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BAB 7 

Manajemen Pemasaran 
 

 

7.1. Konsep-Konsep Inti Pemasaran 

Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang 

ditujukan untuk merencanakan produk, menentukan harga, mempromosikan 

dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan 

kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 

 Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya proses 

pemasaran itu terjadi atau dimulai jauh sejak sebelum barang-barang 

diproduksi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7.1. 

Konsep-konsep inti pemasaran 

 

Penjelasan: 

1. Kebutuhan. Adalah konsep paling pokok yang melandasi pemasaran. 

Kebutuhan adalah suatu keadaan perasaan yang membutuhkan pemenuhan 

terhadap sesuatu seperti makanan, pakaian, perumahan, harga diri, rasa 

aman dll. 
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2. Keinginan. Lebih merupakan kebutuhan yang dibentuk oleh budaya dan 

pribadi seseorang. Keinginan juga merupakan implikasi dari sifat manusia 

yang tidak pernah puas terhadap segala sesuatu. 

3. Permintaan. Adalah kebutuhan/keinginan manusia akan menjadi 

permintaan apabila didukung oleh daya beli. Jadi, permintaan adalah 

kebutuhan/keinginan manusia yang didukung oleh daya beli. 

4. Produk. Adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan di pasar untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.  

5. Pertukaran. Adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang 

diinginkan dari pihak lain dengan memberikan sesuatu sebagai gantinya. 

6. Pasar. Adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan 

serta mempunyai kemampuan untuk membayar guna memenuhi 

kebutuhannya. 

 

7.2. Segmentasi Pasar 

Tidak ada perusahaan yang dapat melayani semua kebutuhan konsumen; 

hanya sebagian atau beberapa kelompok pasar yang saja yang dapat dilayani. 

Hal ini terjadi antara lain karena adanya persaingan pasar yang sangat ketat.  

Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menentukan segmentasi pasar 

agar dapat melayani konsumen dengan baik yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan volume penjualan dan laba perusahaan. 

Segmentasi pasar adalah suatu kegiatan membagi-bagi pasar yang 

sifatnya heterogen menjadi pasar yang sifatnya homogen. Bagi perusahaan 

yang ingin meningkatkan efisiensinya, dpat mengadakan segmentasi pasar dan 

memusatkan kegiatan pemasarannya pada segmen-segmen pasar yang dipilih. 
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7.3. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Jika sasaran pasarnya sudah ditentukan melalui riset pemasaran, maka 
perusahaan harus membuat suatu rencana yang baik untuk memasuki segmen 
pasar yang sudah dipilih tersebut. 

Keputusan-keputusan dalam pemasaran dapat dikelompokkan dalam 
empat strategi pasar atau yang sering disebut bauran pemasaran (marketing 
mix). 

Marketing mix adalah seperangkat alat yang merupakan kombinasi dari 4 
variabel atau sistem pemasaran perusahaaan, yakni: produk, struktur harga, 
sistem distribusi dan kegiatan promosi. 

Jadi, 4 komponen yang tercakup dalam kegiatan marketing mix ini yang 
terkenal dengan sebutan 4 P atau: 
1. Produk 
2. Price 
3. Place (distribusi) 
4. Promotion 
 

7.3.1. Produk 

Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan di pasar untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Pembuatan produk lebih baik diorientasikan pada keinginan pasar atau 

selera kosumen, misalnya dalam hal mutu, kemasan dan lain-lain. Karena itu, 

tugas bagian pemasaran tidaklah mudah karena harus menyesuaikan 

kemampuan perusahaan dengan keinginan pasar (konsumen). 

Seperti halnya manusia, produk juga memiliki siklus kehidupan (life 

cycle) yang terdiri atas beberapa tahap sejak barang diperkenalkan sampai 

tidak ada lagi di pasaran. Siklus ini terdiri atas empat tahap yang berbeda, yaitu 

masing-masing: 
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1. Tahap perkenalan 

Pada permulaan produk diperkenalkan ke pasar, penjualan masih rendah 

karena pasar belum mengenal produk tersebut. 

Strategi yang dapat digunakan : 

- Menetapkan segmen pasar 

- Menjamin mutu produk 

- Membangun kesadaran merk 

- Membangun jaringan distribusi 

- Strategi peluncuran cepat atau lambat (cepat: harga tinggi & biaya 

promosi tinggi; lambat: harga tinggi & biaya promosi rendah). 

2. Tahap pertumbuhan 

Penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang besar 

Strategi yang dapat digunakan : 

- Meningkatkan kualitas produk 

- Memperluas target pasar 

- Memasuki saluran distribusi baru 

- Beralih dari iklan yang membuat orang menyadari ke iklan yang 

membuat orang memilih 

- Perusahaan menurunkan harga untuk menarik lapisan berikutnya 

3. Tahap kematangan 

Penurunan pertumbuhan penjualan karena produk itu telah diterima oleh 

sebagian besar pembeli potensial. Laba stabil atau menurun karena 

persaingan yang meningkat. 

