Sedangkan harga adalah nilai yang disebutkan dalam rupiah 

dan sen atau medium moneter lainnya sebagai alat tukar. Atau 

Harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa 

barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa 

kombinasi sebuah produk serta pelayanan yang menyertainya. 

 

C. SASARAN PENETAPAN HARGA 

Sebagai tugas pemasaran termasuk juga masalah 

penentuan harga harus diarahkan pada tercapainya suatu 

tujuan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka akan lebih 

mudah dalam menetapkan harga. Sesuai dengan arah dan 

tujuan perusahaan, tujuan penetapan harga sebagai berikut : 

kelangsungan hidup, laba maksimum sekarang, pangsa pasar 

maksimum, menguasai pasar secara maksimum atau 

kepemimpinan mutu produk. 

 

Kelangsungan hidup 

Perusahaan yang menentukan harga hanya untuk menjaga 

kelangsungan hidup, jika terjadi kelebihan kapasitas, 

persaingan yang sengit atau keinginan konsumen yang selalu 

berubah-ubah dapat menetapkan harga sesuai dengan jumlah 

biaya variable yang dikeluarkan dan sebagian biaya tetapnya. 

Kelangsungan hidup adalah tujuan jangka pendek, sedangkan 

dalam jangka panjang perusahaan harus mampu menambah 

nilai dari produk yang dihasilkan. 
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Laba maksimum sekarang 

Perusahaan yang tujuan menetapkan harga adalah untuk 

mencapai laba yang maksimum akan melakukan analisis 

perkiraaan permintaan dan biaya yang terkait dengan harga 

alternative dan memilih harga yang menghasilkan laba 

sekarang, arus kas atau tingkat pengembalian investasi yang 

maksimum. Strategi ini memiliki asumsi bahwa perusahaan 

memiliki pengetahuan tentang fungsi permintaan dan 

biayanya. Dengan menekankan kinerja sekarang, perusahaan 

tersebut memungkinkan akan mengorbankan kinerja jangka 

panjang dan ketentuan-ketentuan hukum tentang harga. 

 

Pangsa pasar maksimum 

Perusahaan yang ingin mencapai pangsa pasar maksimum 

dapat melakukan dua strategi yaitu pertama, penetapan harga 

penetrasi pasar (market penetration pricing) kedua, pengua-

saan pasar (market skiming pricing). Strategi penetrasi pasar 

yaitu perusahaan akan menetapakan harga yang paling rendah. 

Perusahaan yakin volume penjualan yang lebih tinggi akan 

menghasilkan biaya per unit yang lebih rendah dan laba jangka 

panjang yang lebih tinggi. Strategi ini cocok pada kondisi :(1) 

Pasar tersebut sangat peka terhadap harga, harga rendah 

merangsang pertumbuhan pasar, (2) Biaya produksi dan 

distribusi turun dengan makin terakumulasinya pengalaman 

produksi, (3) Harga yang rendah menghapuskan atau 

mencegah persaingan. 

Strategi penguasaan pasar adalah perusahaan menetapkan 

harga tinggi untuk menguasai pasar karena perusahaan 

menawarkan teknologi baru. Strategi ini cocok pada kondisi : 

(1) Sejumlah pembeli yang memadai memiliki permintaan 

yang tinggi, (2) biaya per unit untuk memproduksi volume 

yang kecil terlalu tinggi sehingga dapat menunda keuntungan 
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dengan mengenakan harga yang diserap pasar, (3) harga awal 

yang tinggi tersebut tidak menarik lebih banyak pesaing ke 

pasar, (4) harga yang tinggi tersebut mengkomunikasikan citra 

suatu produk yang unggul. 

 

Kepemimpinan mutu produk 

Perusahaan dapat menciptakan produk yang memiliki nilai 

yang tinggi dan mencerminkan kualita  dimata konsumen. 

Untuk dapat menarik konsumen perusahaan mengiklankan 

produknya ke masyarakat. Dengan mengangkat citra produk 

yang berkualitas.tersebut diharapkan konsumen akan lebih 

tertarik untuk membelinya. Harga yang ditetapkan adalah 

harga tinggi dengan keunggulan teknolgi dan inovasi. 

 

D. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA 

Dengan mengetahui sasaran penetapan harga maka perusa-

haan dapat mengetahui juga faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga. Faktor tersebut menjadi kunci yang mempengaruhi 

keputusan akhir yang perlu mendapat pertimbangan 

manajemen. 

 

Permintaan Produk 

Setiap harga akan menghasilkan tingkat permintaan 

yang berbeda, oleh karena itu mempunyai pengaruh yang 

berbeda terhadap tujuan pemasaran suatu perusahaan. 

Hubungan antara berbagai harga alternative dengan 

permintaan sekarang yang dihasilkan digambarkan dalam 

kurva permintaan (Gambar 4) 
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         (a) Permintaan inelastis           (b) Permintaan elastis 
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Gambar 10. Permintaan inelastis dan elastis 

              

Dalam kasusbiasa permintaan dan harga berbanding 

terbalik, makin tinggi harga makin rendah permintaannya. 

Dalam kasus barang mewah, kurva permintaan tersebut 

kadang-kadang melandai ke atas. Perusahaan forfum menaikan 

harganya dan malah akan menjual maikin banyak forfumnya, 

bukan makin sedikit. Beberapa konsumen menganggap harga 

yang tinggi sebagai pertanda produk yang lebih baik. 

Target Pangsa Pasar 

Pangsa pasar yang ditargetkan oleh sebuah perusahaan 

merupakan faktor utama yang dipakai untuk menentukan 

harga produk atau jasa yang ditawarkan. Perusahaan yang 

berupaya keras meningkatkan pangsa pasarnya bisa 

menetapkan harga dengan relative agresif (harga dasar yang 

lebih rendah, potongan harga yang lebih besar) dibandingkan 

perusahaan yang hanya ingin mempertahankan pangsa 
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pasarnya. Penetapan harga rendah dimaksudkan untuk 

menarik calon pembeli sehingga dapat mencapai target pasar.  

Reaksi Pesaing 

Persaingan baik yang sudah maupun yang masih potensial 

merupakan faktor yang mempunyai pengaruh penting dalam 

menentukan harga dasar suatu produk. Perusahaan dapat 

menentukan harga dasar sebagai langkah awal ingin 

mengetahui reaksi pesaing. Ancaman persaingan yang 

potensial akan semakin besar jika pasar mudah dimasuki dan 

prospek laba makin menggembirakan. Persaingan biasanya 

datang dari tiga sumber yaitu produk serupa, produk 

pengganti dan produk yang tidak serupa tetapi mencari 

konsumen yang sama.  

