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BAB
I.
MEMAHAMI
PEMASARAN
PEMASARANKONTEMPORER

DAN

PROSES

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN
Capaian pembelajaran :
 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemasaran
dan proses pemasaran kontemporer : menciptakan
nilai, menciptakan kepuasan konsumen, perencanaan
strategik bisnis, perencanaan proses pemasaran,
lingkungan pemasaran
 Mahasiswa menguasai matakuliah yang dibahas pada
perkuliahan hari ini

B. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN
Kemampuan akhir yang diharapkan :
 Mahasiswa memahami konsep pemasaran dan proses
pemasaran
 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemasaran
dan proses pemasaran
 Mahasiswa
mampu
menjelaskan
bagaimana
menciptakan nilai
 Mahasiswa mampu menciptakan kepuasan konsumen
 Mahasiswa mampu merencanakan strategik bisnis
dan proses pemasaran
 Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai tujuan dan
dimensi-dimensi lingkungan pemasaran
C. PENYAJIAN MATERI
1.1 Pendahuluan
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Pada era globalisasi dan digital saat ini memahami pemasaran
dan proses pemasaran kontemporer merupakan bagian dari strategi
pemasaran perusahaan untuk mampu bersaing, baik itu bagi perusahaan
barang maupun jasa. Pemasaran (Marketing) adalah proses dimana
perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun
hubungan yang kuat dengan tujuan untuk menangkap nilai dari
pelanggan sebagai imbalannya (Kotler dan Armstrong,2008:6).
Sedangkan kontemporer adalah : sesuatu hal yang modern, yang eksis
dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang.
Penulis berkesimpulan bahwa yang diartikan pemasaran
adalah: “Suatu proses penciptaan nilai oleh perusahaan untuk
memperoleh pelanggan, setelah itu membangun hubungan yang kuat
dengan pelanggan supaya tidak pindah ke yang lain dengan tujuan
memperoleh keuntungan yang diharapkan”.
Kontemporer juga mencerminkan bahwa adanya kebebasan
dalam menentukan sesuai apa yang berlaku saat itu atau saat ini.
Menurut KBBI pengertian kontemporer adalah : segala hal yang
berkaitan dengan keadaan dan kejadian yang terjadi saat ini. Contohnya
: budaya K-Pop disukai remaja Indonesia karna K-Pop merupakan
budaya masa kini.Pemasaran kontemporer adalah proses pemasaran
yang sudah terpengaruh dampak modernisasi. Proses pemasaran terdiri
dari : adanya produk, penetapan harga, Saluran distribusi, promosi dan
pembelian. Persaingan dapat dimenangkan apabila perusahaan mampu
menciptakan dan mempertahankan pelanggan.
Bab ini mengulas tentang pemasaran di dunia yang terus
berubah yang terdiri dari : menciptakan nilai dan kepuasan konsumen,
perencanaan strategik bisnis dan proses pemasaran diikuti lingkungan
pemasaran yang disajikan diakhir bab.
1.2 Menciptakan Nilai Dan Kepuasan Konsumen
A. Menciptakan Nilai
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Customer value adalah nilai-nilai yang diterima oleh
pelanggan yang dilihat dari semua aspek nilai-nilai organisasi yang
melekat dalam produk dan atau jasa yang diberikan kepada pelanggan.
Alasan pentingnya pelanggan, antaralain :
 Dasar dari orientasi pemasaran adalah hubungan pelanggan yang
kuat
 Menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis
 Pemasar yang berhasil adalah pemasar yang secara total
memuaskan pelanggan dengan cara yang mengguntungkan
Menurut Kotler (2000) dalam Hurriyati (2010 : 103)
mengemukakan nilai pelanggan adalah selisih nilai pelanggan total dan
biaya pelanggan total, dimana nilai pelanggan total adalah sekumpulan
manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu
dan biaya pelanggan total adalah sekumpulan biaya yang diharapkan
oleh konsumen yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan,
menggunakan dan membuang produk atau jasa.
Penulis berkesimpulan bahwa yang diartikan nilai pelanggan
adalah: “Sesuatu yang diharapkan pelanggan nilai manfaatnya
dibanding dengan biaya yang diharapkan untuk mendapatkannya”.
Pada dunia usaha pelanggan dibedakan menjadi dua
kelompok, yaitu sebagai berikut (Suchaeri : 2012) :
1. Pelanggan Internal : orang-orang yang terlibat dalam proses
penyediaan produk dan jasa, mulai puncak pimpinan
perusahaan sampai dengan karyawan seluruh bagian. Mereka
saling membutuhkan, seorang tenaga penjual dan pemasaran
tidak akan berfungsi jika tidak ada orang orang-orang yang
terlibat dalam proses penyediaan produk dan jasa, mulai
puncak pimpinan perusahaan sampai dengan karyawan seluruh
bagian. Mereka saling membutuhkan, seorang tenaga penjual
dan pemasaran tidak akan berfungsi jika tidak ada orang yang
membuat produk untuk dijual.
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2.






Pelanggan Eksternal : semua orang yang berada diluar
perusahaan atau organisasi yang memerlukan produk dan
layanan dari perusahaan. Pelanggan eksternal merupakan
bagian yang penting dalam suatu perusahaan, perusahaan
berdiri karena adanya pelanggan.

Nilai pelangganterdiri dari :
Loyalitas : komitmen yang dipegang secara mendalam secara
mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau
jasa yang disukai dimasa depan meski pengaruh situasi dan usaha
pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih
Proposisi nilai : kelompok manfaat yang dijanjikan untuk
dihantarkan
Sistem penghantaran nilai : meliputi semua pengalaman yang
akan dialami pelanggan dalam proses memperoleh dan
menggunakan penawaran

Nilai pelanggan biasanya disebut juga selisih antara penilaian
pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu
penawaran terhadap alternatifnya merupakan pengertian dari nilai yang
dipersepsikan pelanggan. Ada beberapa determinasi nilai yang
dipersepsikan pelanggan, yaitu :
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Gambar 1.1 : Nilai Yang Dipersepsikan Pelanggan
Berikut ini beberapa strategi meningkatkan nilai basis
pelanggan, antaralain :
1.
Mengurangi tingkat keberalihan pelanggan.
2.
Meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan.
3.
Meningkatkan potensi pertumbuhan melalui : share of wallet
(pangsa pasar), cross selling (penjualan silang) dan up selling
(penjualan keatas).
4.
Membuat pelanggan berlaba rendah menguntungkan atau
menghilangkan mereka
5.
Menfokuskan usaha yang tidak seimbang untuk pelanggan
bernilai tinggi.
Perusahaan dapat menghitung nilai seumur hidup
pelanggan,nilai seumur hidup pelanggan menggambarkan nilai
sekarang bersih (net present value) dari aliran nilai laba masa depan
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yang diharapkan sepanjang pembelian seumur hidup pelanggan.Cara
menghitung nya, yaitu :
Pelanggan potensial :

Pelanggan lama :

Menurut Kotler dan Armstrong (2008 : 24) nilai seumur
hidup pelanggan (customer lifetime value) adalah nilai seluruh aliran
pembelian yang akan dihasilkan pembeli sepanjang umurnya menjadi
pelanggan (patronage). Sedangkan menumbuhkan pangsa pelanggan
(share of customer) adalah bagian pembelian pelanggan yang
didapatkan perusahaan atas kategori produknya.
Penulis berkesimpulan bahwa yang diartikan nilai seumur
hidup adalah: “suatu nilai yang dirasakan pembeli selama menjadi
pelanggan setia seumur hidupnya”.
Membangun ekuitas pelanggan (customer equity) antaralain :
gabungan seluruh nilai seumur hidup pelanggan dari semua pelanggan
perusahaan.Hal ini sudah jelas bahwa semakin setia pelanggan yang
menguntungkan perusahaan, semakin tinggi pula ekuitas pelanggan
perusahaan. Setiap perusahaan berusaha merebut hati pelanggan,
banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah
membuat sebuah perubahan dimana perubahan tersebut merupakan
orientasi dari perusahaan.
Salah satu perubahan yang dilakukan oleh perusahaan adalah
pada organisasinya, dimana perusahaan merubah struktur organisasi
dari tradisional menjadi modern yang berorientasi pada pelanggan :
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Gambar 1.2 : Perubahan Orientasi Perusahaan
Peter Drucker (pakar manajemen modern) dalam Suchaeri
(2012) mengemukakan hanya ada satu definisi mengenai tujuan bisnis
yaitu menciptakan pelanggan. Dia juga mengungkapkan bahwa
kemampuan sebuah perusahaan untuk tetap berada dalam bisnis
merupakan sebuah fungsi dari daya saing dan kemampuan perusahaan
untuk mendapatkan pelanggan dalam persaingan. “Pelanggan
merupakan fondasi bisnis dan merekalah yang membuat bisnis tetap
ada”.
Pelanggan menginginkan dan mengharapkan layanan yang
lebih, bukan berarti mengabaikan produk, mereka ingin mendapatkan
produk dengan proses layanan yang baik sesuai dengan harapannya.
Para peneliti mendapati bahwa karakter yang paling dalam kualitas
pelayanan (Suchaeri, 2012 : 4) yaitu :
1. Reliabilitas : pelanggan menginginka perusahaan
menunjukkan layanan yang bisa diandalkan, akurat
dan konsisten.
2. Responsif : perusahaan hanya banyak membantu dan
menyediakan layanan tepat waktu misalnya
menanggapi telepon secepatnya.
3. Keyakinan : para karyawan harus berpengetahuan,
sopan dan yakin dengan layanan yang mereka
berikan.
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4.

5.

Nyata : fasilitas fisik dan peralatan harus menarik dan
bersih sedangkan para karyawan harus berpenampilan
baik.
Empati : tiap pelanggan ingin perusahaan memberi
perhatian pribadi, tidak ingin disamaratakan dan ingin
didengar.

Beberapa cara merebut hati pelanggan antaralain (Suchaeri
2012) :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

Buruk pelayanan dibelah : hindari pelayanan buruk
sekarang juga dan saatnya anda total kepada pelanggan.
Buat pelanggan anda tersenyum.
Buat pelanggan anda optimis.
Buat pelanggan anda terkesan.
Buat pelanggan anda antusias.
Buat pelanggan anda loyal.
Derita pelanggan : pelanggan yang terlena, pelanggan
yang tertipu, pelanggan yang terhina, pelanggan yang
terlantar dan pelanggan yang terbakar amarahnya.
Berlomba total kepada pelanggan : tersenyum, optimis,
terkesan, antusias dan loyal.

B. Konsep Kepuasan Pelanggan
Bicara kepuasan memang tidak ada habisnya, setiap
perusahaan harus bisa merebut hati pelanggan untuk bisa bertahan dan
bersaing, banyak perusahaan yang tidak mampu menciptakan kepuasan
konsumen yang akhirnya membuat produk baik berbentuk barang
ataupun jasa yang diciptakan perusahaan tidak laku dipasaran dan
bahkan ada perusahaan yang sampai gulung tikar karena tidak mampu
bersaing.Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah
membandingkan kinerja (hasil) yangdirasakan dibandingkan dengan
harapannya. Jadi tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan dari
kinerja yang dirasakan dengan harapan seseorang (Herlambang, 2014).
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Kepuasan pelanggan dapat dirumuskan sebagai berikut
(Herlambang, 2014:77) : P = (H – K), dimana P merupakan kepuasan
pelanggan, H itu harapan dan K itu kenyataan pelayanan atau kualitas.
Apabila H > K maka diartikan tidak puas, jika H = K maka diartikan
normal dan jika H < K makadiartikan puas.Secara sederhana kepuasan
pelanggan dapat di artikan sebagai perbandingan antara harapan atau
ekspektasi sebelum pembelian dan persepsi terhadap kinerja setelah
pembelian.Menurut Schanars (Tjiptono : 2015) pada dasarnya tujuan
dari sebuah bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan yang puas.
Dimensi, atribut atau faktor yang di gunakan konsumen dalam
mengevaluasi kepuasan atau ketidak puasannya terhadap produk
manufaktur dan jasa cenderung berbeda, untuk konteks produk
manufaktur faktor yang kerap kali di gunakan dalam sejumlah riset
meliputi (Tjiptono : 2015) :
1. Kinerja (performance), karakteristik informasi pokok dari
produk inti (core product) yang di beli.
2. Fitur (features), karakteristik sejunder atau pelengkap.
3. Keandalan (reability), kemungkinan kecil akan mengalami
kerusakan atau gagal di pakai.
4. Kesesuaian
dengan
spesifikasi
(comformance
to
specifications), sejauh mana karakteristik desain dan operasi
memenuhi standar-standar yang telah di tetapkan sebelumnya.
5. Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama produk
tersebut dapat terus digunakan.
6. Serviceabillity, meliputi kecepatan, kompetisi, kenyamanan,
mudah direparasi serta penanganan keluhan yang memuaskan.
7. Estetika, daya tarik produk terhadap panca indera.
8. Persepsi terhadap kualitas (perceived quality), citra dan
reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya.
Kepuasan pelanggan yang tercipta dapat memberikan beberapa
manfaat, di antaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggannya
menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang

9

STRATEGI PEMASARAN KONTEMPORER
yang terciptanya loyalitas pelanggan serta membentuk rekomendasi
gethok tular positif yang menguntungkan bagi perusahaan.

1.

Kepuasan konsumen dalam Tjiptono (2015 : 78) terdiri dari :
a. Teori Kepuasan Pelanggan
Expectancy disconfirmation model,Bila kinerja lebih besar di
bandingkan harapan maka kepuasan emosional yang terjadi,
sedangkan bila kinerja sama dengan harapan maka yang terjadi
adalah konfirmasi harapan. Kepuasan pelanggan di pandang
sebagai “evaluasi” yang memberikan hasil dimana pengalaman
yang dirasakan setidaknya sama baiknya (sesuai) dengan yang di
harapkan, jika kinerja lebih rendah dari pada harapan yang terjadi
adalah ketidak puasan emosional.

2.

Equity Theory,Teori ini beranggapan bahwa orang menganalisis
rasio input dan hasilnya (outcome) dengan rasio input dan hasil
mitra pertukarannya. Apabila rasio hasil dan input setiap pihak
dalam pertukaran kurang lebih sama. Sebaliknya, ketidak puasan
terjadi jika pelanggan menyakini bahwa rasio hasil dan input lebih
jelek ketimbang perusahaan atau penyedia jasa maka kepuasan
akan tercapai.

3.

Attribution Theory,Teori ini menunjukkan kinerja suatu produk
gagal memenuhi harapan, maka pelanggan akan berusaha
menentukan penyebab kegagalan tersebut. Proses atribusi
berpengaruh sangat besar terhadap kepuasan atau ketidak puasan
pelanggan apabila keterlibatan dan pengalaman (serta pengetahuan)
pelanggan dengan suatu barang atau jasa relatif tinggi. Jika
penyebab kegagalan itu ditimpakan pada produk atau jasa itu
sendiri maka perasaan tidak puas mungkin akan muncul,
sebaliknya jika penyebab dibebankan pada faktor keadaan atau
tindakan konsumen itu sendiri maka perasaan tidak puas mungkin
akan lebih kecil untuk terjadi atau setidaknya ketidak pastian akan
relatif keccil levelnya.
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4.

Assimilation-contrast
Theory, Teori
yangmengemukakan
konsumen mungkin menerima penyimpangan (deviasi) dari
ekspektasinya dalam batasan tertentu, apabila produk atau jasa
yang dibeli dan dikonsumsi tidak terlau berbeda dengan apa yang
diharapkan pelanggan,maka kinerja produk atau jasa bersangkutan
akan dievaluasi secara poditif (dinilai memuaskan).

5.

Opponent Process Theory, Merupakan emosional awal (proses
utama) disebut proses primer dan proses adaptif, respon awal tidak
menjadi semakin kuat sehingga individu bersangkutan mengalami
excitement yang lebih lemah pada pengalaman berikutnya.
Organisme akan beradaptasi dengan stimulasi di lingkungan
sehingga stimulasi berkurang intensitasnya sepanjang waktu,
apabila excitement atau stimulasi (baik positif maupun negatif)
menganggu keseimbangan psikologis konsumen maka proses
skunder akan berlangsung sehingga konsumen yang bersangkutan
akan kembali kekondisi homeostatis semula merupakan proses
utamanya.
b.

Strategi Kepuasan Pelanggan
Suatu tingkatan dimana perkiraan kinerja produk sesuai
dengan harapan pembeli atau perbandingan atara kenyataan dan
harapan, jika kenyataan sama dengan harapan maka pelanggan puas dan
jika kenyataan lebih besar dari harapan maka pelanggan sangat puas
dan sebaliknya jika kenyataan kecil dari harapan maka pelanggan
kecewa merupakan kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction).
Konsep pengukuran kepuasan pelanggan :
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Gambar 1.3 : Konsep Pengukuran Kepuasan Pelanggan
Paradigma baru merebut hati pelanggan untuk memenangkan
persaingan dibagi menjadi sepuluh prinsip kepuasan pelanggan, yaitu :
1.
Mulailah dengan percaya akan pentingnya kepuasan
pelanggan.
2.
Pilihlah pelanggan dengan benar untuk membangun
kepuasan pelanggan.
3.
Memahami harapan pelanggan adalah kunci.
4.
Carilah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan
pelanggan anda.
5.
Faktor emosional adalah faktor pentinga yang
mempengaruhi kepuasan pelanggan.
6.
Pelangan yang komplain adalah faktor penting
yangmempengaruhi kepuasan pelanggan.
7.
Garansi adalah lompatan yang besar dalam kepuasan
pelanggan.
8.
Dengarkan suara pelanggan anda.
9.
Peran karyawan sangat penting dalam memuaskan
pelanggan.
10.
Kepemimpinan adalah teladan dalam kepuasan
pelanggan.
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Gambar 1.4 : Diagram Konsep Kepuasan Pelanggan
Gambar diatas menunjukkan strategi untuk meraih atau
mendapatkan pelanggan baru dengan menerapkan strategi ini
perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pasar, penjualan dan
jumlah pelanggannya merupakan strategy ofensif. Orientasi utama
strategi ofensif adalah menambah jumlah pemakai baru (new user),
memperluas pasar yang dilayani (served marked) dan mencari aplikasi
produk bersangkutan (new uses).Selain itu, juga ada strategydefensif
meliputi usaha mengurangi kemungkinan customer exit dan beralihnya
pelanggan ke pemasar lain.
Strategi defensif memiliki tujuan untuk meminimalisasi
customer turnover atau memaksimalkan customer retention dengan
melindungi produk dan pasarnya dari serangan para pesaing, salah satu
cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan meningkatkan kepuasan
pelanggan saat ini.Strategi defensif terdiri atas tiga orientasi utama
yakni menaikkan tingkat pembelian atau pemakaian, meningkatkan
kepuasan pelanggan dan mencari aplikasi baru produk bersangkutan.
Kepuasan itu bukan hanya sekedar puas (Tjiptono : 2015),
kepuasan pelanggan dapat diwujudkan secara efektif yaitu diantaranya :
1. Ekspektasi pelanggan bersifat dinamis dan dibentuk oleh
banyak faktor di antaranya pengalaman berbelanja di masa lalu,
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opini teman dan kerabat serta informasi dan promosi
perusahaan maupun para pesaing.
2. Tidak semua pelanggan sama nilainya,oleh karena itu
dibutuhkan segmentasi strategik yang memfasilitasi pemilihan
segmen khusus untuk keperluan relashionship marketing (RM)
jangka panjang namun jangan lupa relasi bersifat searah.
3. Strategi ‘membeli’ loyalitas pelanggan kadang kala justru
berpotensi merugikan perusahaan, apa bila yang disasar adalah
switchable customers. Kelompok ini suka beralih pemasok
demi mencari tawaran ‘terbaik’ (termurah, berhadiah dan
berfasilitas yang menarik).
4. Pemanfaatan teknologi untuk menggantikan, melengkapi dan
atau menambah layanan perusahaan menghadapi kendala
berupa isu privasi, confidentiality, tingkat melek teknologi,
tingkat akses teknologi, kesiapan mengadopsi teknologi baru
dan biaya akses teknologi.
5. Masih tingginya tingkat keengganan pelanggann tidak puas
untuk melakukan komplain, ini mungkin disebabkan faktor
budaya, kurangnya pengetahuan dan pengalaman konsumen
dalam menyampaikan komplin, kesulitan dalam mendapatkan
ganti rugi, nilai produk atau jasa yang dibeli relatif kecil dan
persepsi terhadap rendahnya peluang keberhasilan dalam
melakukan komplain.
6. Secara konseptual kepuasan hanyalah salah satu di antara sekian
banyak macam emosi yang mewarnai pengalaman hidup kita
sehari-hari walaupun kepuasan tetap penting, itu saja belumlah
cukup untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai pengalaman
pelanggan.
Ada empat cara mengukur kepuasan pelanggan
(Herlambang, 2014:88), yaitu :
1. Sistem Keluhan Dan Saran : menyediakan formulir bagi
pelanggan untuk melaporkan kesukaan dan keluhannya
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2.