Strategi yang dapat digunakan : 

- Mencari segmen baru 

- Menyesuaikan warna dan kemasan 

- Menggunakan perbandingan agar berbeda dengan pesaing 

- Mempertahankan distribusi 

- Memenangkan pelanggan pesaing 
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4. Tahap kemunduran 

Penjualan menunjukkan arah yang menurun dan laba yang menipis 

Strategi yang dapat digunakan: 

- Mempersiapkan untuk masuk kembali 

- Meningkatkan investasi untuk memodifikasi atau memperkuat posisi 

persaingan 

- Melepaskan bisnis itu secepatnya dengan menjual aset dengan cara yang 

paling menguntungkan 

7.3.2. Price 

Harga adalah sejumlah uang (ditambah beberapa barang jika mungkin) 

yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta 

pelayanannya. 

Orientasi Dalam Menetapkan Harga: 
1. Orientasi pada Harga Pokok 

a. Mark Up Pricing 
Sering digunakan oleh para pedagang atau perusahaan perdagangan 
Harga Jual = Harga Beli + Mark Up 

b. Cost Plus Pricing 
Harga jual ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya per unit 
ditambah jumlah tertentu untuk menutup laba yang dikehendaki pada 
unit tersebut (marjin). Sering digunakan oleh produsen. 
Harga Jual = Biaya Total + Marjin 

c. Analisa Break Even 
Titik BEP adalah keadaan dimana penghasilan total / Total Revenue 
(TR) suatu perusahaan sama dengan biaya total / Total Cost (TC). 

2. Orientasi pada Permintaan Pasar 
Terlebih dahulu melihat harga-harga di pasar dan kekuatan permintaan 
pasar juga memperhitungkan jumlah barang yang perlukan dan 
kemampuan konsumen untuk membayar (daya beli). 
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3. Orientasi pada Persaingan 
Terlebih dahulu melihat harga yang telah ditetapkan pesaing. 

4. Kombinasi 
5. Peraturan Pemerintah  
 

7.3.3. Place 

Saluran distribusi adalah lembaga yang saling berkait untuk menjadikan 

produk atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi. (Philip Kotler) 

Saluran distribusi sangat penting bagi produsen karena produsen tidak 

sanggup menyalurkan hasil produksinya sendiri sampai ke tangan konsumen. 

Di antara produsen dan konsumen ada jarak yang bisa diisi oleh berbagai 

perantara. 

Fungsi alternatif saluran pemasaran: 

1. Pemberi informasi tentang keadaan lapangan, daya saing, penerimaan 

konsumen, selera konsumen dan lain-lain 

2. Membantu promosi yang turut membantu kelancaran pemasaran 

3. Negosiasi, dilakukan oleh perantara dengan pihak konsumen tentang harga, 

sistem penyaluran dan lain-lain. 

4. Pemindahan resiko kepada pihak perantara 

Strategi Distribusi 

1. Eksklusif 

Digunakan oleh produsen barang-barang khusus untuk konsumen tertentu. 

Contoh: berlian, mobil mewah, jam mewah dll 

2. Selektif 

Memilih perantara berdasarkan kriteria tertentu, misalnya: besarnya modal, 

bangunan, gudang, kendaraan dan lain-lain. 

3. Intensif 

Digunakan untuk barang-barang yang banyak dikonsumsi seperti odol, 

rokok, sabun dll. 
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7.3.4. Promotion 

Promosi dapat juga disebut sebagai sejenis komunikasi yang memberi 
penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. 
Tujuan Promosi  
Untuk memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan 
calon konsumen mengenai produk perusahaan atau lembaga tertentu. 
 
Keuntungan promosi bagi konsumen: 
1. Melakukan seleksi awal tentang suatu produk 
2. Harga suatu produk terjangkau, khususnya produk media massa 
 
Kerugian promosi bagi konsumen: Kadang-kadang konsumen dibujuk untuk 
membeli barang yang belum dibutuhkan. 
Keuntungan promosi bagi produsen: 
1. Menimbulkan goodwill terhadap produk 
2. Mengindarkan persaingan berdasarkan harga 
Kerugian promosi bagi produsen: 
1. Kesulitan mendapatkan keseragaman mutu produk 
2. Sifat ketergantungan terhadap promosi yang meningkatkan pengeluaran 
 
Promotional Mix 
1. Periklanan 

Pemasangan iklan bermaksud mempengaruhi publik agar publik mengikuti 
apa yang diharapkan oleh pemasangnya antara lain melakukan pembelian 
barang atau jasanya. 

2. Personal selling 
Adalah cara yang paling tua dan penting. Prinsip-prinsip dasarnya: 
a. Persiapan yang matang 
b. Mendapatkan atau menentukan tempat pembeli 
c. Merealisasikan penjualan 
d. Menimbulkan goodwill setelah penjualan terjadi 
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3. Promosi penjualan 
Dilakukan untuk mendukung kegiatan promosi lainnya. Misalnya dalam 
bentuk pameran, pemberian contoh, demonstrasi, hadiah dan sebagainya.  

4. Publisitas dan humas 
Pemberian dorongan yang dilakukan oleh media massa dengan 
pemberitaan mengenai suatu lembaga/perusahaan yang tidak berbentuk 
iklan. 

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi promotion mix: 
1. Kemampuan keuangan perusahaan 
2. Keadaan pasar 
3. Keadaan produk 
4. Tingkat siklus hidup produk 