Biaya Produk 

Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat 

dikenakan perusahaan untuk produknya. Biaya menentukan 

batas terendahnya. Perusahaan tersebut ingin menetapkan 

harga yang dapat menutupi biaya produksi, biaya distribusi, 

biaya penjualan produk termasuk laba yang dinginkan. Biaya-

biaya yang dapat mempengaruhi penentuan harga produk 

yaitu biaya tetap, biaya biaya variable dan biaya total. 

Biaya tetap (fixed cost yang juga disebut overhead) adalah 

biaya-biaya yang tidak akan berbeda karena pengaruh 

produksi atau penjualan. Perusahaan harus membayar tagihan 

setiap bulan untuk sewa, listrik, bunga pinjaman, gaji, dalain-

lain berapun keluarannya. 
Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang langsung 

berubah karena pengaruh tingkat produksi. Jadi semakin 
banyak perusahaan memproduksi suatu produk maka akan 
semakin besar biaya variabel yang dikeluaran. Contoh untuk 
memproduksi kursi per unit membutuhkan biaya tenaga kerja 
Rp. 50.000, jika perusahaan ingin membuat kursi 10 unit maka 
biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp. 500.000,- 
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E. METODE DASAR PENENTUAN HARGA 

Perusahaan dalam memilih metode penetapkan harga 

dengan mempertimbangkan permintaan pelanggan, permin-

taan perusahaan dan harga pesaing. Ada beberapa metode 

penetapan harga yang dapat digunakan perusahaan dalam 

mencapai tujuannya yaitu: penetapan harga markup (markup 

pricing), penetapan harga pengembalian (target-return 

pricing), penetapan harga persepsi nilai (perceived value 

pricing), penetapan harga nilai (value pricing), penetapan 

harga umum (going rate pricing), penetapan harga kelompok 

(group pricing) 

Penetapan harga markup (markup pricing) 

Metode penetapan harga yang paling sederhana adalah 

menambahkan markup standart pada biaya produk tersebut. 

Perusahaan-perusahaan konstruksi menyerahkan pekerjaan 

dengan memperkirakan biaya total proyek tersebut dan 

menambahkan markup standar untuk laba. Pengacara dan 

akuntan biasanya menetapkan harga dengan menambahkan 

markup standar pada waktu dan biaya mereka. 

Contoh: Perusahaan mebel memiliki biaya dan perkiraan 

penjualan berikut: 

 

 Biaya variable per unit    $. 50.000 

 Biaya tetap     $. 1.500.000 

 Penjualan unit yang diharapkan                 5000 

 

Biaya unit perusahaan tersebut dinyatakan oleh: 

 

   Biaya tetap               $. 1.500.000  

Biaya unit = biaya variabel  +  ------------------- = $.50.000 + ------------=  $50.300 

   Penjualan unit                      5000 
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Misalkan perusahaan tersebut ingin memperoleh 20% markup 

dari penjualan maka harga markup perusahaan tersebut 

adalah  

 

  Biaya unit                                            $. 50.300        

Harga markup = -------------------------------------------------- = ------------ = $ 62875 

              (1- laba yang diinginkan atas penjualan      (1-0,2) 

 

Perusahaan tersebut akan mengenakan harga kepada 

distributor  $. 62875 untuk setiap unit dan memperoleh laba  

$.12575 per unit. 

 

Penetapan harga pengembalian (target-return pricing) 

Dalam penetapan harga pengembalian sasaran, perusahaan 

tersebut menentukan harga yang akan menghasilkan tingkat 

pengembalian atas investasi (ROI) yang dibidiknya. Andaikan 

perusahaan telah menginvestasikan dana sebesar $ 1000.000 

dalam bisnis tersebut dan ingin menetapkan suatu harga untuk 

menghasilkan 20 persen ROI. Harga pengembalian sasarannya 

dinyatakan oleh rumus: 

          Peng.  yang diiginkan X modal investasi 

Harga pengembalian =biaya unit + --------------------------------------------------- 

Sasaran penjualan unit 

 

                        0,20 x $ 1000.000 

     =$ 50.300   +   ----------------------- = $ 50340 

         5000 

    

Penetapan harga persepsi nilai (perceived value pricing) 

Perusahaan yang mendasarkan pada persepsi nilai harus 

menyerahkan nilai yang dijanjikan kepada pelanggan. Persepsi 

nilai terdiri atas beberapa unsur seperti gambaran pembeli 
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tentang kinerja prduk tersebut, kelancaran saluran, mutu 

jaminan, dukungan pelanggan dan cirri-ciri yang lebih lunak 

seperti reputasi pemasok, kepercayaan dan harga diri. Masing-

masing pelanggan memberikan bobot penilaian yang berbeda 

terhadap beberapa unsur di atas, sehingga terbagi menjadi tiga 

bagian yaitu pembeli harga, pembeli nilai dan pembeli yang 

setia. Dengan demikian maka perusahaan akan membutuhkan 

strategi yang berbeda untuk tiga kelompok ini. Untuk pembeli 

harga, perusahaan perlu menawarkan produk yang sudah 

dipreteli dan layanan telah dikurangi. Untuk pembeli nilai, 

perusahaan harus terus melakukan inovasi nilai baru dan 

secara agresif menegaskan nilainya. Untuk pembeli setia, 

perusahaan harus melakukan investasi dalam pembinaan 

hubungan dan keinginan pelanggan.  

Penetapan harga nilai (value pricing) 

Penetapan harga nilai dimaksudkan perusahaan ingin 

memikat hati pelanggan yang loyal dengan menetapkan harga 

yang lumayan rendah dengan tawaran yang bermutu tinggi. 

Ada dua jenis penetapan harga berdasarkan harga nilai yaitu 

pertama, penetapan harga rendah setiap hari (EDLP- 

everyday low pricing) yang terjadi di tingkat eceran. 

Kebijakan penetapan harga ini mengemukakan penetapan 

harga murah secara terus menerus dengan sedikit atau sama 

sekali tidak ada promosi harga dan penjualan khusus. Kedua, 

penetapan harga tinggi – rendah (high- low pricing) pengecer 

menggunakan harga yang lebih tinggi setiap hari tetapi 

kemudian seiring melancarkan promosi dengan menurunkan 

harga dibawah EDLP untuk sementara. 

Penetapan harga umum (going rate pricing) 

Dalam penetapan harga ini perusahaan mendasarkan pada 

tingkat harga yang ditetapkan pesaing. Perusahaan tersebut 

mungkin akan mengenakan harga yang sama, lebih tinggi atau 



80| DASAR – DASAR PEMASARAN 

lebih rendah dari pesaing utamanya. Dalam industri oligopoly 

yang menjual komoditas seperti baja, kerja atau pupuk 

biasanya perusahaan mengenakan harga yang sama. 

Perusahaan-perusahaan kecil mengikuti pemimpin tersebut 

dengan mengubah harganya jika harga peimpin pasar berubah, 

bukan jika permintaan atau biaya mereka sendiri berubah.  