3.
4.

Survey Kepuasan Pelanggan : mengukur kepuasan pelanggan
dengan mengadakan survey berkala, yaitu dengan
mengirimkan daftar pertanyaan atau menelpopn secara acak
dari pelanggan untuk mengetahui perasaan mereka terhadap
berbagai kinerja
Pelanggan Bayangan (Penyamaran)
Analisa Pelanggan Yang Beralih

1.3 Perencanaan Strategi Bisnis Dan Proses Pemasaran
A. Perencanaan Strategi Bisnis

William F.Glueck dan Lawrence R.jauch (2000:8)
memberikan definisi strategi adalah suatu kesatuan rencana yang
menyeluruh, komprehensif dan terpadu yang diarahkan untuk mencapai
tujuan perusahaan (Abdurrahman : 2015).
Penulis berkesimpulan bahwa yang diartikan strategi adalah:
“Suatu rencana yang dijalankan perusahaan secara terstruktur agar
mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.
Perencanaan strategis proses mengembangkan dan memelihara
strategi yang tepat antara tujuan dan kemampuan perusahaan dengan
peluang pemasaran yang berubah.
Strategi menurut beberapa ahli :
1. Stephanie K Marrus, strategi adalah sebagai suatu proses
penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada
tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara
atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.
2. Hamel Dan Prahalad, strategi merupakan tindakan yang bersifat
icremental (senantiasa meningkat) dan terus menurus, serta
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dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang
diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan.
3. Griffin, strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai
tujuan organisasi. Strategi is a comprehensive plan for
accomplishing an organization’s goals.
Perencanaan Strategis menurut Kotler dan Armstrong (2008 :
45) adalah proses mengembangkan dan mempertahankan kecocokan
strategis antara tujuan dan kemampuan organisasi serta peluang
pemasaran yang sedang berubah. Satu diantara berbagai tujuan
perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang optimal dari
kegiatannya sehari-hari, khususnya kegiatan pemasaran (Chandra,
Gregorius dan Tjiptono : 2012).
Penulis berkesimpulan bahwa yang diartikan perencanaan
strategis adalah: “Suatu proses pengembangan tujuan dan kemampuan
organisasi perusahaan untuk mampu bertahan disaat perubahan peluang
pemasaran dengan tujuan memperoleh keuntungan”.
Menjalankan kegiatan pemasaran tersebut dengan baik, dan
sesuai dengan sasaran yang diharapkan, perusahaan harus menerapkan
suatu strategi yang tepat sesuai dengan lingkungan pemasaran
perusahaannya.
Perencanaan strategis meliputi : pendefinisian misi
perusahaan secara jelas, penetapan tujuan, perencanaan portofolio dan
pengkoordinasian strategi fungsional.Tujuan strategi bisnis antaralain :
perencanaan strategis perusahaan dan divisi, perencanaan tingkat usaha,
proses pemasaran, perencanaan level produk dan rencana
pemasaran.Martini Husaini (1990) mengemukakan beberapa motivasi
yang mendorong perusahaan memasuki pasar internasional dalam
Abdurrahman (2015), yaitu sebagai berikut :
1. Pasaran domesktik mengalami stagnasi atau tidak mampu
lagi menyerap hasil produksi dalam negeri, sedangkan
peluang pasar di luar negeri cukup besar.
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2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Perusahaan yang telah memiliki reputasi internasional
berusaha menjaga citranya diluar negeri, misalnya melalui
lisensi atau franchise untuk menjamin keragaman reputasi
internasional.
Volume penjualan dan prospek laba yang cukup baik di
luar negeri, menarik para pengusaha untuk tidak hanya
beroperasi di pasar domestik.
Komitemen perusahaan atau pemerintah.
Mencari biaya yang lebih rendah, tersedianya bahan baku,
komponen dan barang jadi di luar negeri dengan biaya
yang lebih rendah.
Tersedianya tenaga kerja, energi dan input di luar negeri.
Marketing domestik tidak lagi memadai karena
munculnya era baru, yaitu internasionalisasi bisnis dan
globalisasi pasar.
Pemanfaatan konsep product life cycle (PLC).

Berikut ini cara menetapkan unit bisnis strategi :

Gambar 1.5 : Cara Menetapkan Unit Bisnis Strategi
Gambar diatas menerangkan bahwa unit strategi bisbis
didefinisikan berdasarkan pasar, proses memuaskan pelanggan dan
kebutuhan yang diklasifikasikan berdasarkan produk, proses
memproduksi barang dan produk.
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Oliver mengklarifikasi evolusi pemikiran strategi dalam
empat metafora (Tjiptono : 2015) :
1. Strategi sebagai perang atau olahraga, yang fokus utamanya
adalah memenangkan perang dengan cara mengalahkan atau
mengeliminasi para pesaing
2. Strategi sebagai mesin,yang menekankan proses mekanistik
dalam perencanaan sistematik
3. Strategi sebagaijejaring (network), dengan penekanan pada
proses perencanaa global, corporate reengineering,organisasi
berbasis informasidan pengakuan atas peran sumber daya
manusia sebagai sumber daya kunci.
4. Strategi sebagai biologi,berfokus pada peran penting
pelanggan dan relasinya dengan ekologi perusahaan.
Pelanggan berpartisipasi dalam proses formulasi strategi dan
mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan sebagai mana
origanisme hidup berinteraksi dengan lingkungan nya.

Proses penyusunan rencana strategi terdapat beberapa metode
dasar atau pendekatan (Abdurrahman : 2015), yaitu sebagai berikut :
1.

2.

Pendekatan dari atas kebawah (top down
approach).Perencanaan dilakukan pada tingkat atas
perusahaan,
sedangkan
bagian-bagian
atau
departemen-departemen hanya membuat rencana
yang jangkauannya terbatas.
Pendekatan dari bawah ke atas (bottom up approach).
Pimpinan meminta pada bagian atau departemen
untuk menyusun rencana, dengan demikian bukan
petunjuk.Rencana disampaikan kepada pimpinan
untuk disetujui kebaikan pendekatan ini adalah
bawahan mempunyai kesempatan untuk menunjukan
kemampuan
dalam
menyusun
rencana.
Kelemahannya, pimpinan merasa kemampuannya
diabaikan.
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3.

Kombinasi antaratop up dan bottom updivisi.Manajer
puncak dan kepala divisi atau kepala bagian berdialog
secara bersama-sama menyusun rencana, bahkan
melibatkan pula para staff.Kebaikan pendekatan ini,
terjadi hubungan dari koordinasi secara efektif dan
saling pengertian.Kelemahannya, dalam praktiknya
suka menjadi dialog yang berlarut-larut sehingga
kurang efisien.

4.

Pendekatan oleh suatu tim (team planning). Pimpinan
membentuk suatu tim untuk menyusun rencana
strategi bisnis.pimpinan akan meneliti dan
memutuskan hasil rencana tim.

Proses perencanaan strategis bisnis antaralain :

Gambar 1.6 : Proses Perencanaan Strategis Bisnis
Pada gambar diatas,proses perencanaan bisnis dimulai dari visi
bisnis dimana terdapat dua lingkungan internal dan eksternal yang di
analisis menggunakan analisis swot. Proses diawali dengan penyusunan
tujuan, strategi, program dan pelaksaan yang memberikan umpan balik
kepadda visi bisnis.
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Perusahaan sebelum menetapkan dan menjalankan strateginya
hendaklah terlebih dahulu malakukan analisa SWOT (Strength,
Weakness, Opportunity and Treath) yaitu melihat dan menganalisa
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimilikinya sendiri
dan juga yang dimiliki oleh para pesaingnya (Tjiptono dan Chandra :
2012). Proses perencanaan strategis bisnis diawali denganmenentukan
visi bisnis perusahaan, menganalisis lingkungan internal dan
lingkungan eksternal dengan melakukan analisa SWOT, membuat
penyusunan tujuan, membuat penyusunan strategi, membuat
penyusunan program, melaksanakan semuanya sehingga memperoleh
umpan balik dan pengendalian untuk visi bisnis tersebut.
Supriyono
(1986:9)
didalam
Abdurrahman
(2015)
mengemukakan manfaat strategi pemasaran sebagai berikut :
1. Mengantisipasi masalah kesempatan masa depan pada
kondisi perusahaan yang berubah dengan cepat.
2. Memberikan tujuan dan arah perusahaan pada masa
depan yang dengan jelas kepada semua karyawan.
3. Membuat tugas para eksekutif puncak menjadi lebih
mudah dan kurang beresiko.
4. Memonitor segala sesuatu yang dikerjakan dan terjadi
didalam perusahaan, memberikan sumbangan
terhadap kesuksesan perusahaan atau mengarah
kegagalan.
5. Memberikan informasi pada manajemen puncak
dalam merumuskan tujuan akhir dan perusahaan
dengan memerhatikan etika masyarakat dan
lingkungannya.
6. Membantu praktik-praktik manajer.

B. Proses Pemasaran
Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan
konsepsi, penetapan harga, promosi, serta distribusi gagasan, barang
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dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan bagi pembeli
maupun organisasi.
Konsumen membeli produk yang menawarkan nilai terbaik
perbandingan manfaat produk dengan biayanya:








Langkah rancangan pemasaran antaralain :
Titik pulang kos, matlamat pemasaran
Modal kerja dan modal tetap, strategi perniagaan
Segmentasi, sasaran dan profile pelanggan, Saiz dan nilai
pasaran
Strategi empat P, positioning atau perletakan
Strategi pemasaran melalui BSC perspektif, metrik pemasaran
Belanjawan pemasaran

Perencanaan pemasaran, rencana pemasaran memuat unsurunsur sebagai berikut :
a)
Tujuan pemasaran dan strategi pemasaran
b)
Strategi bauran pemasaran
c)
Deskripsi produk
d)
Strategi penetapan harga
e)
Rencana promosi
f)
Penempatan produk (penempatan dan distribusi)
Prinsip perencanaan pemasaran ada 7 (tujuh) :Sederhana,
Target pasar, Hasil terdahulu, Goal dan objective, Anggaran, Kriteria
keberhasilan dan Selalu di update. Sedangkan konsep-konsep inti
pemasaran adalah : Kebutuhan, Keinginan, Permintaan, Produk, Nilai
dan kepuasan, Pertukaran, Transaksi, Hubungan dan Pasar.
Ada beberapa langkah dalam proses pemasaran, antaralain :
1.
Pemasar harus memahami pasar dan kebutuhan
serta keinginan pelanggan.
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2.

3.

Pemasar merancang strategi pemasaran yang
digerakkan
pelanggan
dengan
tujuan
mendapatkan,
mempertahankan
dan
menumbuhkan pelanggan sasaran.
Pemasar membangun program pemasaran yang
benar-benar memberikan nilai unggul.

Proses manajemen pemasaran dalam perusahaan antaralain :
1. Perencanaan : menentukan tujuan, memilih startegi, menentukan
anggaran dan sumber daya lainnya.
2. Pelaksanaan : pengorganisasian, penempatan staf dan operasi.
3. Evaluasi : memperbandingkan prestasi dengan tujuan.
Berikut ini proses manajemen pemasaran menurut Kotler
(2008) :

Gambar 1.7 : Proses Manajemen Pemasaran
Proses manajemen diatas menggambarkan beberapa langkah
dalam pemasaran, antaralain : menganilisi pemasaran, meneliti dan
memilih pasar sasaran, merancang strategi pemasaran, merencanakan
program pemasaran dan mengorganisir, melaksanakan dan mengawasi
usaha pemasaran.Proses perencanaan strategi pemasaran merupakan
rangkaian langkah yang harus diambil seseorang untuk memutuskan
yang harus di kerjakan dalam berbagai situasi pemasaran yang ada.
Proses tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa pemasaran adalah
fungsi yang harus bekerja dalam dua lingkungan (Kotler & Amstrong,
1992) didalam Sunyoto (2015) yaitu :
1. Pemasaran Bekerja Dalam Organisasi
Oleh karena itu yang dikerjakan pemasar di masa yang
akan datang harus sesuai dengan yang ingin dikerjakan
organisasi secara keseluruhan. Tenaga pemasaran harus
memberitahu perencana organisasi tentang yang dapat dan
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tidak dapat dicapai sehubungan dengan
perkembangan atau perubahan pasar konsumen.
2.

adanya

Pemasaran Tidak Dapat Merencanakan Semaunya Untuk
Melakukan Apapun
Untuk melaksanakan perencanaan tidak dapat dilakukan
tanpa memperhitungkan secara serius kemampuan organisasi
untuk mengambil keuntungan dari dunia luar yang ada.
Sangatlah mendasar bahwa setiap proses perencanaan secara
sistematis mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan
organisasi sebelum menghasilkan usulan untuk usaha baru,
khususnya yang menyebabkan organisasi dari kegiatan yang
sekarang. Proses perencanaan strategis meliputi :

Menentukan objektif, misi dan tujuan spesifik
organisasi secara luas yang memerlukan peran
pemasaran strategi.

Menilai ancaman dan peluang dari lingkungan luar
yang dapat ditunjukkan oleh pemasaran untuk
mencapai keberhasilan organisasi yang lebih besar.

Mengevaluasi sumber daya erta keahlian potensian dan
nyata dari organisasi untuk mengambil keuntungan dari
peluang yang ada atau menyingkirkan ancaman yang
tampak dalam analisis lingkungan eksternalnya.

Menentukan misi, objektif, dan tujuan spesifik
pemasaran untuk periode perencanaan yang akan
datang.

Merumuskan strategi pemasaran pokok untuk
mencapai tujuan yang spesifik.

Menempatkan system dan struktur organisasi yang
perlu dalam fungsi pemasaran agar pelaksanaan strategi
yang telah disusun dapat dipastikan.

Menetapkan rincian program dan taktik untuk
melaksanakan strategi pokok dalam masa perencanaan,
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termasuk jadwal kegiatan, dan tugas tanggung jawab
tertentu.
Menetapkan patokan untuk mengukur hasil sementara
dan hasil ahir program.
Melaksanakan program yang telah direncanakan.
Mengukur kinerja dan mengatur strategi pokok, rincian
taktis, atau keduanya dika diperlukan.

1.4 Lingkungan Pemasaran
Menurut Kotler & Armstrong (2008), lingkungan pemasaran
(marketing environment) adalah pelaku dan kekuatan diluar pemasaran
yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk
membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan
pelanggan sasaran.
Penulis berkesimpulan bahwa yang diartikan lingkungan
pemasaran adalah: “Suatu kegiatan perusahaan membangun dan
mempertahankan hubungan dengan pelanggan diluar pemasaran yang
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan hubungan dengan pelanggan
sasaran”
Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang
mengetahui pentingnya melakukan pengamatan secara terus menerus
dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah itu. Lingkup
lingkungan pemasaran terdiri dari : lingkungan internal perusahaan dan
lingkungan eksternal perusahaan (mikro perusahaan dan makro
perusahaan). Lingkungan internal pemasaran sering disebut dengan
bauran pemasaran (empat P) antaralain perencanaan produk, penetapan
harga, promosi dan saluran distribusi. Sedangkan lingkungan nonpemasaran adalah segala kegiatan fungsional atau operasional
perusahaan (selain kegiatan pemasaran). Kekuatan sosial yang lebih
besar yang mempengaruhi lingkungan mikro : kekuatan demografi,
ekonomi, alam, teknologi, politik dan budaya.
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Kotler & Armstrong (2008 : 79) membagi lingkungan
pemasaran, yaitu :
1. Lingkungan mikro (microenvironment) adalah pelaku yang
dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan
perusahaan untuk melayani pelanggannya : perusahaan,
pemasok, perantara pemasaran, pasar pelanggan, pesaing dan
masyarakat. Lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan
mikro dan lingkungan makro. Para pelaku di lingkungan mikro
:

Gambar 1.8 : Pelaku Di Lingkungan Mikro
Lingkungan mikro terdiri dari :
Perusahaan yakni merancang rencana pemasaran,
manajemen pemasaran memperhitungkan kelompok lain
perusahaan-kelompok seperti
manajmen puncak,
keuangan, riset dan pengembangan (research &
development-R&D), pembelian, operasi dan akuntansi.
b.
Pemasok yakni membentuk hubungan penting dalam
keseluruhan sistem penghantar nilai perusahaan. Mereka
menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh
perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasanya.
c.
Perantara Pemasaran yakni organisasi yang membantu
perusahaan
mempromosikan,
menjual
dan
a.
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d.

e.

2.

mendistribusikan barang-barangnya ke pembeli akhir,
perantara pemasaran meliputi penjual perantara,
perusahaan distribusi fisik, agen jasa pemasaran dan
perantara keuangan. Contohnya Coca-cola tidak hanya
memasok Subway dengan minuman ringan namun juga
memberikan dukungan pemasaran yang kuat.
Pelanggan yakni perusahaan harus mempelajari lima jenis
pasar pelanggan secara lebih dekat. Pasar konsumen
terdiri dari perorangan dan keluarga yang membeli
barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Pasar bisnis
membeli barang dan jasa untuk pemrosesan lebih lanjut
atau untuk digunakan dalam proses produksi mereka,
sementara pasar penjual perantara membeli barang dan
jasa untuk dijual kembali demi mendapatkan laba. Pasar
pemerintah terdiri dari badan-badan pemerintah yang
membeli barang dan jasa untuk menghasilkan pelayanan
umum atau menyalurkan barang dan jasa ke pihak lain
yang membutuhkan mereka. Pasar internasional terdiri
dari para pembeli di negara lain, termasuk konsumen,
produsen, penjual perantara dan pemerintah. Setiap jenis
pasar mempunyai karakteristik khusus yang memerlukan
studi mendalam oleh penjual.
Masyarakat yakni kelompok yang mempunyai potensi
kepentingan atau kepentingan nyata atau pengaruh pada
kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Tujuh tipe
masyarakat antaralain masyarakat keuangan, masyarakat
media, masyarakat pemerintah, masyarakat lembaga
swadaya masyarakat (LSM), masyarakat lokal,
masyarakat umum dan masyarakat internal.
Lingkungan eksternal mikro yaitu : kekuatan sosial yang lebih
besar yang mempengaruhi lingkungan mikro (kekuatan
demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik dan budaya).
Lingkungan eksternal makro yakni : lingkungan demografi,
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lingkungan politik, lingkungan teknologi, lingkungan budaya,
lingkungan alam dan lingkungan ekonomi:

Gambar 1.9 : Lingkungan Makro

a.

b.

c.

Lingkungan makro terdiri dari :
Lingkungan Demografi yakni studi kependudukan manusia
menyangkut ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras,
lapangan kerja dan data statistik lainnya. Lingkungan
demografis menjadi minat utama pemasar karena lingkungan
demografis menyangkut masyarakat dan masyarakat
membentuk pasar.
Lingkungan Ekonomi yaknifaktor-faktor yang mempengaruhi
daya beli dan pola pengeluaran konsumen. Hukum Engel yakni
perbedaan yang dicatat lebih dari satu abad yang lalu oleh
Emst Engel tentang cara orang mengubah pengeluaran mereka
terhadap makanan, perumahan, transportasi, perawatan
kesehatan dan kategori barang serta jasa lain ketika pendapatan
keluarga meningkat.
Lingkungan Alam (natural environment) yakni sumber daya
alam yang diperlukan sebagai masukan bagi pemasar atau
yang dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran. Kepedulian
terhadap lingkungan tumbuh stabil selama tiga dekade
terakhir. Pemasar harus menyadari beberapa tren didalam
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d.

e.

f.

pemasaran, tren yag pertama melibatkan kelangkaan bahan
mentah yang semakin meningkat. Tren yang kedua
peningkatan polusi, kegiatan industri biasanya merusak
kualitas lingkungan alam. Tren yang ketiga adalah peningkatan
intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam,
pemerintah berbagai negara mempunyai beragam tingkat
kepedulian dan usaha dalam mempromosikan lingkungan
bersih.
Lingkungan Teknologi (technological environment) yakni
kekuatan yang menciptakan teknologi baru, menciptakan
produk dan peluang pasar yang baru. Lingkungan teknologi
mungkin adalah kekuatan paling dramatis yang membentuk
nasib kita saat ini. Lingkungan teknologi berubah dengan
cepat, teknologi baru menciptakan pasar dan peluang baru.
Lingkungan Politik(political environment) yakni hukum,
badan pemerintah dan kelompok LSM yang mempengaruhi
dan membatasi berbagai organisasi dan individu dalam
masyarakat tertentu.Lingkungan politik antaralain undangundang yang mengatur bisnis, peningkatan tekanan terhadap
tindakan yang bertanggung jawab secara etika dan sosial.
Lingkungan Budaya (cultural environment) yakni institusi dan
kekuatan lain mempengaruhi nilai dasar, persepsi, selera dan
perilaku masyarakat. Manusia tumbuh dalam masyarakat
tertentu yang membentuk keyakinan dan nilai dasar mereka.
Mereka menyerap pandangan dunia yang mendefinisikan
hubungan mereka dengan orang lain. Karakteristik budaya
berikut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan
pemasaran. Lingkungan budaya antaralain keteguhan pada
nilai-nilai budaya, perubahan dalam nilai budaya sekunder.

C. RANGKUMAN
Rangkuman :
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Menciptakan nilai : nilai-nilai yang diterima oleh
pelanggan yang dilihat dari semua aspek nilai-nilai
organisasi yang melekat dalam produk dan atau jasa
yang diberikan kepada pelanggan.
Kepuasan konsumen :suatu tingkatan dimana
perkiraan kinerja produk sesuai dengan harapan
pembeli atau perbandingan atara kenyataan dan
harapan, jika kenyataan sama dengan arapan maka
pelanggan puas dan jika kenyataan lebih besar dari
harapan maka pelanggan sangat puas dan sebaliknya
jika kenyataan kecil dari harapan maka pelanggan
kecewa.
Perencanaan strategik bisnis :pendefinisian misi
perusahaan secara jelas, penetapan tujuan,
perencanaan portofolio dan pengkoordinasian strategi
fungsional. Tujuan strategi bisnis antaralain :
perencanaan strategis perusahaan dan divisi,
perencanaan tingkat usaha, proses pemasaran,
perencanaan level produk dan rencana pemasaran.
Proses pemasaran : proses perencanaan dan
pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi,
serta distribusi gagasan, barang dan jasa untuk
menciptakan pertukaran yang memuaskan bagi
pembeli maupun organisasi.
Lingkungan pemasaran : pelaku dan kekuatan diluar
pemasaran
yang
mempengaruhi
kemampuan
manajemen pemasaran untuk membangun dan
mempertahankan hubungan yang berhasil dengan
pelanggan sasaran.
Dimensi-dimensi lingkungan pemasaran : lingkungan
pemasaran terdiri dari lingkungan mikro dan
lingkungan makro
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E. LATIHAN/TUGAS/EKSPERIMEN

1.

2.
3.
4.
5.

A. Latihan :
Jelaskanlah Apa yang Saudara ketahui tentang menciptakan
nilai, nilai yang dipersepsikan pelanggan dan kepuasan
konsumen?
Apa saja yang mempengaruhi persepsi dan ekspektasi
pelanggan?
Jelaskanlah bagaimana cara mengukur kepuasan pelanggan?
Jelaskanlah bagaimana cara mengetahui total kepuasan
pelanggan?
Bagaimana cara meningkatkan nilai basis pelanggan?
B. Tugas Presentasi
C. Studi Kasus
D. Online Exercise/Kuiz (v-class)
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BAB II. PENGEMBANGAN PELUANG DAN STRATEGI
PEMASARAN KONTEMPORER
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN





Capaian pembelajaran :
Mahasiswa mampu mengembangkan peluang dan strategik
pemasaran kontemporer : membuat riset dan sistem informasi
pemasaran, pasar konsumen, pasar industri, perilaku
pembelian konsumen,mensegmentasi pasar, membidik pasar
sasaran, melakukan Positioning dipasar guna mendapatkan
keunggulan bersaing
Mahasiswa menguasai matakuliah yang dibahas pada
perkuliahan sebelumnya dan sudah mereview mata kuliah
yang akan dibahas pada perkuliahan hari ini.

B. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN








Kemampuan akhir yang diharapkan :
Mahasiswa mampu mengembangkan peluang dan strategik
pemasaran kontemporer
Mahasiswa mampu membuat riset dan sistem informasi
pemasara
Mahasiswa mampu memahami pasar konsumen dan pasar
industri
Mahasiswa mampu menjelaskan perilaku pembelian
Mahasiswa mampu mensegmentasikan pasar
Mahasiswa mampu melakukan Positioning dipasar

C. PENYAJIAN MATERI
2.1 Pendahuluan
Perkembangan ilmu pemasaran semula hanya bagian dari
ekonomika menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri.Menurut Kotler &
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Armstrong (2012) didalam Tjiptono (2015) konsep strategi telah
berusia ratusan tahun, secara historis dapat ditelusuri pada konteks
militer, ditilik dari asal katanya istilah ‘strategi’ berasal dari kata
strategia atau strategios (bahasa yunani) yang memicu pada jendral
militer dan menggabungkan dua kata : stratos (tentara) dan ago
(memimpin). Konteksnya adalah perencanan untuk mengalokasikan
sumber daya (tentara, senjata, bahan pangan dan seterusnya) untuk
mencapai tujuan (memenangkan perang).
Bab ini menjelaskan tentang pengembangan peluang dan
strategi pemasaran kontemporer, dimana sub babnya antaralain : riset
dan sistem informasi pemasaran, pasar konsumen dan perilaku
pembelian konsumen, pasar industri dan perilaku pembelian konsumen
serta pada akhir bab membahasa mensegmentasi, membidik dan
melakukan positioning dipasar guna mendapatkan keunggulan bersaing.
2.2 Riset Dan Sistem Informasi Pemasaran
Informasi riset pemasaran digunakan untuk : menciptakan
ide-ide untuk aktivitaspemasaran, mengevaluasi aktivitas pemasaran,
membandingkan kinerja vs tujuan dan meningkatkan pemahaman
umum mengenai fenomena serta proses pemasaran. Fungsi riset
pemasaran antaralain : perencanaan, pemecahan masalah dan
pengendalian.
Berikut ini dapat dilihat proses riset pemasaran :

Gambar 2.1 : Proses Riset Pemasaran
Proses riset pemasaran terdiri dari : menetapkan masalah dan
tujuan riset, mengembangkan rencana riset, mengimplementasikan
rencana riset dan menginterpretasikan dan melaporkan hasil riset.
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Sistem pemasaran modern memiliki beberapa elemen
(Abdurrahman : 2015), antaralain :

Gambar 2.2 : Elemen-elemen Sistem Pemasaran Modern

Gambar diatas menunjukan sistem pemasaran modern terdapat
lima elemen, sebagai berikut :
1. Pemasok adalah perusahaan yang menyuplai bahan baku atau
setengah jadi pada perusahaan.
2. Perusahaan (pemasar) adalah pelaku yang bertindak
memasarkan barang atau jasa.
3. Pesaing.
4. Perantara pemasaran, baik distributor, pengecer, maupun
lainnya yang membantu perusahaan memasarkan produk atau
jasa perusahaan.
5. Pengguna akhir adalah para konsumen atau pelanggan yang
menjadi pembeli dan pemakai produk atau jasa perusahaan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem informasi
pemasaran yaitu :
1.
2.

Menilai kebutuhan informasi
Mengembangkan informasi melalui : catatan intern,
intelijen pemasaran dan riset pemasaran
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3.

Mendistribusikan informasi kepada bagian dan
devisi yang membutuhkan sehingga dapat
dijalankan dengan baik

Tugas sistem informasi dari area fungsional pada perusahaan
yakni :
 Penjualan dan pemasaran, tugasnya : menangani penjualan dan
pemasaran produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan
 Manufaktur, tugasnya : menghasilkan produk
 Keuangan, tugasnya : mengelola aset-aset perusahaan
 Akuntansi, tugasnya : memelihara rekaman-rekaman transaksi
keuangan dalam perusahaan

a.
b.

Sistem informasi pemasaran terbagi dua, antara lain :
Internal record system, seperti sales reporting system, sistem order,
piutang dan inventori ataustock
Marketing intelligence system, untuk mengetahui perkembangan
lingkungan pemasaran (dengan cara pengiriman menyewa biro riset
seperti A.C Nielsen)

Kebutuhan akan informasi pemasaran semakin meningkat
dengan tiga perkembangan besar yaitu :
o Perkembangan pemasaran lokal ke nasional dan
internasional
o Perkembangan dari kebutuhan pembeli ke keinginan
pembeli
o Perkembangan persaingan harga ke persaingan non
harga
Berikut ini model sistem informasi pemasaran :
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Gambar 2.3 : Model Sistem Informasi Pemasaran
Sistem informasi memiliki beberapa elemen diantaranya :
orang, prosedur, jarkom dan komdat, basis data, perangkat keras dan
perangkat lunak. Sistem informasi pemasaran menangani data pemasran
intern dan extern, sedang riset pemasran menitik beratkan data
pemasran extern.
Sistem informasi pemasaran memiliki subsistem sistem
informasi pemasaran, antaralain :
1. Subsistem penelitian pemasaran (riset pemasaran) :
subsistem penelitian pemasaran merupakan sistem yang
berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan dan
pelanggan data calon pelanggan
2. Subsistem intelijen pemasaran : tiap area fungsional
bertanggung jawab untuk menghubungkan perusahaan
dengan elemen-elemen tertentu dilingkungan pemasaran
yang memiliki tanggung jawab utama pada pelanggan
dan pesaing
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Gambar 2.4 : Skema Sistem Informasi Pemasaran (MIS)
Perbedaan SIM dengan Riset Pemasaran, yaitu :
a. Riset pemasaran
o Menitik beratkan pengumpulan informasi
pemasran eksternal
o Dilakukan berkaitan dengan masalah yang
terjadi
o Dilakukan pada waktu-waktu tertentu sesuai
dengan kebutuhan
o Cenderung menggunakan informasi masa
lampau
o Merupakan salah satu sumber informasi
sebagai input bagi SIP
b.

Sistem informasi pemasaran
Menangani data pemasaran internal dan eksternal
Dilakukan berkaitan dengan pencegahan terjadinya
masalah
o Dilakukan terus menerus dan sebagai suatu sistem
o Berorientasi pada keadaan yang akan datang
o
o
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o

Merupakan sistem yang mandiri (suatu bagian
khusus)

2.3 Pasar Konsumen Dan Perilaku Pembelian Konsumen
Djaslim S. (2003) mengatakan bahwa pasar adalah pelanggan
potensial dengan kebutuhan dan keinginan tertentu yang bersedia dan
mampu mengambil bagian dalam jual beli untuk memuaskan kebutuhan
dan keinginan (Abdurrahman : 2015).Secara garis besar, proses
pembelian konsumen bisnis terdiri atas tujuh tahap :
1. Identifikasi masalah.
2. Penyususnan aplikasi produk.
3. Identifikasi dan kualifikasi vendor.
4. Permohonan tender atau proposal penawaran.
5. Seleksi vendor.
6. Pemasokan pesanan.
7. Penilaian kinerja vendor.

Memahami pasar dan kebutuhan pasar yaitu (Tjiptono :
2015) :
1.

2.
3.
4.

5.

Kebutuhan (keadaan dari perasaan kekurangan),
keinginan (kebutuhan manusia yang terbentuk oleh
budaya dan kepribadian seseorang) dan permintaan
(keinginan manusia yang didukung oleh daya beli).
Penawaran pemasaran (produk, jasa dan pengalaman).
Nilai dan kepuasan.
Pertukaran (tindakan untuk mendapatkan objek yang
diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu
sebagai imbalan)dan hubungan.
Pasar

Kotler dan Armstrong (2008 : 6) mengemukakan pasar
adalah : kumpulan semua pembeli aktual dan potensial dari suatu
produk atau jasa. Sedangkan pemasaran adalah : proses dimana
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perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun
hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap
nilai dari pelanggan sebagai imbalannya.
Penulis berkesimpulan bahwa yang diartikan produk adalah:
“Sesuatu yang berwujud, dapat dirasakan dan ada kepemilikannya oleh
konsumen serta dirasakan manfaatnya dari barang atau produk yang
ditawarkan oleh satu pihak tertentu”.
Ada 5 level definisi pasar yaitu (Tjiptono, 2015 : 135) :
1. Pasar potensial
2. Pasar yang tersedia
3. Pasar tersedia yang memenuhi syarat
4. Pasar yang dilayani
5. Pasar penetrasi

1.
2.
3.
4.

Asumsi yang mendasarnya antara lain :
Tidak semua konsumen mirip satu sama lain.
Sub–kelompok konsumen dengan pelaku.
Sub–kelompok akan lebih kecil dan lebih homogeny di
bandingkan pasar secara keseluruhan
Akan lebih mudah memuaskan sekelompok kecil konsumen
yang serupa di bandingkan berusaha memuaskan kelompok
besar konsumen yang berbeda-beda.

Ada enam tipe pembeli menurut Kandani (2014) didalam
Herlambang (2014 : 110) yaitu :
1. Pembeli apatis : jenis orang yang tidak akan pernah
membeli apapun, tidak peduli sebagus apapun
produk atau jasa yang ditawarkan, seberapa murah,
cenderung sinis, negatif, aneh dan tidak tertarik.
2. Pembeli aktualisasi diri : kebalikan dari tipe apatis,
pembeli ini mengetahui dengan jelas apa yang ia
inginkan, fitur dan manfaat yang ia cari serta.
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3.

Pembeli analitis : tipe seorang pembeli yang sangat
detail dan penuh pertimbangan serta cenderung agak
cerewet. Menghadapi pembeli seperti ini butuh
kesabaran karena mereka akan banyak bertanya
untuk mengumpulkan data dan informasi yang
lengkap sebagai sarana pengambilan keputusan.
4. Pembeli penghubung : tipe pembeli ini sangat
peduli dengan apa yang akan dipikirkan atau
dirasakan orang lain mengenai keputusan pembelian
mereka
5. Pembeli penyetir : tipe pembelian penyetir ini
kepribadiannya seperti direktur. Sangat terbuka,
tergesa-gesa, tidak sabar dan ingin langsung pada
inti pembicaraan.
6. Pembeli sosialisasi : tipe pembelian ini sangat
ramah,
menyenangkan,
suka
bicara
dan
berhubungan baik dengan sales. Kadang mereka
terlalu cepat setuju dan membeli asal mereka sudah
rasa senang sehingga tidak perhatikan hal-hal detail.
Secara sederhana, istilah ‘perilaku konsumen’ dapat
didefinisikan berdasarkan dua perspektif utama yaitu:
1. Pikiran dan tindakan manusia.
2. Bidang studi atau accumulated body of knowledge.
Berikut ini model perilaku pembeli menurut Kotler dan
Armstrong (2008 : 158) :

Gambar 2.5 : Model Perilaku Pembeli
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Secara sistematis lingkup perilaku konsumen ada lima aspek
spesifik tercermin dalam lingkup tersebut (Tjiptono : 2015) :
Pertama, perilaku konsumen berkenan dengan pemahaman atas
sejumlah keputusan (whether, what, why, when, where, how, how
much, how ofen dan how long) konsumen akan membeli, menggunakan
atau menghentikan pemakaian produk spesifik.
Kedua, Perilaku konsumen tidak hanya terbatas pada pembelian.
Cakupan perilaku konsumen meliputi tiga aspek utama :
1. Acquiring behavior (membeli, menyewa, menukar
tambah, berbagi, barter dsb)
2. Using behavior, menyangkut alasan dan cara konsumen
menggunakan produk yang melambangkan siapa
konsumen bersangkutan, apa yang di pandang bernilai
baginya dan apa yang di yakininya.
3. Disposioning
behavior,
yakni
cara
konsumen
menghentikan pemakaian produk yang telah dibelinya.
Ketiga, perilaku konsumen meliputi beraneka bentuk produk seperti
barang fisik (komputer, mobil, arloji, sepatu, kulkas dan smartphone),
jasa (dokter, konsultan, pengacara, guru les privat, hotel, bank),
aktivitas (kelas yoga), pengalaman dan event (disney world, universal
studio, konser musik), orang (selebriti, atlet, politisi dan motivator) dan
gagasan (organisasi sosial seperti Palang Merah Indonesia).
Keempat, Perilaku konsumen dapat melibatkan banyak orang dengan
berbagai peran berbeda seperti initiator (orang yang pertama
menyarankan atau memikirkan gagasan untuk membeli produk atau
jasa tertentu), influencer (orang yang pandangan atau sarannya
berpengaruh pada pembelian keputusan finansial pembelian), decider
(orang yang menentukan apakah jadi membeli, apa yang dibeli,
bagaimana membeli atau dimana membeli), buyer (orang yang
melakukan pembelian aktual) dan user (orang yang mengonsumsi atau
menggunakan produk jasa).
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Kelima, Perilaku konsumen merupakan proses dinamis. Tahapan
acquisition, konsumsi, dan dispotision dapat berlangsung sepanjang
waktu, baik itu dalam satu jam, hari, minggu, bulan maupun tahun.
Gaya hidup (live style) adalah pola hidup seseorang yang di
ekspresikan dalam kegiatan, minat dan pendapatannya, menampilkan
profil seluruh pola tindakan dan kepribadian seseorang. Metode yang
digunakan untuk mengklasifikasikan konsumen adalah dengan metode
Vals. Vals yaitu metode yang di pergunakan untuk mengklasifikasikan
konsumen menurut gaya hidupnya. Klasifikasi gaya hidup VALS
(Menurut hasil riset SRI konsulting busines intelegence)
menggolongkan orang berdasarkan karakteristik psikologi dan 4
(empat) kondisi demografi yang berhubungan dengan perilaku
pembelian. Membagi konsumen berdasarkan 2 (dua) dimensi utama :
motivasi utama dam sumber daya.
2.4 Pasar Industri Dan Perilaku Pembelian Konsumen

Ada beberapa karakteristik pasar bisnis (Abdurrahman : 2015),
sebagai berikut :
1. Pembeli lebih sedikit (fewer buyers)
2. Pembeli dengan jumlah lebih besar (larger buyers)
3. Hubungan konsumen-pemasok lebih erat (close supplier
customer)
4. Pembeli yang terpusat secara geogafis (geographically
concentrated buters)
5. Permintaan turunan (derived demand)
6. Permintaan tidak elastic (inelastic demand)
7. Permintaan fluktuasi (fluctuating demand)
8. Pembelian professional (professional purchasing)
9. Beberapa pengarih lain pembelian (several buying
influences)
10. Karakteristik lain-lian yaitu:
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a. Pembelian langsung (direct purchasing)
b. Timbal balik (reciprocity)
c. Sewa beli (leasing)

1.
2.
3.
4.
5.

Karakteristik pasar industri dilihat dari struktur dan permintaan
pasar, yaitu :
Pasar Industri memiliki lebih sedikit pembeli tetapi lebih besar
nilainya.
Pelangan pasar iIndustri lebih terkonsentrasi secara geografis.
Permintaan pembeli industri merupakan turunan dari
permintaan konsumen akhir.
Permintaan di pasar industri lebih inelastic – kurang
terpengaruh oleh perubahan harga jangka pendek.
Permintaan di pasar industri lebih berfluktuatif dan lebih cepat.