Penetapan harga kelompok (group pricing) 

Penetapan harga berdasarkan harga kelompok terjadi pada 

pemasaran internet. Dalam internet konsumen dan pembeli 

bisnis berpatungan membeli dengan harga yang lebih rendah. 

Konsumen dapat mengunjungi volumebuy-com untuk membeli 

barang elektronik, computer, langganan, dan barang-barang 

lain. Apabila konsumen menemukan produk yang diinginkan, 

dia akan melihat harga kelompok saat ini, yang merupakan 

hasil dari sejumlah pesanan yang diterima. Halaman citus 

tersebut mungkin juga menunjukan bahwa jika dating tiga lagi 

pesanan, harganya akan turun dalam jumlah yang telah 

ditentukan. 

 

F. KEBIJAKAN DAN STRATEGI HARGA 

Pengelolaan harga di dalam bauran pemasaran, pertama-

tama manajemen harus menentukan tujuan penetapan harga, 

dan menetapkan harga dasar produk atau jasa yang 

ditawarkan. Selanjutnya manajemen mengembangkan strategi 

dan kebijkan yang tepat mengenai beberapa aspek struktur 

harga. Strategi adalah rencana tindakan yang luas dengan 

mana sebuah organisasi bermanfaat untuk mencapai tujuan-

nya. Kebijakan adalah tuntunan atau pedoman manajerial yang 

akan diperlukan untuk membuat keputusan–keputusan dimasa 

yang akan dating bilamana situasi menuntutnya. Jadi sebuah 

kebijakan bisa menjadi suatu tindakan konkrit yang secara 

rutin diikuti bilamana sebuah situasi taktis atau strategi 
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tertentu menuntutnya. Beberapa strategi harga yang dapat 

dipakai sesuai dengan kondisi yaitu: potongan dan kelong-

garan, strategi harga geografis dan strategi harga psikologis 

Strategi harga potongan dan kelonggaran 

Potongan dan kelonggaran adalah hasil pengurangan dari 

harga dasar atau harga tercatat atau harga terdaftar. Beberapa 

jenis potongan yang sering diberikan perusahaan  

Potongan kuantitas 

Potongan kuantitas adalah pengurangan dari harga tercatat 

yang ditawarkan oleh seorang penjual untuk menarik pelang-

gan membeli dalam jumlah yang lebih besar dari biasanya. 

Potongan kuantitas ini dapat berupa potongan non komulatif 

dan potongan komulatif. Potongan non komulatif didasarkan 

pada jumlah setiap pesanan untuk satu atau beberapa produk. 

Potongan komulatif diberikan atas dasar volume total 

pembelian yang dilakukan pada satu periode tertentu. 

Potongan dagang 

Potongan dagang merupakan potongan dari harga tercatat 

yang ditawarkan ke pembeli yang diharapkan akan mempu-

nyai fungsi pemasaran. 

Potongan rabat 

Potongan rabat merupakan potongan harga yang diberikan 

kepada pembeli karena membayar kontan atau membayar 

dalam jadual pelunasan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Potongan dihitung dari nilai sisa setelah dikurangi potongan 

kuantitas dan potongan dagang dari harga dasar. 

Potongan musiman 

Potongan musiman merupakan korting yang biasa dipakai 

oleh produsen produk musiman, seperti paying hujan. 

Pemberian potongan ini berlaku hanya pada saat musim tiba 

dan seterusnya. 
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Strategi harga geografis 

Perusahaan memutuskan bagaimana cara menetapkan 

harga produknya untuk pelanggan yang berbeda di lokasi dan 

Negara yang berbeda. Contohnya apakah perusahaan tersebut 

seharusnya mengenakan harga yang lebih tinggi untuk 

pelanggan yang jauh guna menutupi biaya pengiriman yang 

lebih tinggi atau harga yang lebih rendah untuk mendapatkan 

bisnis tambahan? 

 

Strategi harga psikologis. 

Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator 

mutu. Penetapan harga citra (image pricing)  sangat efektif 

diterapkan untuk produk-produk yang peka terhadap ego, 

seperti forfum dan mobil mahal. Sebotol parfum seharga $100 

mungkin hanya mengandug wewangian seharga $10, tetapi 

pemberi hadiah membayar $100 untuk menyampaikan rasa 

hormat mereka yang tinggi kepada penerimanya. 

 

 

 

 

 

  



Sisno Riyoko, S.E., M.M. |83 

 

 

 

 

     

 

BAB 8  

KEBIJAKAN  
DISTRIBUSI PEMASARAN 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 

 

Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan dapat 

memahami dan menerapkan cara pengambilan keputusan 

distribusi. 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

 

Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan dapat: 

 Memahami tentang pengertian distribusi pemasaran 

 Memahami konsep perantara pedagang 

 Memahami konsep perantara agen 
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A. PENDAHULUAN 

Perusahaan dalam memasarkan semua produk membutuh-

kan alat atau sarana pemasaran selain para pemasar. Alat 

pemasaran tersebut disebut dengan distribusi. Dengan 

distribusi semua produk dapat ditawarkan ke pasar dengan 

mudah. Dalam hal ini perusahaan perlu menentukan pilihan 

distribusi dengan tepat. 

Perusahaan sebelum menentukan saluran yang akan dipa-

kai dalam memasarkan produknya perlu mempertimbangkan 

jenis saluran apakah saluran untuk barang konsumen atau 

barang industri. Masing-masing memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda. Kesalahan dalam pemilihan saluran akan 

berakibat tidak terdistribusikan produk ke konsumen dan 

tidak bisa menekan biaya.  

Dalam saluran pemasaran terdapat dua jenis perantara 

yang sering digunakan oleh perusahaan yaitu perantara 

pedagang besar dan pengecer. Pedagang besar adalah kegiatan 

usaha yang volume penjualan besar untuk dijual kembali ke 

pengecer atau agen. Pengecer adalah setiap usaha bisnis yang 

volume penjualannya terutama berasal dari eceran. 

 

B. PENGERTIAN DISTRIBUSI PEMASARAN 

Saluran distribusi dapat didefinisikan dalam beberapa cara 

di antaranya:  

Menurut David A. Revzen mengatakan bahwa: 

Saluran merupakan suatu jalur yang dilakui oleh arus 

barang barang dari prodosen ke perantara dan akhirnya 

sampai pada pemakai. 

Sedangkan saluran pemasaran yang dikemukakan oleh The 

American Marketing Association sebagai berikut: 

Saluran merupakan suatu struktur unit organisasi dalam 

perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri atas agen, 
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dealer, pedagang besar dan pengecer, melaui mana sebuah 

komudity produk atau jasa dipasarkan. 