Pada pasar bisnis ada beberapa pihak yang berperan dalam
Proses Pembelian Bisnis (Abdurrahman : 2015), yaitu :
1. Pencetus (initiator) merek yang meminta sesuatu untuk
dibeli.
2. Pemakai (users) anggota kelompok yang akan menggunakan
atau memakai prsoduk atau jasa tersebut.
3. Mendorong (influences) orang-orang yang memengaruhi
keputusan membeli.
4. Penentu (deciders) oranh-orang penentu yang akan
menentukan produk dan supplier yang dipilih.
5. Yang menyetujui (approver) orang-orang yang memiliki
kekuasaan untuk memutuskan pembelian.
6. Pembeli (buyers) orang-orang dengan wewenang formalnya
menyekleksi atau memilih pemasok yang lain dipergunakan
atau diambil.
7. Penjaga gerbang (gate keepers) orang-orang yang
mengawasi arus informasi kepada orang lain.
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Menurut Kotler dan Armstrong (2008 : 177) berikut ini jenisjenis perilaku keputusan pembelian :
 Perilaku Pembelian Kompleks : perilaku pembelian konsumen
dalam situasi yang ditentukan oleh keterlibatan konsumen
yang tinggi dalam pembelian dan perbedaan yang dianggap
signifikan antar merek.
 Perilaku Pembelian Pengurangan Disonansi : perilaku
pembelian konsumen dalam situasi yang mempunyai karakter
keterlibatan tinggi tapi hanya ada sedikit anggapan perbedaan
antar merek
 Perilaku Pembelian Kebiasaan : perilaku pembelian konsumen
dalam situai yang mempunyai karakter keterlibatan konsumen
rendah dan anggapan perbedaan merek sedikit.
 Perilaku pembelian mencari keragaman : perilaku pembelian
konsumen yang mempunyai karakter keterlibatan konsumen
yang rerndah tetapi dengan anggapan perbedaan merek yang
signifikan.
Pengertian perilaku pembeli bisnis (Kotler dan Armstrong,
2008 :196) : perilaku pembelian dari organisasi yang membeli barang
atau layanan yang diguanakan dalam produksi produk atau layanan lain
untuk tujuan dijual kembali atau menyewakannya kembali ke pihak lain
untuk mendapatkan laba.
Penulis berkesimpulan bahwa yang diartikan perilaku
pembeli bisnis adalah: “Suatu organisasi yang melakukan pembelian
barang atau jasa dalam partai besardengan tujuan dijual lagi ataupun
disewakan untuk memperoleh keuntungan”.
Proses pembelian bisnis adalah proses pengambilan
keputusan oleh pembeli bisnis untuk menentukan produk dan layanan
yang perlu dibeli oleh organisasi mereka, kemudian menemukan,
mengevaluasi dan memilih diantara pemasok serta merek yang tersedia.

43

STRATEGI PEMASARAN KONTEMPORER

Gambar 2.6 : Pengaruh Utama Pembelian Pasar Industri
Dari gambar diatas, perilaku pembelian pasar industri
dipengaruhi oleh :
 Lingkungan,
 Organisasi
 Antar-pribadi
 Pribadi.
Menurut Kotler dan Armstrong (2008 : 202) peserta dalam
proses pembelian bisnis antaralain :
1. Pengguna (user) : anggota organisasi pembelian yang benarbenar menggunakan produk atau jasa yang dibeli.
2. Orang yang mempengaruhi (influencers) : orang-orang
didalam pusat pembelian organisasi yang mempengaruhi
keputusan pembelian, mereka sering membantu menetapkan
spesifikasi dan juga memberikan informasi untuk
mengevaluasi alternatif.
3. Pembeli (buyers) : orang-orang didalam pusat pembelian
organisasi yang melakukan pembelian sesungguhnya.
4. Pengambil keputusan (deciders) : orang-orang didalam pusat
pembelian organisasi yang mempunyai kekuatan resmi atau
tidak resmi untuk memilih / menyetujui pemasok akhir.
5. Penjaga gerbang (gate keepers) : orang-orang didalam pusat
pembelian organisasi yang mengendalikan aliran informasi
kepada pihak lain.

44

STRATEGI PEMASARAN KONTEMPORER

Perilaku konsumen dipasar industri, antaralain :
a. Pembelian Ulang sepenuhnya
b. Pembelian ulang dengan modifikasi
c. Tugas Baru
d. Pembelian sistem

1.

2.

Variabel segmentasi pasar industri :
Variabel Makro : tipe industri, ukuran perusahaan, lokasi
konsumen dan penerapan / manfaat produk bagi konsumen
akhir.
Variabel Mikro : interaksi kebutuhan konsumen, kemampuan
organisasi, kebijakan pembelian dan kriteria pembelian.

Lima kekuatan Persaingan dalam Industri (The five Forces
Model of Industry Competition) menurut Michael E. Porter didalam
Abdurrahman (2015), yaitu :
1.

Ancaman masuknya pendatang baru, Masuknya pendatang
baru bagi suatu industri, terlebih perusahaan tersebut
melakukan diversifikasi melalui akuisisi (beralih-alih)
merupakan ancaman yang serius bagi perusahaan dan
menimbulkan kegoncangan karna mempengaruhi harga dan
pendatang baru mampu memanfaatkan sumber daya yang
potensial.
Ada enam sumber utama rintangan masuk, yaitu
sebagai berikut :
a. Skala ekonomi (economics of scale) menggambarkan
turunnya biaya satuan produksi dalam volume yang besar.
b. Differensiasi produk (product differentiation), yaitu
diferensiasi secara fisik atau karakteristik persepsi suatu
produk dimata konsumen.
c. Kebutuhan modal (capital requirement), yaitu kebutuhan
untuk menginvestasikan sumber daya keuangan yang
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d.

e.

f.

2.

besar dalam industry sehingga dapat dipergunakan sebagai
modal bersaing.
Biaya berdalih pemasok (switching costs), yaitu satu kali
yang hrus dikeluarkan pembeli jika berpindah dari produk
pemasok tertentu ke produk pemasok lainnya.
Biaya tidak menguntungkan terlepas dari skala (cost
disadvantages independent of scale), yaitu faktor
keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan yang sudah
mapan sehingga tidak ditru oleh pendatang baru.
Keunggulan yang paling penting antara lain:
1) Pengetahuan produk atau karakteristik rancangaan
yang dilindungi kepemilikannya hak paten;
2) Pengusaha yang menguntungkan atas bahan baku;
3) Lokasi yang menguntungkan;
4) Subsidi pemerintah.
Kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat menjadi
penghalang atau mempermudah masuknya industri baru
dengan peraturan baru.

Tingkat rivalitas di antara pesaing yang ada, Pesaing antar
industry terjadi karena adanya tekanan atau peluang untuk
memperbaiki posisi. Apabila ada gerakan (aksi) dari suatu
perusahaan, pesaing lainnya akan melakukan reaksi untuk
menandinginya. Persaingan yang tajam akibat beberapa faktor
structural yang saling berinteraksi. Diantara faktor tersebut,
yaitu:
a. Jumlah pesaing yang banyak atau seimbang;
b. Pertumbuhn industry yang lamban;
c. Biaya tetap atau biaya penyimpanan yang tinggi;
d. Ketiadaan differensiasi atau biaya peralihan;
e. Penambahan kapasitas dalam jumlah yang besar;
f. Taruhan pesaing yang beragam;
g. Strategi yang besar;
h. Hambatan pengunduran diri yang lamban.
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3.

Tekanan produk pengganti, Eksekutif yang dinamis selalu
berusaha mencari produk penganti, yaitu mencari produk lain
yang dapat menjalankan fungsi yang sama seperti produk lain
yang dapat menjalankan fungsi yang sama seperti produk dalam
industri. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:
a. Mempunyai kecenderunga untuk memiliki harga atau
prestasi yang lebih berkembang produk industry.
b. Dihasilkan oleh industry yang berlaba tinggi.

4.

Kekuatan Tawar-Menawar Pembeli, Pembeli mempunyai
kekuatan tawar-menawar jika berada dalam keadaan berikut :
a. Adanya pembelian yang relative besar terhadap produksi
penjual, disebut kelompok pembeli terpusat.
b. Produk yang dibeli dan industry merupakan bagian dan
biaya, artinya apabila produk yang dijual industry hanya
merupakan bagian kecil dari biaya pembeli, pembeli
biasanya sangat tidak peka harga.
c. Produk yang dibeli dan industry tidak terdiferensiasi
sehingga pembeli selalu memilih alternative lain.
d. Pembeli menjadi kuat apabila mengahadapi biaya
pengalihan. Artinya, melakukan ikatan tertentu dengan
pembeli.
e. Produk industry tidak terlalu penting bagi jasa pembeli.
Artinya, produk industry menjadi tidak peka harga bagi
pembeli karena mutu produk tidak menjadi perhatian
pembeli.
f. Pembeli mempunyai informasi lengkap tentang perintaan
harga psar dan biaya pemasok.

5.

Kekuatan Tawar-Menawar Pemasok, Perusahaan harus
berhati-hati menghadapi ancaman pemasok, sering menaikan
harga atau menurunkan mutu produk yang diperlukan industry
terutama saat terjadinya kelangkaan produk. Pemasok akan kuat
apabila :
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a.

b.
c.
d.

Pemasok hanya dikuasai oleh beberapa
perusahaan tertentu (biasanyaa perusahaan besar
atau konglomerat);
Pemasok tidak mengahdapi produk pengganti,
sehingga tidak ada pilihan bagi industry;
Produk pemasok merupakan bahan penting bagi
bisnis pembeli;
Pemasok merupakan bahan penting bagi bisnis
pembeli.

2.5 Mensegmentasi, Membidik Dan Melakukan Positioning Di
Pasar Guna Mendapatkan Keunggulan Bersaing
Pengertian masing-masing, yaitu :
 Market segmentation (segmentasi pasar) :
mengidentifikasi dan memilih kelompok pembeli
yang berbeda-beda yang mungkin meminta produk
atau bauran pemasaran tersendiri
 Market targeting (pasar sasaran) : memilih satu atau
lebih segmen pasar untuk dimasuki
 Market positioning (penetapan posisi pasar) :
membentuk dan mengkomunikasikan manfaat
utama yang membedakan produk perusahaan
dengan produk lain dipasar.
Tujuan segmentasi pasar, antaralain :
o Mendisain produk
o Menganalisis pasar
o Menemukan ceruk peluang
o Menguasai posisi yang kompetitif
o Menentukan strategi komunikasi yang efektif dan
efisien.
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Ada banyak cara untuk melakukan segmentasi pasar, agar
dapat bermanfaat secara maksimal maka segmen-segmen pasar harus
memehuhi enam karakter sebagai berikut :
a.
Dapat diidentifikasi dan ukur.
b.
Dapat di akses.
c.
Substantial.
d.
Differentiable.
e.
Actionable.
f.
Viablensustainable.
Positioning merupakan cara produk didefinisikan oleh
konsumen berdasarkan beberapa atribut penting (citra produk dalam
benak dibanding produk pesaing). Perusahaan harus memutuskan yang
mana dan berapa jumlah segmen yang ingin dilayani setelah
mengevaluasi berbagai segmen pasar. Pengertian lain dari positioning
adalah tindakan merancang tawaran dan citraperusahaan sehingga
menempati suatu posisi yang terbedakan (diantara pesaing) didalam
benak pelanggan sasarannya.
Pasar sasaran adalah sekumpulan pembeli yang memiliki
kesamaan kebutuhan atau karakteristik yang ingin dilayani perusahaan.
Secara garis besar, terdapat lima market targeting strategy yaitu :
konsentrasi segmen tunggal, spesialisasi selektif, spesialisasi pasar,
spesialisasi produk dan cakupan pasar penuh. Targeting dan positioning
dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.6 : Targeting Dan Positioning
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Berikut ini strategi positioning :
1. Mengidentifikasi keunggulan bersaing yang
mungkin
2. Memilih keunggulan pesaing yang tepat
3. Mengkomunikasikan dan menyampaikan
posisi yang telah dipilih.
Keunggulan bersaing adalah :
 Menciptakan nilai pelanggan yang lebih baik
dengan biaya yang sama atau lebih rendah
dibandingkan pesaing
 Menciptakan nilai yang setara dengan biaya yang
lebih rendag dari pesaing.
Macam-macam keunggulan bersaing :
c. Superiority in price : keunggulan bersaing karena harga
d. Superiority quality and disain : keunggulan bersaing
karena kualitas dan disain
e. Superiority in customer responsiviness : keunggulan
bersaing karena perusahaan mampu merespon
keinginan dan kebutuhan konsumen
f. Superiority in inovation : keunggulan bersaing karena
inovasi.

D. RANGKUMAN



Rangkuman :
Strategi : secara historis istilah ‘strategi’ berasal dari kata
strategia atau strategios (bahasa yunani) yang memicu pada
jendral militer dan menggabungkan dua kata : stratos (tentara)
dan ago (memimpin). Konteksnya adalah perencanan untuk
mengalokasikan sumber daya (tentara, senjata, bahan pangan
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dan seterusnya) untuk mencapai tujuan (memenangkan
perang).
Riset pemasaran adalah suatu fungsi yang menghubungkan
konsumen, pelanggan dan masyarakat dengan para pemasar
melalui informasi-informasi
yang digunakan
untuk
mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah
pemasaran, menghasilkan, menyaring dan mengevaluasi
aktivitas-aktivitas pemasaran, memonitor kinerja pemasaran
dan meningkatkan pemahaman kita atas pemasaran sebagai
suatu proses.
Sistem informasi pemasaran : Menilai kebutuhan informasi,
mengembangkan informasi melalui yakni catatan intern,
intelijen pemasaran, riset pemasaran, mendistribusikan
informasi kepada bagian dan devisi yang membutuhkan
sehingga dapat dijalankan dengan baik.
What is this thing called marketing : strategi membangun
kompetisi (portofolio bisnis, investasi modal dan alokasi
sumber daya, budaya organisasi dan struktur perusahaan)
sedangkan strategi pemasaran (portofolio produk atau pasar,
alokasi sumber daya, produk atau pasar, budaya bisnis dan
manajemen biaya strategik.
Dinamika strategi pemasaran : stratgei yang dibutuhkan
organisasi manakala menghadapi situasi (sumber daya yang
dimiliki terbatas, ada ketidak pastian mengenai kekuatan dan
perilaku kompetitif, komitmen terhadap sumber daya yang
tidak dapat diubah lagi, keputusan-keputusan harus
dikoordinasikan antar bagian sepanjang waktu dan ada
kepastian mengenai pengendalian inisiatif.
Perilaku konsumen : pikiran dan tindakan manusia serta
bidang studi atau accumulated body of knowledge.
Pasar konsumen : perilaku konsumenterdiri dari tiga aspek
(pertama acquiring behavior : membeli, menyewa, menukar
tambah, berbagi dan barter, kedua using behavior :
menyangkut alasan dan cara konsumen menggunakan produk
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yang melambangkan siapa konsumen bersangkutan, apa yang
di pandang bernilai baginya dan apa yang di yakininya dan
ketiga disposioning behavior : cara konsumen menghentikan
pemakaian produk yang telah dibelinya.
Pasar industri : proses pembelian konsumen bisnis terdiri atas
tujuh tahap (identifikasi masalah, penyususnan aplikasi
produk, identifikasi dan kualifikasi vendor, permohonan tender
atau proposal penawaran, seleksi vendor, pemasokan
actionable pesanan dan penilaian kinerja vendor).
Lima level pasar : pasar potensial, pasar yang tersedia, pasar
tersedia yang memenuhi syara, pasar yang dilayani dan pasar
penetrasi
Segmen-segmen pasar ada enam karakter : dapat diidentifikasi
dan ukur, dapat di akses, substantial, differentiable, dan
viablensustainable

E. LATIHAN/TUGAS/EKSPERIMEN

1.
2.
3.
4.
5.

A. Latihan :
Jelaskanlah Apa yang Saudara ketahui tentang
perencanaan strategik bisnis?
Jelaskanlah Apa yang Saudara ketahui tentang proses
pemasaran?
Jelaskanlah bagaimana proses perencanaan strategik
bisnis?
Jelaskanlah bagaimana proses pemasaran?
Bagaimana proses manajemen pemasaran?
B. Tugas Presentasi
C. Studi Kasus
D. Online Exercise/Kuiz (v-class)
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BAB
III.
PENGEMBANGAN
KONTEMPORER

BAURAN

PEMASARAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN
Capaian pembelajaran :
 Mahasiswa mampu menjelaskan pengembangan
bauran pemasaran kontemporer : strategi produk dan
jasa, strategi pengembangan produk baru dan siklus
hidup produk, strategi penetapan harga produk,
distribusi, penjualan eceran dan pedagang besar,
strategi komunikasi pemasaran terpadu, pemasaran
melalui iklan, promosi penjualan dan hubungan
masyarakat, penjualan personal dan manajemen
penjualan, pemasaran langsung dan online.
 Mahasiswa menguasai matakuliah yang dibahas pada
perkuliahan sebelumnya dan sudah mereview mata
kuliah yang akan dibahas pada perkuliahan hari ini
B. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN
Kemampuan akhir yang diharapkan :
 Mahasiswa mampu mengembangkan bauran
pemasaran kontemporer
 Mahasiswa mampu menjelaskan strategi produk
dan jasa
 Mahasiswa mampu menjelaskan pengembangan
produk baru dan siklus hidup produk
 Mahasiswa mampu menjelaskan strategi penetapan
harga produk
 Mahasiswa mampu menjelaskan saluran distribusi
 Mahasiswa mampu menjelaskan penjual eceran
dan pedagang besar
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Mahasiswa
mampu
menjelaskan
strategi
komunikasi pemasaran
Mahasiswa mampu menjelaskan promosi penjualan
Mahasiswa mampu menjelaskan penjualan
personal dan menajemen penjualan
Mahasiswa mampu menjelaskan pemasaran
langsung dan online

C. PENYAJIAN MATERI
3.1 Pendahuluan
Pada ilmu bidang pemasaran dikenal istilah bauran pemasaran
(marketing mix) begitu juga dengan pemasaran kontemporer, bauran
pemasaran terdiri dari produk, harga, tempat dan promosi.
Bab ini mengulas tentang pengembangan bauran pemasaran
kontemporer, yang dibahas antaralain : strategi produk dan jasa, strategi
pengembangan produk baru dan siklus hidup produk, penetapan harga
produk : pertimbangan dan pendekatan penetapan harga, menetapkan
harga produk : berbagai strategi penetapan harga, saluran distribusi dan
manajemen logistik, penjualan eceran dan perdagangan besar, strategi
komunikasi pemasaran terpadu, pemasangan iklan, promosi penjualan
dan hubungan masyarakat, penjualan personal dan manajemen
penjualan, pemasaran langsung dan online : model pemasaran baru.
3.2 Strategi Produk Dan Jasa
Menurut Basu Swasta (2005) didalam Herlambang (2014 :
33) bauran pemasaran (Marketing Mix) adalah merupakan strategi
pemasaran yang menggunakan kombinasi empat variabel atau kegiatan
yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu : produk,
struktur harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi.
Penulis berkesimpulan bahwa yang diartikan adalah :
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Perusahaan merancang bauran pemasaran terintegrasi yang
terdiri dari beberapa faktor di bawah kendalinya (4 P) : produk
(product), harga (price), tempat (place) dan promosi (promotion).
Menemukan strategi dan bauran pemasaran terbaik, perusahaan
melibatkan analisis, perencanaan, implementasi dan kendali pemasaran.

Gambar 3.1 : Bauran Pemasaran
Variabel-variabel bauran pemasaran Herlambang (2014 : 34)
antaralain :
1. Produk (product) adalah kombinasi barang dan jasa
yang dihasilkan oleh perusahaan dan ditawarkan
kepada pasar sasaran. Variabel dalam bauran produk
yaitu : mutu atau kualitas, ciri khas, gaya, bentuk,
merek, pembungkus, pelayanan dan jaminan
2. Harga (price) adalah sejumlah uang yang
dibayarkan oleh konsumen kepada produsen untuk
mendapatkan suatu produk. Variabel harga yaitu :
daftar harga, potongan harga, syarat kredit dan
periode pembayaran
3. Distribusi (place) adalah kegiatan yang dilakukan
oleh perusahaan agar produk dapat diperoleh dan
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4.

tersedia bagi konsumen. Variabel dalam bauran
distribusi yaitu lokasi, transportasi, persediaan
barang distributor dan pengecer
Promosi (promotion) merupakan kegiatan yang
dilakukan
oleh
perusahaan
untuk
mengkomunikasikan manfaat dari produknya dan
untuk meyakinkan konsumen sasaran untuk
membeli produknya. Variabel promosi adalah
periklanan, personal seling, promosi penjualan dan
publisitas

Bauran pemasaran (marketing mix) jasa (7 P) : product
(produk), price (harga), promotion (promosi), place (tempat), people
(orang), physical environment (bukti fisik) dan process (proses).
Sebuah organisasi jasa memiliki sebuah jangkauan pilihan strategi
pilihan strategi pertumbuhan sewaktu melakukan keputusan produk
jasa. Strategi pertumbuhan ini dapat dijabarkan dengan matriks produk
atau pasar atau matriks Ansoff (Tjiptono : 2015) : market penetration,
market development, product development dan diversification.
A. Stategi Produk

Strategi produk ini meliputi delapan amcam strategi (Sunyoto,
2015), yaitu :
1.

2.

Positioning Product, Merupakan strategi yang berusahan
menciptakan diferensiasi yang unik dalam benak pelanggan
sasaran, sehingga terbentuk cintra merek atauproduk yang
lebih unggul dibandingkan merek atau produk pesaing.
Repositioning Product, Strategi ini diperlukan jika terjadi
salah satu dari empat kemungkinan berikut :
 Ada pesaing yang masuk dan produknya diposisikan
berdampingan dengan merek perusahaan, sehingga
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

membawa dampak buruk terhadap pangsa pasar
perusahaan.
 Preferensi konsumen telah berubah.
 Ditemukan kelompok preferensi pelanggan baru yang
diikuti dengan peluang yang menjanjikan.
 Terjadi kesalahan dalam positioning sebelumnya.
Overlap Product, Adalah strategi pemasaran yang
menciptakan persaingan terhadap merek tertentu milik
perusahaan sendiri.
Lingkup Produk, Strategi ini ditentukan dengan
memperhitungkan misi keseluruhan dari unit bisnis.
Desain Produk, Strategi ini berkaitan dengan tingkat
standarisasi produk. Perusahaan memiliki tiga pilihan strategi,
yaitu produk standar, customized product (produk yang
disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan
tertentu) dan produk standar dengan modifikasi.
Eliminasi Produk, Produk yang tidak suskses atau tidak sesuai
dengan portofolio produk perusahaan perlu dihapuskan
karena dapat merugikan perusahaan-perusahaan yang
bersangkutan, baik dalam jangka pendek maupun jangka
panjang.
Produk Baru, Tujuan penciptaan produk baru adalah :

Untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat
reputasi perusahaan sebagai innovator yaitu dengan
menawarkan produk yang lebih baru daripada produk
sebelumnya.

Untuk mempertahankan daya saing terhadap produk
yang ada, yaitu dengan menawarkan produk yang dapat
memberikan kepuasan baru, bisa berupa tambahan lini
produk yang sudah ada atau revisi produk yang ada.
Diversifikasi, Adalah upya mencari dan mengembangkan
produk atau pasa yang baru atau keduanya dalam rangka
mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas
dan fleksibelitas.
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Produk menurut Kotler dan Armstrong (2008 : 266) adalah
semua hal yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik
perhatian, akuisisi, penggunaan atau konsumsi yang dapat memuaskan
suatu keinginan atau kebutuhan.
Produk menurut daya tahannya diklasifikasikan menjadi tiga
kelompok (Sunyoto, 2015, yaitu :
1. Barang yang tahan lama (durable goods), Adalah
merupakan barang nyata yang biasanya melayani banyak
kegunaan, misalnya pakaian, peralatan otomotif, computer,
peralatan bengkel, lemari es dan sebagainya.
2. Barang yang tidak tahan lama (nondurable goods), Adalah
merupakan barang nyata yang biasanya dikonsumsi untuk satu
atau beberapa kegunaan, misalnya pasta gigi, kuliner,
minuman energi, obat generic dan lainnya.
3. Jasa, Adalah merupakan kegiatan, manfaat, atau kegunaan
yang ditawarkan untuk dijual, misalnya bengkel sepeda motor,
reparasi computer dan televisi, laundry, jasa angkutan barang,
jasa olah data, rental mobil dan sepeda motor, kursus bahasa
asing, kursus program komputer dan lainnya.
Strategi Produk, diantaranya (Tjiptono, 2015 : 234):
1) Level dan Hirarki Produk, produk adalah pemahaman subjektif
produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk
mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan
keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas
organisasi serta daya beli pasar produk dapat pula didefinisakan
sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalu
hasil produksi atau operasi nya.
2) Klasifikasi Produk, produk dapat di klasifikasikan ke dalam dua
kelompok utama yaitu :
1. Barang (goods), barang merupakan produk yang berwujud
fisik. Sehingga bisa dilihat, diraba atau disentuh, dirasa,
dipegang, disimpan, dipindahkan dan mengalami perlakuan
fisik lainnya :
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a.

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang
biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa
kali pemakaian.
b.
Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang
biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian
(umur ekonomisnya) utnuk pemakaian normal adalah 1
tahun atau lebih
2. Jasa, Jasa merupakan aktifitas, manfaat atau kepuasaan yang
ditawarkan untuk dijual. Jasa bercirikan intangible, variable
dan perisable.
Klasifikasi Produk Konsumen (B2C = Business to Consumer Products)
Proses perencanaan strategi produk meliputi beberapa langkah
(Fandy Tjiptono, 1997) didalam Sunyoto (2015), sebagai berikut :






Analisis situasi, analisis situasi dilakukan terhadap
lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Hal-hal yang
perlu dipertimbangkan antara lain, apakah perusahaan dapat
memanfaatkan yang dimiliki, seberapa besar permintaan
terhadap produk tertentu, dan seberapa besar kemampuan
perusahaan untuk memenuhi permintaan tersebut.
Penentuan tujuan produk, selain untuk memenuhi
kebutuhan pelanggan,produk yang dihasilkan perusahaan
dimaksudkan pula untuk memenuhi atas mencapai tujuan
perusahaan. Dengan demikian perlu dipertimbangkan apakah
produk yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi bagi
pencapaian tujuan perusahaan.
Penentuan sasaran pasar atau produk, perusahaan dapat
berusaha melayani pasar secara keseluruhan ataupun
melakukan segmentasi dengan demikian alternatif yang
dapat dipilih adalah produk standar, customizes product,
maupun produk standar modifikasi.
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Penentuan anggaran, langkah selanjutnya yang perlu
dilakukan adalah penyusunan anggaran. Anggaran ini dapat
bermanfaat sebagai alat perencanaan, koordinasi, sekaligus
pengendalian.
Penentuan strategi produk, tahap ini alternatif-alternatif
strategi produk dianlisis dan dinilai keunggulan dan
kelemahannya, kemudian dipilih yang paling baik dan layak
untuk kemudian diterapkan.
Evaluasi pelaksanaan strategi, aktivitas yang terakhir
adalah evaluasi atau penilaian terhadap pelaksanaan yang
telah disusun.

B. Strategi Pemasaran Jasa
Jasa adalah semua kegiatan atau manfaat yang dapat
ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tak
berwujud (intangible) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu
(Kotler dan Armstrong, 2008 : 266).Sedangkan menurut Kotler, Killer,
dan Armstrong (2008: 372) didalam Abdurrahman (2015)
mendefinisikan jasa sebagai berikut : “Jasa adalah setiap tindakan atau
kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang secara
positif tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan
kepemilikan. Produksi jasa dapat terikat atau tidak terikat pada suatu
produk fisik”.
Penulis berkesimpulan bahwa yang diartikan jasa adalah :
“Sesuatu yang tidak berwujud, akan tetapi dapat dirasakan dan tidak
ada kepemilikannya oleh konsumen manfaatnya dari tindakan atau
kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak tertentu”.
Jasa merupakan aktifitas, manfaat atau kepuasaan yang
ditawarkan untuk dijual. Jasa bercirikan intangible, variable dan
perisable. Jasa dapat di klasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria
yaitu :
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1. Berdasarkan sifat tindakan jasa
2. Berdasarkan hubungan dengan pelanggan
3. Berdasarkan tinkat customization dan judgment dalam
penyampaian jasa
4. Berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa
5. Berdasarkan metode penyampaian jasa
Jasa memiliki empat karakteristik, antara lain (Kotler dan
Armstrong, 2008 : 292) :
 Jasa tak berwujud, jasa tak dapat dilihat, dirasakan,
diraba, didengar atau dibaui sebelum jasa itu dibeli
 Jasa tak terpisahkan : jasa dibuat dan dikonsumsi
pada saat yang sama dan tidak dapat dipisahkan dari
penyediaannya
 Variabilitas : kualitas jasa bisa sangat beragam,
tergantung pada siapa yang menyediakannya dan
kapan, dimana dan bagaimana
 Jasa dapat musnah : jasa tidak dapat disimpan
untuk dijual atau digunakan beberapa saat kemudian
Ada beberapa cara dan strategi yang dapat diterapkan dalam
penjualan jasa. Misalnya : jasa sebuah Bank (Abdurrahman : 2015),
yaitu :
a. Tempat (place), berupa pelayanan interior ataupun ekterior
bank yang mampu memberikan kesan yang meyakinkan atau
menarik pelanggan.
b. Karyawan
(people),
berupa
keramahtamahan,
kecepuatan,kerapian, dan lain-lain.
c. Peralatan (equipment), berupa kecanggihan peralatan yang
dipergunakan (seperti komputer dan lain-lain).
d. Bahan komunikasi (communication), berupa brosur yang
dicetak dan ditata dengan baik serta bentuk komunikasi
lainnya.
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e.
f.

Lambang (symbols), berupa nama atau lambang singkat,
menarik, dan memberikan kesan kejayaan bank.
Harga (price), berupa bunga yang jelas dan bersaing

Pada pembelian jasa,konsumen biasanya lebih mengandalkan
sumber personal dikarenakan beberapa faktor:
Pertama, media masa bisa mengkomunikasikan informasi tentang
search quality namun tidak terlalu aktif dalam nyampaikan experience
quality.
Kedua, sumber non-personal kemungkinan tidak tersedia
karena,banyak penyedia jasa adalah perusahaan lokal yang tidak
berpengalaman dalam beriklan atau tidak memiliki dana untuk itu,
cooperative advertising (periklanan yang didanai bersama oleh
pengecer dan pemanufaktur) jarang digunakan karena kebanyakan
penyedia jasa lokal adalah produsen sekaligus pengecer jasa dan
asosiasi profesional melarang periklanan selama bertahun-tahun
sehingga baik kalangan profesional maupun client cenderung menolak
iklan meskipun kini iklan diijinkan pada beberapa tipe profesi tertentu.
Ketiga, karena pelanggan hanya bisa menelaah sedikit atribut sebelum
pembelian jasa,mereka cebderung mempersepsikan resiko yang lebih
besar dalam memilih alternatif yang tidak begitu dikenal.
Zeithaml dan Bitner (2000) didalam Hurriyati (2010 : 74)
ada beberap tahapan-tahapan yang dilakukan konsumen dalam
pengambilan keputusan dan mengevaluasi jasa yang ditawarkan,
sebagai berikut :
o Pencarian sumber-sumber informasi
o Penilaian berbagai alternatif
o Pembelian dan penggunaan
o Evaluasi pasca pembelian
Strategi pemasaran jasa (Abdurrahman : 2015), antaralain :
1.

Rantai Laba Jasa, Jasa berbeda dengan produk yang berwujud
sebab jasa sering memerlukan pendekatan pemasaran
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tambahan. Perubahan harus memberikan perhatian kepada
karyawan dan pelanggan. Dalam hubungan kedua komponen
ini, Kotler dan Keller (2008) menyebut Rantai laba jasa.
“Rantai laba jasa adalah rantai yang menghubungkan laba
perusahaan jasa dengan kepuasan karyawan dan pelanggan”.
Rantai ini terdiri atas lima hubungan, yaitu sebagai berikut :
a.

b.
c.

d.

e.

Kualitas jasa internal pemilihan karyawan yang bagus
dengan pelatihan, lingkungan kerja yang berkualitas, dan
dukungan kuat bagi karyawan yang berurusan dengan
pelanggan yang menghasilkan.
Karyawan jasa yang puas dan produktif karyawan yang
lebih puas dan setia serta bekerja keras yang mengasilkan.
Nilai jasa yang lebih besar kreasi nilai pelanggan dan
pengantaran jasa yang lebih efektif dan efisien yang
menghasilkan.
Pelanggan yang puas dan setia tetap setia mengulangi
pembelian dan memberi tahu pelanggan lain, yang
menghasilkan.
Laba dan pertumbuhan jasa yang sehat: kinerja perusahaan
jasa yang bagus.

2.

Melakukan Diferensiasi Jasa, Salah satu tugas utama
perusahaan jasa adalah melakukan diferensiasi jasa. meliputi
fitur inovatif yang membedakan penawaran sebuah perusahaan
dan penawaran pesaingnya.Misalnya, koneksi internet
berkecepatan tinggi secara gratis di kamar hotel, dan lain-lain.

3.

Meningkatkan Kualitas Jasa harus dipersiapkan, Cara
meningkatkan kualitas jasa, ada sepuluh faktor yaitu : kesiapan
sarana jasa (access), komunikasi yang baik (communication),
karyawan yang terampil, hubungan baik dengan konsumen,
karyawan yang berorientasi pada konsumen, nyata, cepat
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4.

tanggap, keamaran konsumen terjaga, dapat dilihat dan
memahami keinginan konsumen.
Meningkatkan Produktivitas Jasa, Perusahaan jasa harus dapat
meningkatkan produktivitas jasa untuk mengimbangi
peningkatan biaya yang lebih besar. Untuk itu, perusahaan
harus memikirkan cara menciptakan dan mengantarkan niai
pelanggan agar tidak merusak kualitas jasa.

3.3 Strategi Pengembangan Produk Baru Dan Siklus Hidup Produk
A. Strategi Produk Baru
Menurut Kotler dan Armstrong (2008 : 309) pengertian
pengembangan produk baru adalah pengembangan dari produk orisinil,
peningkatan produk, modifikasi produk dan merek baru melalui usaha
R & D perusahaan sendiri. Strategi produk dapat dikelompokkan
menjadi Sembilan katagori, yaitu :
1.
Strategi positioning produk
2.
Strategi repositioning produk
3.
Strategi overlap produk
4.
Strategi lingkup produk
5.
Strategi desain produk
6.
Strategi eliminasi produk
7.
Strategi produk baru
8.
Value-marketing strategy
Proses pengembangan produk baru (Kotler dan Armstrong,
2008 : 311) yaitu :
1. Penciptaan Ide : pencarian sistematis untuk ide produk baru,
terdiri dari sumber ide internal dan sumber ide eksternal.
2. Penyaringan Ide : menyaring ide produk baru dengan tujuan
menemukan ide baik dan membuang ide buruk secepat
mungkin.
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

Pengembangan dan pengujian konsep : konsep produk adalah
versi detail dari ide produk baru yang dinyatakan dalam bahasa
konsumen yang mempunyai arti, sedangkan pengujian konsep
adalah menguji konsep produk baru dengan sekelompok
konsumen sasaran untuk mengetahui apakah konsep tersebut
mempunyai daya tarik yang kuat bagi konsumen.
Pengembangan strategi pemasaran : merancang stategi
pemasaran awal bagi produk baru berdasarkan konsep produk.
Analisis bisnis : peninjauan terhadap penjualan, biaya dan
proyeksi laba bagi produk baru untuk mengetahui apakah
faktor-faktor ini memenuhi tujuan perusahaan.
Pengembangan produk : mengembangkan konsep produk
menjadi produk nyata untuk dapat memastikan bahwa ide
produk dapat diubah menjadi produk yang bisa dikerjakan.
Pemasaran Uji : tahapan dari pengembangan produk baru
dimana produk dan program pemasaran diuji di lingkungan
pasar yang lebih realistis, pngujian pasar terdiri dari :
pengujian pasar standar, pengujian pasar yang terkendali dan
pengujian pasar yang disimulasikan.
Komersialisasi : pengenalan sebuah produk baru kepasar.

Ada tiga cara mengatur pengembangan produk baru (Kotler
dan Armstrong, 2008 : 321), sebagai berikut :
 Pengembangan produk baru yang berpusat pada
pelanggan : pengembangan produk baru berfokus
pada menemukan cara baru untuk memecahkan
masalah pelanggan dan memberikan pengalaman
yang lebih memuaskan bagi pelanggan.
 Pengembangan produk baru berdasarkan tim :
sebuah pendekatan untuk mengembangkan produk
baru dimana berbagai departemen bekerja sama
secara erat, melewati beberapa tahapan dalam
proses pengembangan produk baru untuk
menghemat waktu dan meningkatkan efektivitas.
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Pengembangan produk baru yang sistematis : proses
pengembangan produk baru haruslah secara holistik
dan sistematis dari pada secara acak.

B. Siklus Hidup Produk
Siklus hidup produk merupakan salah satu konsep penting
dalam pemasaran. Konsep ini melandasi formulasi berbagai strategi
pemasaran dalam situasi pasar spesifik. Program pemasaran strategik
harus merefleksasikan permintaan pasar dan situasi kompetitif dalam
pasar sasaran yang dilayani (Tjiptono : 2015). Menurut Kotler dan
Armstrong (2008 : 326) product life cycle (PLC) adalah perjalanan dari
penjualan dan keuntungan produk selama masa hidupnya.
Penulis berkesimpulan bahwa yang diartikan siklus hidup
produk adalah: “Proses perjalanan hidup produk dimulai dari
perkenalan, tumbuh, berkembang dan sampai mati atau hilang
dipasaran”.
Berikut ini dapat di lihat diagram siklus hidup produk :

Gambar 3.2 : Diagram Siklus Hidup Produk
Siklus hidup produk dapat di klasifikasikan ke dalam 4
(empat) tahap utama :
1. Perkenalan : tahap ini produk baru biasanya membutuhkan biaya
besar untuk perancangan, pengujian, produksi dan peluncurannya.
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Berbagai maslah muncul dalam tahap ini, umumnya konsumen enggan
dan sangat berhati-hati dalam mencoba sesuatu yang baru terutama jasa
baru yang sifatnya intagible dan tidak memungkinkan evaluasi atau uji
coba selum konsumsi. Mayoritas pasar sasaran belum mengetahui dan
belum familiar dengan produk baru bersangkutan
2. Pertumbuhan : tahap ini produk baru tersebut telah diuji coba dan
masalah-masalah yang muncul dalam tahap sebelumnya telah teratasi.
Konsumen mulai menyadari manfaat produk dan menyukainya. Produk
bersangkutan mulai banyak diadopsi, karena itu penjualan mulai
meningkat pesat dan para pesaing mulai memasuki pasar yang sama
3. Kedewasaan : tahap ini penjualan mencapai titik puncak tetapi
petumbuhan pasar mulai melambat dan cenderung menurun, sebagian
besar konsumen potensial telah mengadopsi dan mengkonsumsi produk
atau jasa bersangkutan
4. Penurunan : tahap ini penjualan semakin merosot dikarenakan
perubahan selera konsumen, produk subsitusi mulai diterima konsumen
atau perubahan teknologi. Penurunan penjualan bisa berlangsung
gradual, bisa pula sangat cepat (contohnya : jasa operator penyeranta
atau pager) produk atau perusahaan yang tidak sanggup bertahan akan
keluar dari arena persaingan
Ada lima tahap pokok dalam siklus hidup organisasi jasa
(Tjiptono : 2015) :
a) Enterprenuerial.
Tahap
ini
individu
tertentu
menidentifikasikan pasar dan menawarkan suatu jasa kepada
sejumlah kecil orang, biasanya jasa tersebut hanya beroperasi
di satu lokasi. Sementara kebanyakan wirausahawan
bertahan dalam tahap ini, beberapa di anatara mereka mulai
memikirkan kemungkinan pertumbuhan dengan jalan
memperluas dan menambah lokasi.
b) Multi-site rationalization. Tahap ini wirausahawan sukse
mulai menambah fasilitas operasinya.
c) Growth. Konsep jasa yang dikembangkan perusahaan telah
menjelma menjadi gagasan bisnis yang menguntungkan.
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d) Maturity. Jumlah gerai baru menurun dan pendapatan
fasilitas individual cenderung stabil .
e) Decline atau regeneration. Perusahaan mungkin telah merasa
puas diri. Bila tidak dilakukan pengembangan konsep baru
atau identifikasi pasar baru, maka penurunan dan
kemerosotan cepat atau lambat bakal terjadi.
3.4 Penetapan Harga Produk : Pertimbangan Dan Pendekatan
Penetapan Harga
Penetapan harga merupakan salah satu keputusan terpenting
dalam pemasaran. Harga merupaakan komponen yang berpengaruh
langsung terhadap laba perusahaan. Hal ini terlihat jelas pada
persamaan berikut :
Laba = Pendapatan total – biaya total (harga perunit x kuantitas yang
terjual) – biaya total
Pada dasarnya ada beraneka ragam tujuan penetapan harga,
berikut ini adalah beberapa di antaranya :
1 .Tujuan Berorientasi pada Laba
2. Tujuan Berorientasi pada Volume
3. Tujuan Berorientasi pada Citra
4.Tujuan Stabilisasi Harga
5.Tujuan-tujuan Lainnya
Tujuan penetapan harga yang lain diantaranya : mendapatkan
posisi dipasar, mencapai kinerja keuangan, penentuan posisi produk
mendorong permintaan dan mempengaruhi persaingan.Ada beberapa
konsep pentuan harga produk dan jasa diantaranya :
 Konsep total revenue dan total cost, harga terbaik
adalah harga yang memaksimumkan selisish antara
total penghasilan dengan total biaya
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Konsep pendapatan dan biaya
marginal,
penghasilan marginal : tambahan total penghasilan
akibat penjualan satu satuan produk tambahan

Tujuan penetapan harga jasa perlu dijabarkan ke dalam
program penetapan harga jasa dengan mempertimbangkan beberapa
faktor-faktor berikut ini, yaitu:
 Elastisitas harga permintaan
 Faktor persaingan
 Faktor biaya
 Faktor lini produk
 Faktor pertimbangan lain dalam penetapan harga
Faktor – faktor dalam penetapan dapat dikategorikan dalam
dua kelompok, yaitu faktor internal perusahaan dan faktor eksternal
perusahaan. Faktor internal perusahaan (Tjiptono : 2015) :
1. Tujuan pemasaran perusahaan. Faktor utama yang
menentukan dalam penetapan harga adalah tujuan pemasaran
perusahaan. Strategi bauran pemasaran. Harga hanyalah
salah satu komponen dari bauran pemasaran.
2. Biaya. Biaya merupakan faktor yang menentukan harga
minimal yang harus ditetapkan agar perusahaan tidak
mengalami kerugian. Oleh karena itu, setiap perusahaan pasti
menaruh perhatian besar pada aspek struktur biaya (tetap dan
variable), serta jenis-jenis biaya lainnya.
Penetapan harga lini produk (product line price), antara lain :
 Penetapan harga produk pilihan
 Penetapan harga produk terikat
 Penetapan harga produk sampingan
 Penetapan harga paket produk
Pendekatan harga jangka panjang alternatif, antara lain :
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1.