Selanjutnya definisi yang dipakai definisi yang bersifat 

paling luas dikemukakan oleh C. Glenn Walter sebagai berikut: 

Saluran adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan 

yang mengkombinasikan antara pemindahan phisik dan 

nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi 

pasar tertentu. 

 

Alternatif Distribusi 

Banyak cara yang dapat digunakan untuk mendistribusikan 

barang dan jasa kepada para pembeli. Perusahaan mungkin 

mendistribusikan barangnya secara langsung. Untuk perusa-

haan industri dapat memilih alternative distribusi seperti pada 

gambar berikut: 

 

 
Gambar 11. Saluran pemasaran industri 

 

Produsen barang industri dapat menggunakan tenaga pen-

jualannya untuk menjual langsung kepada pelanggan industri 

atau produsen tersebut dapat menjual kepada distributor 

industri yang kemudian menuallagi kepada pelanggan industri 
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atau produsen tersebut dapat menjual melalui perwakilan 

produsen atau cabang-cabang penjualannya sendiri langsung 

kepada pelanggan industri atau secara tidak langsung kepada 

pelanggan melalui distributor industri. 

 

 
Gambar 12. Saluran pemasaran barang konsumen 

 

Saluran nol-tingkat terdiri atas produsen yang langsung 

menjual kepada pelanggan akhir. Sebagai contoh penjualan 

dari rumah ke rumah, pesanan melalui pos telemarketing dan 

lain sebagainya. Saluran satu-tingkat berisi satu perantara 

penjualan seperti pengecer. Saluran dua- tingkat berisi dua 
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perantara. Dalam pasar konsumen saluran ini biasanya adalah 

pedagang besar dan pengecer. Saluran tiga-tingkat berisi tiga 

perantara.yaitu pedagang besar, penyalur dan pengecer. 

 

Faktor yang mempengaruhi pemilihan distribusi. 

Produsen harus memperhatikan berbagai macam faktor 

yang sangat mempengaruhi dalam pemilihan saluran pemasa-

ran. Faktor-faktor tersebut antara lain: pertama; pertimbangan 

pasar, kedua; pertimbangan barang, ketiga; pertimbangan 

perusahaan, keempat; pertimbangan perantara. 

Pertimbangan pasar 

Karena saluran distribusi sangan dipengaruhi oleh pola 

pembelian konsumen maka keadaan pasar merupakan factor 

penentu pemilihan saluran pemasaran. Beberapa factor pasar 

yang perlu dipertimbangkan adalah konsumen atau pasar 

industri, jumlah pembeli potensial, konsentrasi pasar sasaran 

geografis, jumlah pesanan dan kebiasaan dalam pembelian. 

Pertimbangan barang 

Beberapa factor yang menjadi pertimbangan dari segi 

barang antara lain: nilai unit, besar dan berat barang, mudah 

rusaknya barang, sifat teknis,  barang standard dan pesanan 

serta luasnya produk line. 

Pertimbangan perusahaan 

Dari segi perusahaan beberapa faktor yang perlu dipertim-

bangkan antara lain: sumber pembelanjaan, pengalaman dan 

kemampuan manajemen, pengawasan saluran, pelayanan yang 

diberikan oleh penjual, dan lain sebagainya. 

Pertimbangan perantara 

Dari segi perantara factor yang menjadi pertimbagan antara 

lain: pelayanan yang diberikan oleh perantara, kegunaan 

perantara, sifat perantara terhadap kebijakan produsen, 

volume penjualan dan ongkos. 
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Keputusan manajemen saluran 

Perusahaan perlu memilih anggota-anggota saluran secara 

cermat agar tercapai tujuannya. Produsen juga memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda dalam menarik perantara 

yang memenuhi syarat. Beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam keputusan saluran yaitu: pertama; 

memilih anggota saluran, kedua; melatih anggota saluran, 

ketiga; memotivasi anggota saluran, keempat; mengevaluasi 

anggota saluran, kelima; mengubah susunan saluran. 

 

C. PERANTARA PEDAGANG 

Perantara pedagang bertanggungjawab terhadap pemilihan 

semua barang yang dipasarkan. Dalam hubungannya dengan 

pemindahan hak milik, kegiatan perantara pedagang ini 

berbeda dengan lembaga lain yang termasuk dalam perantara 

agen. Adapun lembaga-lembaga yang termasuk dalam golo-

ngan perantara pedagang adalah pedagang besar (wholesaler) 

dan pengecer (retailer).  

 

Pedagang besar 

Pedagang besar adalah sebuah unit usaha yang membeli 

dan menjual kembali barang-barang kepada pengecer dan 

pedagang lain dan atau kepada pemakai industri, pemakai 

lembaga dan pemakai komersial yang tidak menjual dalam 

volume yang sama kepada konsumen akhir.  

 

Pengecer 

Penecer adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan 

usaha menjual barang kepada konsumen akhir untuk 

keperluan pribadi (non bisnis). Pengecer dapat dibedakan 

menjadi pengecer toko, pengecer non toko dan organisasi 

eceran. 
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D. PERANTARA AGEN  

Perantara agen ini dibedakan dengan perantara pedagang 

karena tidak memiliki hak milik atas semua barang yang 

ditangani. Adapun definisi agen adalah lembaga yang melak-

sanakan perdagangan dengan menyediakan jasa-jasa atau 

fungsi khusus yang berhubungan dengan penjualan atau 

distribusi barang, tetapi mereka tidak mempunyai hak untuk 

memiliki barang yang diperdagangkan. 

Peranta agen ini dapat digolongkan menjadi perantar agen 

penunjang dan perantara agen pelengkap. 

 

Agen Penunjang 

Agen penunjang merupakan agen yang mengkhususkan 

kegiatannya dalam beberapa aspek pemindahan barang dan 

jasa. Agen penunjang ini meliputi agen pengankutan borongan, 

agen pentimpanan, agen pengangkutan khusus dan agen 

pembelian dan penjualan.  

 

Agen Pelengkap 

Agen pelengkap berfungsi melakukan jasa-jasa tambahan 

dalam penyaluran barang dengan tujuan memperbaiki adanya 

kekurangan kekurangan. Jasa-jasa yang dilakukan antara lain: 

jasa pembimbingan, jasa financial, jasa informasi dan jasa 

khusus lainnya. 
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BAB 9  

STRATEGI   
PROMOSI 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 

 

Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan dapat 

memahami konsep penyusunan strategi promosi yang 

dilakukan oleh perusahaan bisnis. 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

 

Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan dapat: 

 Memahami tentang pengertian personal selling 

 Memahami strategi problicity 

 Memahami strategi promosi penjualan 

 Memahami strategi periklanan 
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A. PENDAHULUAN 

Strategi promosi merupakan penggabungan periklanan, 

penjualan perseorangan, promosi penjualan dan publisitas 

menjadi suatu program terpadu untuk berkomunikasi dengan 

para pembeli dan orang lain yang mempengaruhi keputusan 

membeli. Kegiatan promosi sangat mempengaruhi penjualan 

yang dicapai perusahaan. 

Promosi digunakan untuk menginformasikan kepada orang 

mengenai produk-produk dan meyakinkan para pembeli dalam 

pasar sasaran suatu perusahaan, organisasi saluran dan 

masyarakat umum untuk membeli barang-barangnya. Manaje-

men pemasaran melihat adanya keuntungan menggabungkan 

komponen-komponen promosi ke dalam suatu strategi 

terpadu untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan orang 

lain yang mempengaruhi keputusan membeli. 

 

B. PERSONAL SELLING 

Personal selling adalah alat yang paling efektif pada tahap 

akhir berupa proses pembelian, khususnya dalam membangun 

preferensi, keyakinan dan tindakan pembeli. Personal selling 

memiliki tiga aspek utama yaitu professional, negosiasi dan 

pemasaran hubungan. 

 

Profesional 

Untuk mengahsilkan wiraniaga yang professional dibutuh-

kan pendekatan-pendekatan pelatihan penjualan. Para wira-

niaga dilatih untuk dapat memahami keinginan pelanggan, 

sehingga mereka dapat melayani secara professional. 

 

Negosiasi 

Pemasaran berkaitan dengan kegiatan tukar menukar dan 

bagaimana syarat-syarat pertukaran tersebut ditetapkan. 
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Dalam pertukaran negosiasi harga dan ketentuan lainnya 

ditetapkan melalui perilaku perundingan, dimana dua pihak 

atau lebih menegosiasikan kesepakatan-kesepakatan jangka 

panjang yang mengikat. 

Pemasar yang berada dalam situasi perundingan 

memerlukan sifat dan keahlian tertentu untuk tampil efektif. 

Yang terpenting adalah kemampuan mempersiapkan dan 

merencanakan, pengetauan mengenai pokok masalah yang 

dinegosiasikan, kemampuan untuk berpikir jelas dan cepat 

dalam situasi dibawah tekanan dan ketidakpastian, kemam-

puan mengungkapkan pemikiran secara lisan, ketrampilan 

mendengarkan. 

 

C. HUBUNGAN MASYARAKAT 

Masyarakat adalah setiap kelompok yang memiliki 

kepentingan dalam atau pengaruh terhadap kemampuan suatu 

perusahaan mencapai tujuannya saat ini atau masa mendatang. 

Hubungan masyarakat meliputi berbagai program yang 

dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra 

perusahaan atau masing-masing produknya. Departemen 

hubungan masyarakat dalam suatu perusahaan mempunyai 

lima fungsi yaitu: pertama; hubungan pers, kedua; pembe-

ritaan produk, ketiga; komunikasi korporat, keempat; lobi, 

kelima; pemberian saran. 

 

Hubungan Masyarakat Pemasaran 

Hubungan masyarakat pemasaran mempunyai tugas-tugas 

pemasaran dalam hal: membantu dalam peluncuran produk 

baru, membantu memposisikan kembali produk, membangun 

minat terhadap kategori produk, mempengaruhi kelompok 

sasaran tertentu, dan membangun citra corporate dengan baik 

dalam produk-produknya. 
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Keputusan Hubugan Masyarakat Pemasaran 

Dalam pengambilan keputusan manajemen harus mene-

tapkan tujuan–tujuan pemasaran, memilih pesan dan sarana 

humas melaksanakan rencana tersebut dengan cermat dan 

mengevaluasi hasilnya. 

 

D. PROMOSI PENJUALAN 

Promosi penjualan adalah berbagai kumpulan alat-alat 

insentif yang sebagian besar berjangka pendek, yang dirancang 

untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu 

dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau 

pedagang. 

 

Tujuan Promosi Penjualan 

Promosi penjualan yang dilakukan oleh setiap perusahaan 

mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut: pertama; memo-

difikasi tingkah laku, kedua; memberitahu kepada pelanggan, 

ketiga; membujuk sesorang untuk membeli, keempat; mengi-

ngatkan kepada pelanggan tentang produk perusahaan. 

 

Keputusan Promosi Penjualan 

Keputusan yang diambil perusahaan dalam merencanakan 

kegiatan promosi penjualan melibatkan beberapa tahap yaitu : 

pertama; menentukan tujuan promosi, kedua; mengientifikasi 

pasar yang dituju, ketiga; menyusun anggaran promosi 

penjualan, keempat; memilih berita, kelima; menentukan 

promosional mix, keenam; memilih media mix, ketujuh; 

mengukur efektifitas promosi penjualan, kedelapan; mengen-

dalikan dan memodifikasi kampanye promosi. 
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E. PERIKLANAN 

Iklan adalah segala bentuk presentasi non pribadi dan 

promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang 

harus dibayar. Dalam mengembangkan program periklanan 

perusahaan perlu mempertimbagkan lima M yaitu misi, money, 

message, media dan measuremen seperti dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 
Gambar 13. Lima M iklan 
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Tujuan Iklan 

Tujuan periklanan bagi suatu barang akan tergantung pada 

tahap yang ada di dalam siklus kehidupan produk. Tujuan 

periklanan untuk produk baru adalah pertama; memberikan 

kesadaran pada pembeli tentang adanya produk baru, kedua; 

mendorong distribusi merek, ketiga; menunjukan kepada 

pembeli dengan suatu alasan bagi pembelian produk tersebut, 

keempat; meningkatkan perintaan bagi produk. 

 

Anggaran Iklan 

Manajer pemasaran memerlukan suatu metode untuk 

menetapkan anggaran periklanan. Efesiensi dari prosedur ini 

sering tergantung kemampuan perusahaan untuk mengukur 

efektifitas periklannya. Teknik-teknik yang dapat digunakan 

untuk menentukan anggaran iklan adalah pendekatan 

subyektif, pedekatan pedoman tetap, pendekatan ttugas dan 

pendekatan normative. 

 

Pemilihan Media Iklan 

Perusahaan dalam memilih media perlu mempetimbang-

kan tingkat efektifitas dari media yang dipilih. Sejauh mana 

media tersebut dapat menjangkau pelanggan atau konsumen. 

Ada beberapa media yang dapat dipakai perusahaan seperti 

media televise, media radio, majalah dan surat kabar. 

Pengukuran 

Keberhasilan perusahaan menentukan periklanan dapat 

dilihat pada dampak peningkatan penjualan setelah menggu-

nakan iklan. 
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BAB 10 

TAWARAN  
PASAR GLOBAL 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 

 

Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan dapat 

memahami tentang pemasaran di pasar global 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

 

Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan dapat: 

 Memahami Faktor yang mempengaruhi masuk pasar global 

 Memahami cara memasuki pasar global 

 Memahami program pemasaran 

 Memahami organisasi pemasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sisno Riyoko, S.E., M.M. |97 

A. PENDAHULUAN 

Saat ini revolusi global sedang terjadi di banyak wilayah 

kehidupan kita, manajemen, politik, komunikasi, teknologi. 