2.

Berbasis pasar : harga didasarkan pada apa yang pelanggan
pada apa yang pelanggan inginkan dan bagaimana pesaing
bereaksi.
Berbasis biaya : harga didasarkan pada biaya produksi,
kemampuan menutup biaya dan masih mencapai tingkat
pengembalian tertentu.

3.5 Menetapkan Harga Produk : Berbagai Strategi Penetapan
Harga









Strategi penetapan harga, yaitu :
Harga merupakan satu-satunya bauran marketing yang
memberikan pemasukan atau pendapatan sedangkan yang lain
merupakan pengeluaran atau biaya
Harga merupakan unsur pemasaran yang bersifat fleksibel atau
dapat diubah segera atau cepat sedangkan unsur yang lain
memerlukan tahapan dan biasanya menyangkut keputusan
jangka panjang
Dari sudut pandangan pemasaran, harga adalah satuan moneter
atau ukuran lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak
kepemilikan atas suatu barang atau jasa
Harga berpengaruh langsung pada laba, karena laba sama
dengan total pendapatan (harga per unti x kuantiti) dikurangi
dengan total biaya

Strategi penetapan harga untuk produk baru yaitu : harga
ditetapkan atas suatu produk harus dapat memberikan pengaruh yang
baik bagi pertumbuhan pasar serta mencegah timbulnya persaingan
yang sengit dengan cara skimming pricing (menetapkan harga tinggi
pada waktu perkenalan produk lalu turun setelah muncul pesaing) dan
penetration pricing (memperkenalkan produk dengan harga rendah
dengan maksud untuk memperoleh volume penjualan yang tinggi.
Strategi Penetapan Harga (Sunyoto : 2015), antara lain :
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Strategi Harga Bagi Produk Baru, Jika kita melihat di
took-toko elektronik saat ini banyak dijumpai produk-produk
baru yang menawarkan berbagai macam fasilitas dan
kemudahan beserta kecanggihan teknologi yang diterapkan
pada produk tersebut.
2. Strategi Harga Bauran Produk, Strategi penetapan harga
untuk bauran produk adalah kebersamaan di antara hargaharga produk secara keseluruhan. Karena penetapan harga
untuk bauran produk harus mempertimbangkan masalah
biaya produksi dan pasar, dimana biaya produksi pasar
masing-masing produk berbeda.Strategi harga bauran produk
dibedakan menjadi 4 (Empat), yaitu :
a. Harga garis produk, Penetapan harga berdasarkan garis
produk adalah menetapkan harga produk menurut jenis
produk.
b. Harga produk pelengkap, Selain bermacam-macam varian
produk yang diproduksikan pihak produsen sering kali
memproduksi atau menyediakan produk pelengkap
(optional) pendukung produk utama, misalkan krat tempat
mnuman botol. Dengan adanya produk pelengkap tentu
saja akan menambah harga jual produk yang semakin
relative lebih mahal.
c. Harga produk penawan (captive), Produsen juga ada yang
hanya menjual produk utama saja, tanpa pelengkap
lainnya, seperti mobil remote tanpa baterai dan haru
membeli sendiri baterainya, sehingga kesannya adalah
harga yang ditawarkan kepada konsumen relative lebih
murah.
d. Harga produk sampingan, Seringkali perusahaan tidak
dapat menghindari untuk memproduksi produk lain di
samping produk utamanya, dan proses produksi tersebut
walaupun bukan utama, namun tetap saja pihak produsen
harus mengeluarkan biaya, misalkan pabrik gula tebu,
1.
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dimana gula pasir merupakan produk utamanya, dan
spirtus sebagai produk sampingan.
Situasi yang mendukung terlaksananya strategi penetapan
harga antara lain (Tjiptono : 2015) :
1. Situasi Oligopolistik.
2. Industry dimana perusahaan dipengaruhi oleh variable
harga yang sama (misalnya biaya, persaingan, dan
permintaan).
3. Industry dimana semua perusuahaan memiliki tujuam
penetapan harga yang umum.
4. Pemahaman yang sempurna mengenai keadaan industry,
kesalahaan dalam penetapan harga berarti kehilangan
kendali.
Melalui strategi kepemimpinan harga diharapkan akan
tercipta beberapa hasil berikut :
1.
Mencegah perang harga yang dapat merugikan
semua pihak yang terlibat
2.
Perubahan penetapan harga yang stabil
3.
Pangsa pasar yang stabil
Strategi penetapan harga untuk meraih pangsa pasar,
perusahaan perlu mengupayakan produk produk nya sedini mungkin
bisa meraih pangsa pasar yang besar. Persyaratan yang perlu dipenuhi
dalam strategi ini adalah :
1. Sumber daya yang cukup untuk bertahan pada kerugian
operasi awal yang akan ditutupi kemudian melalui skala
ekonomis.
2. Pasar yang sensitive terhadap harga
3. Pasar yang luas
4. Elastisitas permintaan yang tinggi
Sembilan strategi harga mutu, yaitu :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Strategi premium
Strategi nilai tinggi
Strategi nilai rendah
Strategi penetapan harga terlalu tinggi
Strategi nilai menengah
Strategi nilai baik
Strategi pencuri
Strategi yang sesungguhnya tidak menghemat
Strategi penghematan

Hasil yang diharapkan dalam strategi penetapan hargaadalah :
1. Kerugian dalam tahap awal bermanfaat untuk membentuk
pangsa pasar
2. Terbentuknya barrier to entry pada industry yang bersangkutan
3. Cost leadership dalam industri
3.6 Saluran Distribusi Dan Manajemen Logistik
Distribusi produk dibagi menjadi saluran untuk
memindahkan hak kepemilikan produk dan saluran untuk memindahkan
produk secara fisik. Saluran distribusi adalah suatu jalur perantara
pemasaran baik transportasi maupun penyimpanan suatu produk barang
dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Jaringan distribusi
terdiri dari : pemasok, produsen, intermedier dan konsumen.
Perpindahan fisik ini dapat berupa perpindahan produk, jadi
dari jalur produksi ke konsumen akhir dan perpindahan bahan mentah
dari sumber ke jalur produksi (Tjiptono : 2015) :
a) Transportation, yaitu memilih cara yang tepat untuk
memindahkan produk ke tempat yang jauh jaraknya.
b) Storage dan warehousing, yaitu menyimpan produk untuk
sementara, menunggu untuk dijual atau dikirim lebih lanjut.
c) Inventory central, yaitu pemilihan alternatif apakah
penyimpanan harus dilakukan terpusat atau tersebar.
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d) Material handling, yaitu pemilihan alat yang tepat untuk
memindahkan produk ke tempat yang dekat, seperti ke gudang,
ke kendaraan, ke gerai ritel dan sebagainya.
e) Border processing, yaitu kegiatan-kegiatan seperti penentuan
syarat-syarat pengiriman, mempersiapkan dokumen dan lainlain.
f) Protective packaging, yaitu penentuan wadah atau kemasan
barang agar terhindar dari berba. gai kerugian (seperti rusak,
maut, bocor, menguap, hilang dan seterusnya) yang timbul
selama pengiriman.
Saluran pemasaran bisnis terdiri atas tiga macam (Abdurrahman
: 2015), yaitu sebagai berikut :
a)

Saluran 1, yaitu saluran distribusi langsung atau nol tingkat,
yaitu dari produsen langsung ke pelanggan bisnis.
b) Saluran 2, yaitu saluran distribusi satu tingkat, yaitu dari
produsen ke distributor bisnis-pelanggan bisnis.
c) Saluran 3, yaitu saluran distribusi dua tingkat, yaitu dari
produsen-perwakilan produsen atau cabang perusahaandistributor bisnis-pelanggan bisnis.

Secara garis besar terdapat enam macam strategi distribusi
yang dapat digunakan, yaitu (Tjiptono : 2015) :
1. Strategi struktur saluran distribusi,
2. Strategi cakupan distribusi,
3. Strategi saluran distribusi berganda,
4. Strategi modifikasi saluran distribusi,
5. Strategi pengendalian saluran distribusi,
6. Strategi manajemen konllik dalam saluran distribusi :
a) Kantor pusat dan kantor cabang penjualan. Produsen
sering membuka kantor pusat dan kantor cabang
penjualan sendiri supaya bisa lebih mengawasi
persediaan, penjualan dan promosi.
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b) Kantor pembelian. Banyak pengecer yang membuka
kantor pembelian di pasar-pasar utama, yang
fungsinya sama seperti agen dan broker (namun
merupakan bagian dari organisasi pembeli).

Strategi modifikasi saluran distribusi adalah strategi
mengubah susunan saluran distribusi yang ada berdasarkan evaluasi dan
peninjauan ulang. Perubahan-perubahan yang terjadi dipasar pada
saluran distribusi yaitu:
o Perubahan dipasar konsumen (berkembang dan
menciut) dan kebiasaan membeli
o Timbulnya kebutuhan baru sehubungan dengan jasa,
suku cadang dan bantuan teknis
o Perubahan pandangan / perspektif pesaing
o Perubahan kepentingan relatif
o Perubahan kemampuan keuangan perusahaan
Menghindari konflik saluran, ditetapkanlah beberapa bentuk
sistem saluran pemasaran (Abdurrahman : 2015), yaitu sebagai berikut :
a.

b.

Sistem distribusi konvensional adalah saluran yang terdiri atas
satu atau lebih produsen independen, pedagang grosir, dan
pergecer, masing-masing merupakan bisnis terpisah yang
berusaha memaksimalkan labanya sendiri, bahkan merupakan
laba sistem secara keseluruhan. Sistem distribusi konvensional
tidak ada anggota saluran yang memiliki kendali yang cukup
besar atas anggota lain sehingga dapat menghindari konflik.
Sistem pemasaran vertikal (vertical marketing system atau
VMS) terdiri atas produsen, pedagang besar, dan pengecer
yang bertindak sebagai sistem atau memiliki begitu banyak
kekuatan sehingga mereka semua harus bekerja sama.

Beberapa pertimbangan di dalam distribusi, antara lain
(Tjiptono : 2015) :
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1. Pertimbangan Pasar
Pertimbangan Pasar diantaranya :
1. Jenis Pasar Sebagai contoh. untuk mencapai pasar industri
perusahaan tidak akan memerlukan pengev cer, pengecer
hanya melayani penjualan kepada konsumen akhir.
2. Jumlah Pelanggan Potensial jika pelanggan potensial relatif
sedikit, maka akan lebih baik bila perusahaan memakai
wiraniaga sendiri untuk menjual secara langsung kepada
pembeli individual dan pembeli industrial. Sebaliknya,
perusahaan lebih baik menggunakan perantara jika pelanggan
potensial relatif banyak.
3. Konsentrasi Geografis Pasar. Pemasar cenderung mendirikan
cabang-cabang penjualan di pasar yang berpenduduk padat
dan menggunakan perantara untuk pasar yang berpenduduk
jarang.
4. Jumlah dan Ukuran Pesanan. Sebuah perusahaan manufaktur
akan menjual secara langsung kepada jaringan grosir yang
besar, karena jumlah pesanan yang besar menyebabkan
bentuk pemasaran langsung ini lebih layak (feasible).
Sedangkan untuk toko grosir kecil yang pesanannya relatif
kecil, perusahaan akan mengunakan pedagang grosir
(wholesaler) untuk melakukan penjualan langsung.
2. Pertimbangan Produk
Perantara produk diantaranya :
a. pelayanan yang diperlukan (baik sebelum maupun sesudah
pembelian) dan lebih menguasai segala aspek yang berkaitan
dengan barang tersebut. Sebaliknya, produk konsumen yang
bersifat teknis seringkali menyulitkan produsen. Nilai Unit
(Unit Value).
b. Perishability. Produk-produk yang fisiknya mudah rusak dan
tidak tahan lama lebih baik disalurkan melalui saluran
distribusi yang pendek.
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c. Sifat Teknis Produk. Produk-produk industri yang bersifat
sangat teknis seringkali harus didistribusikan secara
langsung, karena wiraniaga produsen akan lebih dapat
memberikan
3. Pertimbangan Tentang Perantara
Pertimbangan tentang perantara diantaranya :
1.
Jasa yang diberikan perantara. Produsen hendaknya
memilih perantara yang memberi jasa pemasaran yang
tidak bisa dilakukan perusahaan secara teknis maupun
ekonomis.
2.
Keberadaan perantara yang diinginkan. Kesulitan yang
dihadapi adalah bahwa seringkali perantara yang
diinginkan produsen tersebut juga menyalurkan produkproduk yang bersaing dan mereka tidak bersedia
menambah lini produknya.
3.
Sikap perantara terhadap kebijakan perusahaan. Kadangkadang pilihan saluran distribusi produsen menjadi
terbatas karena kebijakan pemasarannya tidak bisa
diterima oleh perantara-perantara tertentu.
4. Pertimbangan Perusahaan
Pertimbangan Perusahaan diantaranya :
a.
Sumber-sumber finansial perusahaan yang kuat
keuangannya
cenderung
lebih
tertarik
untuk
mengorganisasikan wiraniaganya sendiri, sehingga
mereka relatif kurang membutuhkan perantara.
b.
Kemampuan Manajemen Pemilihan saluran juga dapat
dipengaruhi oleh pengalaman dan kemampuan pemasaran
dari pihak manajemen perusahaan. Kurangnya
pengalaman dan kemampuan pemasaran akan
menyebabkan perusahaan lebih suka memanfaatkan
perantara untuk mendistribusikan barangnya.
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c.

d.

e.

Tingkat Pengendalian yang Diinginkan. Apabila dapat
mengendalikan saluran distribusi, maka perusahaan dapat
melakukan promosi yang agresif dan dapat mengawasi
kondisi persediaan barang dan harga eceran produknya.
Tujuan-tujuan ini seringkali produsen memilih saluran
distribusi yang pendek, walaupun biayanya tinggi.
Jasa yang diberikan penjual seringkali perusahaan harus
memberikan jasa-jasa pemasaran karena permintaan dari
perantara.
Lingkungan pada situasi perekonomian yang lesu,
produsen cenderung menyalurkan barang ke pasar dengan
cara yang paling ekonomis yaitu menggunakan saluran
distribusi yang pendek.

Logistik adalah : proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian aliran yang efisien dan efektif dari barang dan jasa dan
informasi terkait mulai dari memenuhi titik asal sampai titik
penggunaan untuk memenuhi keperluan pelanggan. Lima hal utama
dalam sistem logistik, yaitu : Trucking (mengutamakan truk), Railroads
(angkutan KA), Airfreight (angkutan udara), Waterways (saran air) dan
Pipelines (melalui jaringan pipa). Ciri-ciri logistik antaralain :
 Aliran : barang dan informasi (energi, orang, uang
dan lain-lain)
 Unsur : gudang, transportasi dan persediaan
 Inti : menambah kegunaan waktu dan tempat
Tujuan logistik adalah meminimalisasikan biaya logistik total
untuk memenuhi tingkat layanan yang telah ditentukan. Dimana biaya
logistik total itu adalah biaya fungsional (transoortasi, gudang,
penanganan material, pemprosesan pesanan dan penanganan produk
yang dikembalikan) dan biaya mediasi pasar (biaya barang kosong,
biaya barang berlebih, biaya kerusakan dan biaya kadaluwarsa).
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3.7 Penjualan Eceran Dan Perdagangan Besar
A. Perdagangan Eceran
Pedagang eceran (retailing) meliputi semua kegiatan yang
terlibat dalam penjualan barang dan jasa secara langsung kepada
konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Pengecer
adalah usaha bisnis yang volume penjualannya terutama berasal dari
penjualan eceran. Sedangkan jenis-jenis pengecer antaralain : pengecer
toko (store retailers), penjualan eceran tanpa toko (non store retailers
dan organisasi eceran (retail organization).
Pengeceran (Abdurrahman : 2015) adalah : semua kegiatan
yang terlibat dalam penjualan barang dan jasa, secara langsung kepada
konsumen akhir, untuk pemakaian pribadi. Adapun pengecer adalah
bisnis yang penjualannya terutama datang dari pengeceran. Pengeceran
terdiri atas dua macam, yaitu :
 pengeceran nontoko, meliputi penjualan kepada
konsumen akhir melalui pengiriman surat langsung,
katalog. telepon, internet, acara belanja rumah,
televisi pihak rumah dan kantor, hubungan pintu ke
pintu, mesin penjualan otomatis dan pendekatannya
penjualan lainnya.
 pengeceran toko.
Retailing merupakan semua kegiatan penjualan barang dan
jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi
dan rumah tangga, bukan untuk keperluan bisnis. Ada empat fungsi
utama retailing, yaitu :
l. Membeli dan menyimpan produk.
2. Memindahkan hak milik produk tersebut kepada konsumen
akhir.
3. Memberikan informasi mengenai karakteristik dan pemakaian
produk tersebut.
4. Memberikan kredit kepada konsumen (dalam kasus tertentu).