Kata global telah memiliki arti baru merujuk pada mobilitas 

danpergerakan yang tanpa batas dalam bidang-bidang sosial, 

bisnis dan intelektual. Oleh karena itu pemasaran global 

(pemasaran yang pasar-pasar sasaranya terdapat diseluruh 

dunia) telah menjadi suatu keharusan bagi para pelaku bisnis. 

Perusahaan global harus harus merencanakan, menjalan-

kan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka di 

seluruh dunia. Perusahaan ini harus mampu menciptakan 

produk global dan program pemasaran secara global pula. 

Beberapa alasan perusahaan memasuki pasar global yaitu 

pertama pasar domestik sudah banyak pesaing sehingga ingin 

memperluas jangkauan pemasaran, kedua, pasar global mena-

warkan peluang laba yang lebih tinggi, ketiga; perusahaan 

ingin mengurangi ketergantungan satu pasar, keempat; 

pelanggan perusahaan pergi keluar negeri.   

 

B. LINGKUNGAN EKTERNAL PASAR GLOBAL 

Perusahaan yang ingin masuk ke pasar global akan meng-

hadapi lingkungan ekternal yang sulit dikendalikan oleh peru-

sahaan. Lingkungan ekternal tersebut meliputi: kebudayaan, 

perkembangan ekonomi dan teknologi, struktur politik, susu-

nan demografi dan sumber daya alam. 

Pusat dari setiap masyarakat adalah serangkaian nilai yang 

diyakini bersama oleh para anggta masyarakatnya yang 

menentukan apa yang secara sosial dapat diterima. Kebuda-

yaan mendasari system keluarga, system pendidikan, agama 

dan system kelas social.  Jaringan organisasi social menghasil-

kan peran-peran dan posisi-posisi status yang tumpang tindih. 

Nilai-nilai dan peran-peran ini memiliki penaruh yang besar 
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terhadap pilihan-pilihan setiap orang dan juga karena pilihan 

para pemasar. 

Secara umum industri-industri yang komplek dan canggih 

dapat ditemukan di Negara-negara maju dan industri-industri 

yang lebih dasar ditemukan di Negara-negara berkembang. 

Tingkat rata-rata pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi 

biasanya terdapat di Negara-negara maju, bukan di pasar-

pasar Negara berkembang. Pendapatan yang lebih besar 

berarti daya beli dan permintaan yang lebih besar pula. 

Kebijkan pemerintah berkisar dari tidak adanya kepemili-

kan perusahaan swasta dan kebebsan individu minimal sampai 

ke kurangnya kekuasaan sentra pemerintah dan kebebasan 

maksimum untuk tiap individu.. Keberadaan politik suatu 

Negara akan sangat menentukan kondisi perekonomian 

bangsa. Perekonomian akan sangat berpengaruh terhadap 

perusahaan bisnis di Negara tersebut. 

Susunan demografi suatu Negara akan sangat mempenga-

ruhi perusahaan bisnis. Populasi menjadi sasaran para 

pemasar dalam menawarkan produknya. Oleh karena itu 

pemasar harus mengetahui keberadaan populasi, baik di 

wilayah perkotaan atau pedesaan.  

Berkurangnya sumber daya alam menyebabkan kegiatan 

produksi berhenti. Bahan baku yang terbatas akan mempenga-

ruhi harga menjadi mahal sehingga peluang untuk mendapat-

kan keuntungan menjadi lebih kecil. 

 

C. CARA MASUK PASAR GLOBAL 

Suatu perusahaan yang ingin memasuki pasar global harus 

menentukan cara terbaik untuk masuk. Pilihan-pilihan terse-

but adalah ekspor tidak langsung, ekspor langsung, pemberian 

lisensi, usaha patungan dan investasi langsung. 
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Ekspr langsung dan tidak langsung 

Cara biasa untuk terlibat dalam pasar luar negeri adalah 

melalui ekspor. Ekspor tidak tetap adalah tingkat keterlibatan 

pasar dimana perusahaan tersebut mengekspor dari waktu ke 

waktu atas pesanan yang tidak diharapkan di luar negeri. 

Ekspor aktif terjadi apabila perusahaan tersebut mempunyai 

komitmen untuk melakukan ekspansi ke pasar tertentu. 

Ekspor tidak langsung yaitu perusahaan tersebut bekerja 

melalui perantara independent. Pedagang ekspor berbasis 

dalam negeri membeli produk dari produsen dan kemudian 

menjualnya ke luar negeri. Ekspor tidak langsung langsung 

memiliki dua kelebihan, pertama; ekspor ini membutuhkan 

investasi yang kecil, kedua; ekspor ini mengandung resiko 

yang lebih sedikit. 

 

Lisensi 

Pemberian lisensi adalah cara yang sederhana bagi 

produsen untuk terlibat dalam pemasaran internasional. 

Pemberi lisensi memberi lisensi kepada perusahaan asing 

menggunakan proses produksi, merek dagang, paten rahasia 

dagang dan lain-lain dengan memperoleh bayaran atau royalty. 

Usaha patungan 

Investor asing mungkin bergabung dengan investor local 

untuk membentuk usaha patungan, dimana mereka sama-sama 

memilki kepemilikan dan kendali. Usaha patungan diperlukan 

karena alasan ekonomi dan politik. Perusahaan luar negeri 

tersebut mungkin mengalami kekurangan sumber daya 

keuangan, fisik, atau manajerial untuk menjalankan usaha itu 

sendirian, atau perusahaan asing tersebut mungkin meng-

haruskan kepemilikan bersama sebagai syarat untuk masuk. 
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Investasi langsung 

Perusahaan asing dapat membeli sebagian atau seluruh 

kepemilikan suatu perusahaan local atau membangun fasilitas-

nya seendiri. Jika pasar tersebut tampak cukup besar, fasilitas 

produksi luar negeri akan menawarkan keuntungan yang jelas. 

Pertama; perusahaan dapat memperoleh ekonomi biaya dalam 

bentuk tenaga kerja atau bahan mentah yang lebih murah, 

insentif pemerintah asing, penghematan biaya pengangkutan. 

Kedua; perusahaan dapat memperkuat citranya di Negara 

tujuan. Ketiga; perusahaan mengembangkan hubungan yang 

lebih dalam dengan pemerintah, pelanggan, pemasok lokal dan 

distributor. 

 

D. PROGRAM PEMASARAN 

Dalam menyusun strategi pemasaran internasional di 

dasarkan pada kondisi-kondisi di mana perusahaan akan 

berperan. Perusahaan harus menggunakan bauran pemasaran 

yang terstandarisasi secara global di seluruh dunia. Standari-

sasi produk, iklan dan saluran distribusi menjajikan biaya 

terendah. Program pemasaran yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan global adalah penentuan produk, promosi, harga 

dan saluran distribusi. 

 

Produk 

Dalam kaitannya dengan produk dan promosi dapat 

dilihat lima bentuk strategi penyesuaian produk dan promosi 

dengan pasar luar negeri: 
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Gambar 14. Strategi produk dan promosi 

 

Perluasan langsung (straight extension) berarti memper-

kenalkan produk di pasar luar negeri tanpa melakukan 

perubahan apa pun. Perluasan langsung menggoda karena hal 

itu tidak memerlukan biaya litbang tambahan, perubahan 

produksi, atau modifikasi promosi, tetapi hal itu dapat menjadi 

mahal dalam jangka panjang. 

Penyesuaian produk (product adaptation) mencakup 

perubahan produk untuk memenuhi kondisi-kondisi atau 

preferensi local. Misalnya Perusahaan dapat memproduksi 

versi regional produknya atau perusahaan dapat memproduksi 

versi suatu Negara. 

Penemuan produk (produk invention) mencakup pencip-

taan suatu yang baru. Penemuan mundur yaitu memperkenal-

kan kembali bentuk-bentuk produk sebelumnya yang disesuai-

kan dengan kebutuhan Negara asing, penemuan maju adalah 

menciptakan produk baru untuk memenuhi kebutuhan di 

Negara lain. 
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Promosi 

Penyesuian komunikasi adalah menjalankan kampanye 

iklan dan promosi yang sama sebagaimana digunakan di pasar 

dalam negeri atau mengubah untuk masing-masing pasar local. 

Jika perusahaan menyesuiakan produk maupun komunikasi-

nya  disebut penyesuaian ganda (dual adaptation). 

 

Harga 

Dalam kaitannya dengan penetapan harga ada tiga pilihan 

yaitu perusahaan  dapat menerapkan harga  yang sama di 

mana-mana, menetapkan harga pada masing-masing pasar dan 

menetapkan harga berdasarkan biaya masing-masing Negara. 

 

Saluran distribusi 

Saluran diatribusi perusahaan internasional dapat dibentuk 

dengan tiga mata rantai yaitu; pertama, kantor pusat pemasa-

ran internasional penjual, departemen ekspor yang mengambil 

keputusan mengenai saluran dan unsure-unsur bauran 

pemasaran lain, kedua; saluran antar Negara, membawa 

produk tersebut ke Negara-negara asing, ketiga; saluran 

dinegara-negara asing. Membawa produk tersebut dari titik 

masuknya ke pembeli dan pemakai akhir. 

 

E. ORGANISASI PEMASARAN 

Perusahaan-perusahaan pengelola kegiatan pemasaran 

internasional dengan tiga cara: departemen ekspor, divisi 

internasional dan organisasi global. 

Departemen ekspor 

Perusahaan yang beroperasi global akan membentuk 

departemen ekspor di Negara tujuan. Departemen ini akan 

menangani pemasaran perusahaan dan bahkan dapat 

menjalankan bisnis secara agresif. 
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Divisi internasional 

Perusahaan internasional juga dapat membentu divisi 

internasional untuk menangani semua kegiatan internasional. 

Divisi internasional mempunyai unit-unit operasi yang menja-

lankan kegiatanya sesuai dengan fungsinya. 

 

Organisasi global 

Beberapa perusahaan yang telah menjadi organisasi global 

akan melakukan strategi sebagai berikut; pertama, strategi 

global memperlakukan dunia sebagai pasar tunggal, kedua; 

strategi multinasional memperlakukan dunia sebagai porto-

folio peluang-peluang nasioal, ketiga; strategi global; menstan-

darisasi elemen-elemen inti tertentu dan melokalkalkan 

elemen-elemen lainnya. 
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BAB 11 

MERANCANG  
PEMASARAN JASA 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 

 

Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan dapat 

memahami tentang bagaimana mengelola pemasaran jasa. 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

 

Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan dapat: 

 Memahami hakekat jasa 

 Menyusun strategi pemasaran jasa 

 Mengelola jasa dukungan produk. 
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A. PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia bisnis saat ini begitu pesat, sehingga 

perusahaan-perusahaan merasa makin sulit melakukan 

deferensiasi produk-produk fisiknya. Akibatnya banyak 

perusahaan berpaling ke defferensiasi jasa. Perusahaan-

perusahaan berupaya mengembangkan reputasi dalam kinerja 

yang lebih unggul dalam penyerahan tepat waktu, jawaban 

yang lebih baik dan lebih cepat untuk pertanyaan-pertanyaan 

dan penyelesaian keluhan yang lebih cepat. 

Namun tidak semua perusahaan telah melakukan investasi 

untuk menyediiakan layanan yang lebih unggul. Hasil 

penelitian di Amerika Serikat tentang kepuasan pelanggan 

merosot 12,5 persen untuk perusahaan penerbangan, 8,1 

persen untuk bank, 6,5 persen untuk toko dan 4 perrsen untuk 

hotel. Pelanggan makin banyak mengeluhkan informasi yang 

tidak akurat, karyawan yang tidak tanggap, kasar dan waktu 

tunggu yang lama. 

Perusahaan-perusahaan yang menyediakan tingkat layanan 

yang berbeda tidak akan mampu mengklaim layanan yang 

lebih unggul. Hal ini tidak dapat menjadi proposisi nilai mereka 

karena pelanggan yang menerima perlakuan yang buruk akan 

menjelek-jelekan perusahaan tersebut dan menodai reputasi-

nya. 

 

B. HAKEKAT JASA 
Industri jasa benar-benar bervariasi. Sektor pemerintah 

seperti pengadilan, pelayanan tenaga kerja, rumah sakit, 
lembaga pemberi pinjaman, militer, kepolisian, pemadam 
kebakaran, kantor pos, lembaga pembuat peraturan dan 
sekolah-sekolahnya berada dalam bisnis jasa. Sedangkan 
sektor nirlaba swasta seperti musium, badan amal, gereja, 
perguruan tinggi, yayasan dan rumah sakit berada dalam 
bisnis jasa juga.  
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Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat 

diawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya 

tidak berujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. 

Produksinya mungkin saja terkait atau mungkin juga tidak 

terkait dengan produk fisik. 

 

Bauran Jasa 

Tawaran suatu perusahaan ke pasar sering mencakup 

beberapa jasa yang dapat dikategorikan menjadi lima tawaran 

yaitu pertama; barang berwujud murni, kedua; barang 

berwujud yang disertai jasa, ketiga; campuran, keempat; jasa 

utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil, kelima; 

jasa murni. 