79

STRATEGI PEMASARAN KONTEMPORER

Memilih retail store ada beberapa faktor ekonomi yang
dipertimbangkan(Tjiptono : 2015) :
1.
Harga. Ada retail store yang mematok harga mati (seperti
supermarket dan department store) dan ada pula yang
menetapkan harga fleksibel atau dapat ditawar (seperti discount
store).
2.
Kenyamanan. Kenyamanan seperti kemudahan parkir, bisa cepat
pergi setelah membayar dan mudah mencari produk yang
diinginkan (meliputi proses menemukan, membandingkan, dan
memilih).
3.
Kualitas produk yang ditawarkan.
4.
Bantuan wiraniaga. Apakah harus swalayan, membantu secara
pasif atau membantu secara aktif.
5.
Reputasi kejujuran dan kewajaran dalam jual-beli.
6.
Nilai yang ditawarkan
7.
Layanan khusus yang ditawarkan, seperti pengiriman barang
gratis, pembelian kredit, dan bisa mengembalikan atau menukar
produk yang sudah dibeli.
B. Perdagangan Besar atauGrosir (Wholesaling).
Pedagang besar meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam
penjualan barang dan jasa kepada orang-orang yang membelinya untuk
dijual kembali / untuk penggunaan bisnis. Perdagangan besar tidak
mencakup para pengusaha pabrikan dan petani karena mereka
berhubungan dengan produksi dan juga tidak mencakup para pengecer.
Wholesaling adalah segala kegiatan menjual produk dalam
kuantitas besar kepada pembeli non-konsumen akhir untuk tujuan dijual
kembali, disewakan, diproses lebih lanjut atau untuk kepentingan
bisnis.Menjalankan fungsinyapedagang grosir memiliki fungsi sebagai
berikut (Tjiptono : 2015) :
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a. Selling and promoting. Pedagang grosir menyediakan wiraniaga
bagi produsen untuk menjangkau dan melayani pelanggan
dengan biaya rendah.
b. Buying and assortment building. Pedagang grosir mampu
memilih dan menentukan keanekaragaman item produk yang
dibutuhkan pelanggan.
c. Bulk breaking. Pedagang grosir membeli produk dari produsen
dalam partai besar dan kemudian memilahnya ke daiam unitunit yang lebih kecil.
d. Warehousing. Pedagang grosir menyimpan persediaan sehingga
mengurangi biaya persediaan dan risiko pemasok serta
pelanggan.
e. Transportation. Pedagang grosir dapat menyalurkan barang
lebih cepat daripada produsen karena mereka lebih dekat
dengan pelanggan.
f. Financing. Pedagang grosir membantu keuangan pelanggan dan
pemasok dengan menjual secara kredit, memesan barang lebih
awal dan membayar tepat waktu.
g. Risk bearing. Pedagang grosir menanggung risiko-risiko seperti
kecurian, kerusakan, kadaluarsa dan kerugian lainnya yang
berkaitan dengan kepemilikan barang.
h. Market information. Pedagang grosir menyajikan informasi
bagi pentasok dan pelanggannya tentang aktivitas pesaing
produk baru
i. Management service and counseling. Pedagang grosir
membantu para pengecer misalnya : melatih para wiraniaganya,
menata layout dan etalase toko.
Fungsi-fungsi yang dilakukan pedagang besar, yaitu :
a. Penjualan dan promosi
b. Pembelian dan penyediaan ragam produk
c. Memecah ukuran yang besar
d. Pergudangan
e. Pengangkutan
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f.
g.
h.
i.

Pembiayaan
Penganggung resiko
Informasi pasar
Jasa manajemen dan konsultasi

Jenis-jenis pedagang besar utama antaralain :
a. Pedagang besar niaga : perusahaan-perusahaan yang
memiliki secara independen yang mengambil hak atas
barang dagangan yang mereka tangani
b. Pedagang besar pelayanan penuh : memberikan
pelayanan sepenuhnya
c. Pedagang besar pelayanan terbatas : menawarkan
pelayanan yang lebih sedikit bagi pemasok dan
pelanggan
d. Pialang dan agen : tidak memiliki hak atas barang dan
merek hanya melakukan sedikit fungsi. Fungsi utamanya
mempermudah pembelian dan penjualan
e. Cabang serta kantor perusahaan manufaktur dan
pengecer : operasi perdagangan besar yang dilakukan
sendiri oleh penjual / pembeli bukan melalui pedagang
besar independen
f. Pedagang besar lain : sejumlah kecil pedagang besar
jenis khusus terdapat pada beberapa sektor
perekonomian tertentu
Pedagang grosir (Whole Saler) dapat dikelompokkan menjadi
tiga kategori yaitu merchant wholesaler, broker dan agent, kantor pusat
dan kantor cabang produsen. Diantaranya (Tjiptono : 2015) :
1. Merchant Wholesaler. Merchant wholesaler adalah perusahaan
independen yang mempunyai hak kepemilikan atas barang
dagangan yang mereka jual (mereka membelinya terlebih
dahulu) dan melakukan hampir semua fungsi wholesaling.
Mereka ini juga kadangkala disebut distributor, jobber atau mill
supply house. Merchant wholesaler diklasifikasikan menjadi :
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a)

Full-service wholesaler. Merchant wholesaler
yang memberikan jasa penyimpanan, memiliki
armada penjual, menjual secara kredit,
mengirimkan barang dan bantuan manajemen.
b) Limited-service wholesalerhanya menawarkan
beberapa
jasa
kepada
pemasok
dan
pelanggannya.
2.

Broker dan Agen
Broker dan agen adalah perantara yang hanya berfungsi
memudahkan transaksi antara penlual dan pembeli yang karena itu
barang yang dijual bukanlah milik mereka. Biasanya mereka luga
berspesialisasi pada produk dan pelangan tertentu (Tjiptono :2015) :
a. Broker, yaitu perantara yang fungsi utamanya adalah
mempertemukan penjual dan pembeli serta membantu
kelancaran proses negosiasi, mereka mendapat komisi dari
pihak yang menyewanya.
b. Agen, yaitu perantara yang mewakili penjual atau pembeli
dalam transaksi dan dalam hal ini hubungan kerja dengan
ldiennya bersifat lebih permanen daripada broker. Ada
beberapa macam agent, yaitu:
a) Manufacturer's agent (manufacturer's representatives),
yaitu perantara yang bekerja untuk beberapa produsen
dan menangani produk yang tidak saling bersaing
(dapat juga yang bersifat komplementer) di suatu
wilayah berdasarkan perjanjian tertentu.
b) Selling agent, yaitu perantara yang diberi wewenang
untuk menjual seluruh produk suatu perusahaan.
Wewenang tersebut juga mencakup tanggung jawab
atas seluruh fungsi pemasaran dari produsen.
c) Buyingagent, yaitu perantara yang melakukan
pembelian, penerimaan, pengawasan, penggudangan,
dan pengiriman barang bagi pelanggannya.
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d) Commission agent, yaitu perantara yang menangani
barang yang dikirim produsen kepada mereka,
menjualnya, dan menyerahkan uang hasil penjualannya
(minus komisi dan biayabiaya tertentu) kepada
produsen.
e) Auction
companies,
yaitu
perusahaan
yang
menyediakan tempat bagi penjual dan pembeli untuk
bertemu dan melakukan transaksi, serta menyediakan
fasilitas fisik untuk memajang produk penjual.
3.

Kantor pusat dan kantor cabang penjualan.
Produsen sering membuka kantor pusat dan kantor cabang
penjualan sendiri supaya bisa lebih mengawasi persediaan, penjualan,
dan promosi. Kantor pembelian, banyak pengecer yang membuka
kantor pembelian di pasar-pasar utama yang fungsinya sama seperti
agen dan broker (namun merupakan bagian dari organisasi pembeli).
3.8Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu
Promosi merupakan elemen bauran pemasaran yang berfokus
pada upaya menginformasikan, membujuk dan mengingatkan kembali
konsumen akan merek dan produk perusahaan. Istilah “promosi”
dipandang berkonotasi arus informasi satu arah, tepatnya dari
penyampai pesan (pemasar) kepada penerima pesan (calon konsumen).
Oleh sebab itu, konsep komunikasi pemasaran terintegrasi (Integrated
Marketing Communications = IMC) dikemukakan sebagai
pengembangannya (Tjiptono : 2015).
Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan dalam
upaya untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan
konsumen(langsung atau tidak langsung) tentang produk dan merek
yang mereka jual (Keller, 2008) didalam Abdurrahman (2015).
Penulis berkesimpulan bahwa yang diartikan komunikasi
pemasaran adalah: “Suatu fasilitas yang dimanfaatkan perusahaan untuk
menawarkan produk dan merek dalam menarik konsumen”.
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Kotler dan Keller (2008) didalam Abdurrahman (2015)
mendefinisikan bauran pemasaran sebagai berikut : “Bauran
komunikasi pemasaran adalah panduan spesifik periklanan, promosi
penjualan,hubungan masyarakat penjual personal, dan pemasaran
langsung yang dgunakan perusahaan untukmengomunikasikan nilai
pelanggan secara persuasif dan membangun hubunganpelanggan”.

Secara garis besar, bauran komunikasi pemasaran terintegrasi
terdiri atas lima elemen yang masing-masing memiliki keunikan
masing-masing. Periklanan misalnya, memiliki keunggulan berupa :
1. Presentasi publik, yaitu menawarkan pesan yang sama kepada
banyak orang.
2. Pervasiveness, yaitu memungkinkan produsen untuk
mengulang pesan berulang kali dan sekaligus memberikan
kesempatan kepada audiens untuk menerima dan
membandingkan pesan dari sejumlah produsen yang saling
bersaing.
3. Amplified expressiveness, yakni memberikan peluang untuk
mendramatisasi perusahaan dan produknya melalui
pemanfaatan suara, gambar, warna, bentuk dan tata cahaya.
4. Impersonality, artinya audiens tidak merasa wajib
memperhatikan atau merespon iklan, karena iklan lebih
bersifat monolog. Iklan bisa dimanfaatkan secara efektif untuk
membangun citra jangka panjang produk maupun perusahaan,
memicu pembelian segera (terutama jika dipadukan dengan
promosi penjualan) dan menjangkau konsumen yang lokasinya
tersebar secara geografis.
Patut dipahami bahwa di Indonesia berlaku tata krama
periklanan yang mengatur praktik periklanan (lihat Lampiran). Promosi
penjualan (sales promotion) menggunakan sejumlah alat (seperti
diskon, kontes, undian, kupon, premium, produk sampel dan lain-lain)
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untuk menawarkan tiga manfaat pokoknya. Bauran komunikasi
pemasaran terdiri dari :

Gambar 3.3 : Bauran Komunikasi Pemasaran

o
o
o
o
o

Bauran komunikasi pemasaran (Promotion Mix) :
Periklanan (Advertising), semua bentuk penyajian nonpersonal
dan promosi ide, barang dan jasa yang dibayar oleh sponsor
tertentu
Promosi Penjualan (Sales Promotion), berbagai insentif jangka
pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli
suatu sponsor atau jasa
Hubungan Masyarakat Dan Publisitas (PR and Publicity),
berbagai program untuk mempromosikan dan atau melindungi
citra perusahaan
Penjualan Secara Pribadi (Personal Selling), interaksi langsung
dengan satu calon pembeli atau lebih untuk melakukan
presentasi, menjawab pertanyaan dan menerima pesan
Pemasaran Langsung (Direct Marketing), penggunaan surat,
telpon, faksimil, e-mail dan alat penghubung nonpersonal lain
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untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau
mendapatkan tanggapan langsung dari pelangga tertentu.

Elemen-elemen dalam proses komunikasi (Abdurrahman :
2015), yaitu :
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Pengirim (sender): pihak yang mengirimkan pesan kepada
pihak lain. Misalnya, produsen printer HP.
Penyandian (encoding): proses menyusun gagasan
menjadi bentuk simbolik, Misalnya agen periklanan HP
merangkai kata-kata dan ilustrasi ke dalam sebuah iklan
yang mengirimkan pesan yang dimaksud.
Pesan (message): kumpulan symbol yang dikirimkan
pengirim iklan printer HP yang sebesarnya.
Media: saluran komunikasi yang menyalurkan pesan dari
pengirim ke penerima dalam kasus ini, majalah tertentu
yang dipilih HP.
Pengertan (decoding): proses penerima menafsirkan arti
symbol yang disandikan oleh pengirim-konsuman
membaca iklan printer HP dan menerjemahkan kata-kata
ilustrasi yang terkandung.
Penerima (receiver): pihak yang menerima pesan yang
dikirimkan oleh pihak lain-pelanggan rumah kantor atau
bisnis yang membaca iklan printer HP.
Respons (response): reaksi penerima setelah menerima
pesan ratusan respons yang mungkin, seperti konsumen
lebih menyadari atribut printer HP, mengunjungi situs web
HP untuk mendapat lebih banyak informasi, benar-benar
membeli printer HP, atau tidak melakukan apapun.
Umpan balik (feedback): bagian respons penerima yang
dikomunikasikan kembali ke pengirim riset HP
memperlihatkan bahwa konsumen tertarik dan mengingat
iklan, atau konsumen tertarik dan mengingat iklan, atau
konsumen menulis surat atau menelpon untuk
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9.

memberikan pujian kepada HP atau mengkritik iklan atau
produk HP.
Gangguan (noise): sebab tidak terencana atau distorsi
selama proses komunikasi, penerima mendapat pesan
yang berbeda dari yang dikirimkan pengirim-konsumen
terganggu ketika membaca majalah dan tidak memahami
iklan HP atau titik kuncinya.

Secara spesifik, enam strategi komunikasi pemasaran
terintegrasi ditekankan di sini yakni :
1. Strategi pengeluaran promosi. Strategi pengeluaran promosi,
salah satu keputusan pemasaran tersulit adalah menentukan
besarnya dana yang dikeluarkan untuk kegiatan promosi.
2. Strategi bauran'promosi.
3. Strategi pemilihan media.
4. Strategi copy iklan.
5. Strategi penjualan.
6. Strategi pemotivasian dan penyeliaan wiraniaga. Sebagai
catatan : dua strategi pertama adalah strategi penentuan dana
dan alokasi bauran :
a. Tipe Pasar Produk.
b. Push Pull Strategy.
c. Kesiapan Konsumen Untuk Melakukan
Pembelian.
d. Tahapan Dalam Siklus Hidup Produk.
e. Posisi Persaingan Perusahaan.
3.9 Pemasangan Iklan, Promosi Penjualan Dan Hubungan
Masyarakat
Periklanan adalah segala bentuk penyajian dan promosi ide,
barang atau jasa secara non personal oleh suatu sponsor tertentu yang
memerlukan pembayaran. Iklan khusus antaralain terdiri dari barang-
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barang berguna, berbiaya rendah yang menggunakan nama serta alamat
perusahaan dan kadang-kadang berupa pesan iklan yang diberikan
wiraniaga kepada calon pelanggan.
Periklanan harus dianggarkan terlebih dahulu, berikut ini
alasannya :
 Anggaran iklan yang besar tidak selalu menjadi jaminan
keberhasilan kegiatan periklanan. Dua pemasang iklan mungkin
mengeluarkan biaya sama besarnya, namun hasil yang diperoleh
jauh berbeda
 Telaah empiris menunjukan bahwa pesan iklan yang kreatif dapat
berperan lebih penting bagi keberhasilan iklan dari pada jumlah
anggaran yang besar dikeluarkan
 Manajemen harus memperkirakan kontribusi anggaran yang
ditetapkan pada permulaan tahun perencanaan terhadap laba
penjualan, pangsa pasar yang diharapkan pada akhir tahun ataupun
tujuan lainnya
 Penetapan anggaran periklanan melibatkan keputusan manajemen
yang didasarkan pada pengalaman masa lampau ataupun antisipasi
keadaan dimasa mendatang yang berkaitan dengan strategi orientasi
pesaing, perkiraan respon masyarakat sasaran dan sebagainya.
Menentukan Tujuan Periklanan
 Pilihan tujuan periklanan harus didasarkan pada analisis yang
mendalam mengenai situasi pemasaran sekarang.
 Tujuan (atau sasaran) periklanan adalah suatu tugas
komunikasi spesifik dan level keberhasilan yang harus dicapai
atas audiens spesifik pada periode waktu yang spesifik.
 Tujuan periklanan dapat digolongkan berdasarkan sasarannya
yaitu apakah untuk menginformasikan, membujuk, atau
mengingatkan.
Cara merancang tenaga penjualan terdiri dari :
1. Merancang tenaga penjualan
2. Tujuan tenaga penjualan
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3.
4.
5.
6.

Strategi tenaga penjualan
Struktur tenaga penjualan
Ukuran tenaga penjualan
Kompensasi tenaga penjualan

Struktur satuan penjual antaralain :
 Cara yang paling sederhana satuan penjual dapat disusun
berdasarkan lokasi
 Struktur satuan penjual teritorial adalah program yang
ditugasi masing-masing satuan penjual kepada wilayah
teritorial penjualan eksklusif dimana penjual menjual
produk perusahaan secara penuh
 Struktur satuan penjual berdasarkan produk adalah
organisasi satuan penjual yang diorganisir berdasarkan
spesialisasi penjualan hanya kepada sebagian barang
maupun satu jenis produk lini.
Promosi Penjualan (Sales Promotion), berbagai insentif
jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli
suatu sponsor atau jasa. Promosi Penjualan (Sales Promotion) :
 Promosi penjualan merupakan unsur kunci dalam kampanye
pemasaran. Promosi penjualan menurut Kotler :
 Promosi penjualan terdiri dari kumpulan alat-alat insentif yang
beragam, sebagian besar berjangka pendek, dirancang untuk
mendorong pembelian suatu produk / jasa tertentu secara lebih
cepat dan / atau lebih besar oleh konsumen atau pedagang.
Promosi Penjualan memiliki beberapa tujuan :
 Terhadap konsumen : tujuan meliputi mendorong pembelian
dalam unit yang lebih besar, menciptakan percobaan produk
diantara orang yang bukan pemakai, dan menarik orang orang
yang sering berganti merek jauh dari pesaing.
 Terhadap pengecer : tujuan mencakup membujuk pengecer
supaya menjual produk-produk baru dan menyimpan level
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persediaan yang lebih tinggi, mendorong pembelian di luar
musim, mendorong penyimpanan produk-produk yang
berhubungan, mengimbangi promosi pesaing, membangun
kesetiaan merek, serta memasuki toko-toko eceran baru.
Masyarakat (publik) adalah setiap kelompok yang memiliki
kepentingan aktual dan potensial atau yang memiliki pengaruh terhadap
kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Perusahaan tidak
hanya harus berhubungan secara konstruktif dengan pelanggan,
pemasok dan penyalur, tetapi juga harus berhubungan dengan
kelompok kepentingan masyarakat yang besar
(Tjiptono :
2015).Hubungan masyarakat (humas) melibatkan berbagai program
yang dirancang untuk mempromosikan dan atau menjaga citra
perusahaan atau tiap produknya.
Cara perusahaan menjalin hubungan dengan masyarakat atau
pelanggan, yaitu :
 Berhubungan dengan pelanggan yang dipilih secara
lebih seksama
 Berhubungan untuk jangka panjang
 Hubungan langsung

1.
2.
3.

4.

5.

Hubungan masyarakatmemiliki lima fungsi:
Hubungan pers : menyajikan berita dan informasi tentang
organisasi secara sangat positif
Publikasi produk : mensponsori berbagai usaha untuk
mempublikasikan produk tertentu.
Komunikasi perusahaan : mempromosikan pemahaman
tentang organisasi bersangkutan baik melalui komunikasi
internal maupun eksternal.
Lobi : berhubungan dengan badan pembuat undang-undang
dan pejabat pemerintah guna mendukung atau menentang
undang-undang dan peraturan.
Pemberian nasehat : menasihati manajemen mengenai masalah
publik dan posisi serta citra perusahaan. Pemberian nasihat itu
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meliputi pemberian nasihat ketika terjadi kesalahpahaman
masyarakat terhadap produk.
3.10 Penjualan Personal Dan Manajemen Penjualan











Posisi-posisi penjualan antaralain :
Pengirim (Delibere), wiraniaga yang tugasnya mengirim
barang
Penerima Pesan (Order Taker), wiraniaga yang bertindak
sebagai penerima pesan di dalam atau sebagai penerima
pesanan luar
Pembawa Misi (Missionary), wiraniaga yang tidak diharapkan
atau tidak diizinkan untuk menerima pesanan tetapi hanya
ditugaskan untuk membangun nama baik atau mendidik
pemakai aktual atau potensial
Teknis (Technician), wiraniaga yang memiliki tingkat
pengetahuan teknis yang tinggi
Pencipta Permintaan (Demand Creator), wiraniaga yang
mengandalkan metode-metode kreatif untuk menjual produkproduk berwujud dan tidak berwujud
Penjual Solusi (Solution Vendor), wiraniaga yang
mengkhususkan diri dalam memecahkan masalah pelanggan.