 

Karakteristik jasa 

Jasa memiliki empat karakteritik utama yang sangat 

mempengaruhi desain pemasaran yaitu tidak berwujud, tidak 

terpisahkan, bervariasi dan tidak tahan lama. 

Tidak berwujud 

Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar atau dicium 

sebelum dibeli. Sebagai contoh orang yang menjalani operasi 

wajah tidak dapat melihat  hasilnya yang sesungguhnya 

sebelum ia membeli jasa tersebut. Untuk mengurangi 

ketidakpastian pembeli mencari bukti mutu jasa tersebut. 

Bukti mutu jasa tersebut dapat berupa tempat, orang, 

peralatan, bahan komunikasi, simbul dan harga. 

Tidak terpisahkan 

Biasanya jasa dihasilkan dan dikomunikasikan secara 

bersamaan. Jika seseorang memberikan jasa tersebut, 

penyedianya adalah bagian dari jasa itu. Karena klien tersebut 

juga hadir saat jasa itu dihasilkan, interaksi penyedia-klien 

merupakan ciri khusus pemasaran jasa. 
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Bervariasi 

Jasa sangat bervariasi tergantung dari siapa, kapan dan 

dimana jasa diberikan. Beberapa dokter memiliki keramahan 

sangat baik kepada pasien, tetapi ditempat laian seorang 

dokter berlaku tidak baik kepada pasiennya. Oleh karena itu 

banyak perusahaan jasa mengambil tiga langkah dalam 

pengendalian mutu yaitu pertama; berinvestasi dalam prose-

dur perekrutan dan pelatihan yang baik, kedua; menetapkan 

standar proses pelaksanaan jasa diseluruh organiasai dan 

ketiga; memantau kepuasan pelanggan melalui sitem saran 

dan keluhan. 

Tidak tahan lama 

Jasa merupakan komditas tidak tahan lama dan tidak dapat 

disimpan. Kursi pesawat yang kosong, kamar hotel yang tidak 

dihuni, atau jam tertentu tanpa pasien ditempat praktekdokter 

gigi akan berlalu begitu saja karena tidak dapat disimpan. 

Kondisi diatas tidak akan menjadi masalah jika permin-

taannya konstan. Tetapi kenyataanya permintaan pelanggan 

akan jasa umumnya sangat bervariasi dan dipengaruhi factor 

musiman, misalnya permintaan akan jasa transportasi antar 

kota akan melonjak menjelang lebaran, natal dan tahun baru. 

Oleh karena itu perusahaan jasa harus mengevaluasi kapa-

sitasnya guna menyeimbangkan permintaan dan penawaran. 

 

C. STRATEGI PEMASARAN JASA 

Perusahaan jasa perlu menyusun strategi pemasaran 

dengan baik. Untuk pemasaran barang dapat dilakukan dengan 

penerapan strategi 4P, tetapi untuk jasa ditambah lagi dengan 

3P yaitu orang (people), bukti fisik (phisikel evidence) dan 

proses (proces). 
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Orang 

Karena sebagian besar jasa diberikan oleh orang, pemilihan 

pelatihan dan motivasi karyawan dapat menghasilkan 

perbedaan yang sangat besar dalam memberikan kepuasan 

pelanggan. Idealnya karyawan seharusnya memperlihatkan 

kompetensi, sikap kepedulian, sikap tanggap, inisiatif, 

kemampuan memecahkan masalah dan niat baik. 

Bukti fisik  

Perusahaan-perusahaan juga mencoba memperlihatkan 

mutu jasanya melalui bukti fisik dan penyajian. Sebagai contoh, 

sebuah hotel yang mengembangkan penampilan dan gaya 

dalam menangani pelanggan untuk mewujudkan nilai 

pelanggan dengan memberikan kecepatan dalam pelayanan 

dan menjaga kebersihan tempat sehingga pelanggan merasa 

nyaman. 

Proses 

Dalam menangani pelanggannya membutuhkan waktu di 

mana kecepatan pelayanan merupakan kunci utama. Misalkan 

seseorang ingin menginap di hotel, maka yang akan dilakukan 

orang tersebut adalah mendaftar di bagian resepsionis hotel 

kemudian ditunjukan kamar. Setelah itu orang tersebut 

memakai fasilitas yang ada di hotel tersebut sampai berapa 

lama mereka tinggal. Semuannya itu merupakan proses dalam 

jasa. 

Deferensiasi 

Strategi deferensiasi bidang jasa adalah memberikan 

pembedaan atas produk yang ditawarkan. Dalam bidang jasa 

srategi persaingan harga sering terjadi. Oleh karena itu 

mengembangkan tawaran, penyerahan atau citra jasa yang 

terdeferensiasi adalah penting. 
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Tawaran 

Tawaran dapat meliputi cirri-ciri yang inovatif. Misalnya 

perusahaan penerbangan dapat memberikan paket jasa primer 

dan skunder. Paket jasa primer yaitu tempat yang nyaman 

dipesawat dan skundernya yaitu film, barang yang dijual, jasa 

telepon dari udara ke darat. 

Penyerahan yang lebih cepat 

Perusahaan jasa dapat membedakan dirinya dengan 

merancang sistem penyerahan yang lebih cepat dan lebih baik. 

Ada tiga tingkat deferensiasi yaitu pertama; kehandalan, 

kedua; kecekatan dan ketiga; daya inovatif. 

Citra 

Perusahaan jasa dapat juga melakukan deferensiasi melalui 

simbul dan merek. Contoh Haris Bank of Chicago menggunakan 

singa sebagai simbul dan mengguanakan pada peralatan tulis, 

iklan dan bahkan pada boneka binatang yang ditawarkan 

kepada pelanggan. Singa Haris tersebut memberikan citra 

kekuatan. 

Mutu jasa 

Mutu jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan serta kecepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. Jadi mutu jasa dapat 

didefinisikan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengen-

dalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan. 

Parasuraman, Zeithaml dan Berry merumuskan model 

mutu jasa yang menekankan syarat-syarat utama dalam mutu 

jasa yang tinggi. Model tersebut mengidentifikasikan lima 

kesenjangan yang mungkin mengakibatkan ketidak berhasilan 

penyerahan jasa. Pertama; kesenjangan antara harapan 

konsumen dan persepsi manajemen, kedua; kesenjangan 

antara persepsi manajemen dan spesifikasi mutu jasa, ketiga; 
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kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa dan penyerahan jasa, 

keempat; kesenjangan antara penyerahan jasa dan komunikasi 

ekternal, kelima; kesenjangan antara persepsi jasa dan jasa 

yang diharapkan. 

Dalam penelitian juga ditemukan lima penentu mutu jasa 

berdasarkan tingkat kepentingan yaitu : pertama; keandalan, 

kedua; daya tanggap, ketiga; jaminan, keempat; empati dan 

kelima; benda berwujud. 
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