Setiap perusahaan harus menggunakan wiraniaga mereka
secara strategis sehingga mereka mengunjungi pelanggan yang tepat
pada saat yang tepat dan dengan cara yang tepat pula. Wiraniaga dapat
bekerja sama dengan pelanggan dengan cara :
1. Wakil penjualan dengan pembeli
2. Wakil penjualan dengan kelompok pembeli
3. Tim penjualan dengan kelompok pembeli
4. Penjualan konferensi
5. Penjualan Seminar
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Wakil penjualan bertindak sebagai Account Manager yaitu
mengatur kontrak antara berbagai orang dalam organisasi pembelian
dan penjualan. Berikut ini langkah-langkah mengelola penjualan :
 Merancang Penjualan, tujuan armada penjualan, strategi
armada penjualan, struktur armada penjualan, ukuran armada
penjualan dan kompensasi armada penjualan
 Mengelola Amada Penjualan, Rekruitmen dan seleksi wakil
penjualan, melatig wakil penjualan, menyelia wakil penjualan,
memotivasi wakil penjualan dan mengevaluasi wakil penjualan
 Meningkatkan efektivitas armada penjualan, pelatihan dalam
teknik penjualan dan profesionalisme penjualan, ketrampilan
negosiasi dan ketrampilan membangun hubungan.
Manajemen penjualan termasuk kegiatan penarikan,
pemilihan, perlengkapan, penugasan, penentuan rute, supervise,
pembayaran dan pemotivasian serta pengembangan kemampuan yang
diberikan kepada tenaga penjual. Manajemen Penjualan adalah suatu
proses perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengendalian
terhadap aktifitas kegiatan menjual yang dilakukan oleh perusahaan
melalui tenaga penjualan.
Tahapan-tahapan Penjualan:
 Prospecting
 Perencanaan pra penjualan
 Presentasi Penjualan
 Mengatasi keberatan prospek
 Menutup penjualan
3.11 Pemasaran Langsung Dan Online : Model Pemasaran Baru
Pemasaran langsung adalah hubungan langsung dengan
konsumen individual yang ditargetkan secara hati-hati untuk meraih
respon segera dan mencapai hubungan pelanggan yang
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abadi.Pemasaran langsung dari Dell Computer yang unik banyak
diminati pelanggan, alasan :
1.
Harga wajar untuk kinerja tinggi (price for performance)
2.
Kostumisasi (Customization)
3.
Layanan dan dukungan (service and support)
4.
Teknologi terkini (latest technology)
5.
Nilai yang unggul bagi pemegang saham (superior
shareholders value).
Pertumbuhan dan manfaat pemasaran langsung : pemasaran
langsung telah menjadi bentuk pemasaran yang berkembang paling
pesat. Manfaat bagi pembeli : pemasaran langsung bersifat
menyenangkan, mudah, dan pribadi. Pemasar langsung tidak pernah
berada di dekat pintu rumah mereka, dan pelanggan tidak perlu
berjuang menembus lalu lintas, menemukan tempat parkir dan berjalan
ke toko untuk mencari produk.
Pemasaran online adalah usaha perusahaan untuk
memasarkan produk dan pelayanan serta membangun hubungan
pelanggan melalui Internet.Jenis pemasar online :
1.

2.

Perusahaan klik dan semen : perusahaan klik dan semen adalah
perusahaan “bata dan semen” tradisional yang telah menambah
pemasaran online ke operasi mereka dan situs web perusahaan
Situs web perusahaan adalah situs web yang dirancang untuk
membangun itikad baik pelanggan dan melengkapi saluran
penjualan lain, dan bukan untuk menjual produk perusahaan
secara langsung.

Konsumen online adalah : internet tidak lagi menjadi tempat
bermain para jago komputer, semua orang bisa masuk ke internet.
Melakukan pemasaran online terdiri dari :
 Menciptakan kehadiran online elektronik
 Memasang iklan secara online
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 Berpartisipasi dalam forum-forum internet
 Menggunakan surat elektronik online atau webcasting.
Menciptakan kehadiran online elektronik :
Membeli ruang di layanan online komersial : penyewa ruang
penyimpanan di komputer milik penyedia jasa online,
penciptaan link komputer milik sendiri ke pusat belanja
layanan online
Membuka situs internet sendiri : situs internet perusahaan
(corporate website), situs internet pemasaran (marketing
website).

1.

2.









Model pemasaran online terdiri dari :
Layanan online komersial, layanan yang menawarkan
informasi dan layanan pemasaran online kepada pelanggan
yang membayar biaya bulanan
Internet, web global jaringan komputer yang luas dan
berkembang pesat yang tidak mempunyai manajemne dan
kepemilikan sentral
Perdagangan Elektronik (E-Commerce) adalah istilah umum
untuk proses membeli dan menjual yang didukung oleh
sarana-sarana elektronik.
Pasar Elektronik adalah ruang pasar (market space) bukan
tempat pasar (market place), dimana penjual menawarkan
produk-produk dan jasa mereka secara elektronis dan
pembeli mencari informasi, mengidentifikasi apa yang
mereka inginkan dan memesan dengan menggunakan kartu
kredit atau sarana pembayaran elektronik lain.

Jalan paling mudah dan ekonomis dalam memperluas
pemasaran
bisa
dilakukan
dengan
bergabung
emarketplace.Marketplace adalah model bisnis yang manawebsite yang
bersangkutan tidak hanya membantu barang dagangnnya saja, tapi juga
memfasilitasi transaksi uang secara online. Pada sistem belanja online
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ini, sebuah website menyediakan lahan atau tempat bagi penjual untuk
menjual produk-produknya. Keberadaan Marketplacedianalogikan
sebagai pasar tradisonal atau mall yang memiliki etalase untuk
memajang produk atau jasa yang diperjual belikan, hanya dalam emarketplace berwujud maya atau virtual.
Marketplace merupakan suatu model inovatif di lingkungan ecommerce dimana pembeli (buyers) dan penjual (sellers) bertemu untuk
melakukan transaksi komersial. Berikut ini beberapa situs marketplace
yang terkenal diluar negeri antara lain :Alibaba dan Amazone,
sedangkan situs marketplace yang terkenal di Indonesia antara lain
:Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan Blibli. Berikut ini jumlah
pengunjung marketplace di Indonesia pada tahun 2018 digambarkan
dalam tabel, antaralain :
Tabel 3.1 : Jumlah Pengunjung Marketplace Di Indonesia Pada
Tahun 2018
No
Nama
Jumlah Pengunjung (Jiwa)
1
Lazada
117,6 Juta
2
Tokopedia
117,3 Juta
3
Bukalapak
93,6 Juta
4
Blibli
45,9 Juta
5
Shopee
34,5 Juta
6
Jd.id
13,2 Juta
Sumber : www.google.com, tahun : 2018
Menurut Centre Clik.Com ada beberapa marketplace terlaris di
Dunia, berikut ini digambarkan dalam tabel :
Tabel 3.2 : Jumlah
Menurut Centre Clik.Com
No
Nama
1
Amazone
2
Ebay

Marketplace Terlaris Di Dunia
Keterangan
250 Juta Jiwa
Dibawah Amazone
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3
4
5

Taobao
Dibawah Ebay
Tmall
Dibawah Taobao
Alibaba
Dibawah Tmall
Sumber : www.google.com, tahun : 2018

Masyarakat Indonesia lebih memilih belanja online melalui
marketplace. Perusahaan konsultan TI Sharing Visionmelakukan survei
pada Oktober-November 2017, hampir 80% responden memilih
berbelanja online lewat marketplace. di Indonesia, rata-rata pengguna
menghabiskan 240 (Dua Ratus Empat Puluh) menit di aplikasi dalam
sehari. Belanja online tidak hanya popular untuk gadget atau barang
fashion, tapi juga semakin lazim dipilih masyarakat untuk membeli
berbagai kebutuhan sehari-hari mulai dari makanan, pulsa ponsel,
voucher listrik hingga tiket perjalanan dan tiket bioskop.
Marketplace terbagi dua macam, yaitu diantaranya :
1. Marketplace Murni, Kerjasama marketplace murni adalah
ketika situs marketplace hanya menyediakan lapak untuk
berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual berkewajiban
untuk menyediakan deskripsi dan foto produk secara mandiri.
Selain itu, penjual juga dapat menerima penawaran harga dari
pembeli. Jadi sebelum melakukan pembayaran, pembeli dapat
melakukan penawaran harga kepada penjual. Contohnya :
Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan lain-lain.
2.

Marketplace Konsinyasi, konsinyasi atau istilah mudahnya
adalah titip barang. Jika penjual melakukan kerjasama
konsinyasi dengan situs e-commerce, ia hanya perlu
menyediakan produk dan detail informasi ke pihak ecommerce. Pihak situs e-commerce akan mengurus penjualan
dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas
pembayaran.Contohnya : Zalora, Berrybenka, Sociolla dan
lain-lain.
Marketpalce memiliki kelebihan dan kekurangan, diantaranya :

97

STRATEGI PEMASARAN KONTEMPORER
A. KelebihanMarketplace :
 Tempat berkumpulya pembeli
 Bisa tukar informasi sesama pedagang
 Rekening bersama untuk keamanan
 Promosi gratis dari marketplace
 Banyak produk yang tersedia
B. KekuranganMarketplace
 Persaingan terbuka antar penjual
 Iklan dari penjual lain sering masuk
 Keberlangsungan website tidak terjamin
 Fitur searching tidak hanya produk kita saja
D. RANGKUMAN








Bauran pemasaran (marketing mix) : produk (4 P) dan jasa (7
P), Jasa (4 7 P) : product (produk), price (harga), promotion
(promosi), place (tempat), people (orang), physical
environment (bukti fisik) dan process (proses).
Produk adalah pemahaman subjektif produsen atas sesuatu
yang diklasifikasi produk
Klasifikasi produk : strategi positioning produk, strategi
positioning produk merupakan strategi yang berusaha Strategi
Respositioning Produk, strategi Respositioning Produk bersifat
dinamis, artinya Strategi Overlap Produk
Jasa : aktifitas, manfaat atau kepuasaan yang ditawarkan untuk
dijual
Klasifikasi jasa berdasarkan berbagai kriteria : berdasarkan
sifat tindakan jasa, berdasarkan hubungan dengan pelanggan,
berdasarkan tinkat customization dan judgment dalam
penyampaian jasa, berdasarkan sifat permintaan dan
penawaran jasa dan berdasarkan metode penyampaian jasa
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Strategi produk baru : strategi positioning produk, strategi
repositioning produk, strategi overlap produk, strategi lingkup
produk, strategi desain produk, strategi eliminasi produk,
strategi produk baru dan value-marketing strategy
Siklus hidup produk : siklus hidup produk merupakan salah
satu konsep penting dalam pemasaran. Konsep ini melandasi
formulasi berbagai strategi pemasaran dalam situasi pasar
spesifik. Realitas menunjukan bahwa kondisi permintaan dan
persaingan berubah sepanjang waktu, seiring dengan
perjalanan sebuah produk dalam siklus hidupnya
Penetapan harga : komponen yang berpengaruh langsung
terhadap laba perusahaan
Tujuan penetapan harga : berorientasi pada laba, berorientasi
pada volume, berorientasi pada citra, stabilisasi harga dan
tujuan-tujuan lainnya
Distribusi fisik : segala kegiatan untuk memindahkan produk
dalam kuantitas tertentu ke suatu tempat tertentu dan dalam
jangka waktu tertentu. Perpindahan fisik ini dapat berupa
perpindahan produk, jadi dari jalur produksi ke konsumen
akhir dan perpindahan bahan mentah dari sumber ke jalur
produksi
Strategi distribusi : strategi struktur saluran distribusi, strategi
cakupan distribusi, strategi saluran distribusi berganda, strategi
modifikasi saluran distribusi, strategi pengendalian saluran
distribusi dan strategi manajemen konllik dalam saluran
distribusi.
Perdagangan Eceran (retailing) : semua kegiatan penjualan
barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk
pemakaian pribadi dan rumah tangga, bukan untuk keperluan
bisnis
Perdagangan grosir (wholesaling) : segala kegiatan menjual
produk dalam kuantitas besar kepada pembeli non-konsumen
akhir untuk tujuan dijual kembali, disewakan, diproses lebih
lanjut atau untuk kepentingan bisnis
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Strategi branding : “tanda yang berupa gambar, nama, kata,
huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari
unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”
Strategi komunikasi pemasaran terintegrasi : komunikasi
pemasaran lebih menekankan interaksi dua arah, bila istilah
“promosi” dipersepsikan sebagai bentuk komunikasi yang
bersifat massal maka “komunikasi pemasaran terintegrasi”
lebih bersifat personal atau individual
Bauran komunikasi pemasaran (Promotion Mix) : periklanan
(Advertising), promosi penjualan (Sales Promotion), hubungan
masyarakat dan publisitas (PR and Publicity), penjualan secara
pribadi (Personal Selling) dan pemasaran langsung (Direct
Marketing)
Periklanan adalah segala bentuk penyajian dan promosi ide,
barang atau jasa secara non personal oleh suatu sponsor
tertentu yang memerlukan pembayaran
Promosi penjualan (Sales Promotion) : berbagai insentif
jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau
membeli suatu sponsor atau jasa. Promosi Penjualan (Sales
Promotion) :
Manajemen
Penjualan
adalah
suatu
proses
perencanaan,pengorganisasian,implementasi,pengendalian
terhadap aktifitas kegiatan menjual yang dilakukan oleh
perusahaan melalui tenaga penjualan
Pemasaran langsung adalah hubungan langsung dengan
konsumen individual yang ditargetkan secara hati-hati untuk
meraih respon segera dan mencapai hubungan pelanggan yang
abadi
Marketplace merupakan suatu model inovatif di lingkungan ecommerce dimana pembeli (buyers) dan penjual (sellers)
bertemu untuk melakukan transaksi komersial
Situs marketplace yang terkenal diluar negeri antara lain
:Alibaba dan Amazone, sedangkan situs marketplace yang
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terkenal di Indonesia antara lain :Lazada, Shopee, Tokopedia,
Bukalapak dan Blibli.
E. LATIHAN/TUGAS/EKSPERIMEN
C. Latihan :
1. Jelaskanlah apa yang Saudara ketahui tentang bauran
pemasaran produk dan jasa?
2. Jelaskanlah tentangstrategi memasuki pasar baru,
berkembang, matang dan menurut?
3. Jelaskanlah tentang perdagangan eceran dan grosir?
4. Jelaskanlah apa yang Saudara ketahui tentang bauran
komunikasi pemasaran?
5. Jelaskanlah apa yang Saudara ketahui tentang pemasangan
iklan, promosi penjualan dan hubungan masyarakat?
D. Tugas Presentasi
E. Studi Kasus
F. Online Exercise/Kuiz (v-class)
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BAB IV. ANALISIS SITUASI PEMASARAN KONTEMPORER
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN





Capaian pembelajaran :
Mahasiswa mampu menganalisis situasi pemasaran
kontemporer, menjelaskan informasi dan keunggulan bersaing,
menjelaskan
informasi
terkomputerisasi
dan
mensegmentasikan pasar
Mahasiswa menguasai matakuliah yang dibahas pada
perkuliahan sebelumnya dan sudah mereview mata kuliah
yang akan dibahas pada perkuliahan hari ini

B. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN






Kemampuan akhir yang diharapkan :
Mahasiswa mampu menganalisis situasi pemasaran
kontemporer
Mahasiswa mampu menjelaskan informasi dan keunggulan
bersaing
Mahasiswa mampu menjelaskan informasi terkomputerisasi
Mahasiswa mampu mensegmentasikan pasar

C. PENYAJIAN MATERI
4.1 Pendahuluan
Analisis situasi pemasaran terdiri dari beberapa informasi
yaitu : informasi dan keunggulan bersaing, informasi riset pemasaran,
informasi terkomputerisasi dan segmentasi pasar.
Bab ini membahas tentang analisis situasi pemasaran, dimana
analisis ini terdiri dari : informasi dan keunggulan bersaing, informasi
riset pemasaran, informasi terkomputerisasi dan segmentasi pasar.
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4.2 Informasi Dan Keunggulan Bersaing
Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan kegiatan
yang porter sebut kegiatan nilai diantaranya : kegiatan nilai utama
(kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan penawaran nilai yang
lebih besar kepada pelanggan dari pada yang dilakukan pesaing),
kegiatan nilai pendukung (kegiatan yang menyediakan input dan
infrastruktur yang memungkinkan kegiatan utama berlangsung). Setiap
kegiatan nilai memiliki tiga unsur yaitu : input yang beli, sumber daya
manusia dan teknologi.
Sumber informasi terdiri dari dua antaralain : sumber primer
(primary sources) merupakan sumber informasi yang berasal dari
penemuan baru atau ilmu pengetahuan baru. Sumber primer disebut
juga informasi yang berasal dari asalnya yang dihasilkan penulis atau
peneliti, sumber primer ada yang diterbitkan dan ada yang tidak
diterbitkan. Sedangkan sumber sekunder (secondary sources)
merupakan penilaian, ringkasan atau kritikan terhadap suatu karya atau
penelitian seseoramg tentang sumber primer yang disusun secara
sistematis supaya mudah diakses.
Cara untuk mencapai keunggulan kompetitif antaralain :
b. Menyediakan barang dan jasa dengan harga murah
c. Menyediakan barang dan jasa lebih baik dari pesaing
d. Memenuhi kebutuhan khusus suatu segmen pasar
tertentu.

1.
2.

Dimensi keunggulan bersaing ada tiga, yaitu :
Manajemen Puncak (tingkat strategis), arah dari sistem
informasi dapat merubah arah strategi dari perusahaan
Manajemen Menengah (tingkat taktis), manajer dapat
menetapkan bagaimana rencana-rencana strategis akan
diimplementasikan
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3.

Manajemen Bawah (tingkat operasional), manajer dapat
menggunakan teknologi informasi dengan berbagai cara untuk
memperoleh data dan menciptakan informasi.

Sistem informasi untuk keunggulan kompettif dalam
lingkungan ada delapan elemen yaitu :
 Pemasok : menyediakan material, mesin, jasa dan lain-lain
 Pelanggan : mencakup pemakai dan calon pemakai
 Serikat Buruh : organisasi tenaga kerja
 Masyarakat Keuangan terdiri dari institusi yang
mempengaruhi sumber daya keuangan bagi perusahaan
 Pemegang Saham atau Pemilik : orang yang menanamkan
uang di perusahaan
 Pesaing : mencakup semua organisasi yang bersaing dengan
perusahaan di pasar
 Pemerintah : memberikan batasan-batasan dalam bentuk
peraturan tetapi juga memberikan bantuan
 Masyarakat Global : wilayah geografistempat perusahaan
melakukan operasinya.
4.3 Informasi Riset Pemasaran
Analisis informasi yaitu : informasi yang dikumpulkan
intelijen pemasaran dan sistem riset pemasaran perusahaan seringkali
masih memerlukan analisis dan bantuan lebih lanjut. Risetpemasaran
(marketing
rearch)
adalahdesain,
kumpulan
analisis
dan
laporansistematistentang
data
yang
berhubungandengansituasipemasarantertentu
yang
dihadapi
perusahaann (Kotler, 2008) dalam Abdurrahman (2015).
Informasi riset pemasaran memiliki arus informasi, yaitu :
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Gambar 4.1 : Arus Informasi Dalam Informasi Riset Pemasaran
Arus informasi pemasaran antara perusahaan dan lingkungan
di antara keduanya terjadi komunikasi pemasaran dari perusahaan
berupa informasi pemasaran internal dan diterima oleh perusahaan
(intelijen pemasaran). Riset pemasaran memiliki kebijakan publik dan
etika antaralain : jika digunakan dengan tepat, riset pemasaran
bermanfaat baik untuk perusahaan yang mensponsori maupun untuk
pelanggannya. Riset pemasaran internasional mengikuti langkahlangkah seperti riset domestik, mulai dari merumuskan masalah riset
dan mengembangkan rencana riset sampai dengan menginterpretasi dan
melaporkan hasil-hasilnya (peneliti domestik berhubungan dengan
pasar yang cukup homogen didalam suatu negeri saja tetapi peneliti
internasional berurusan dengan banyak negara yang berlain-lainan).
Riset pemasaran memiliki beberapa tipe yakni :
a. Riset sekunder (mengambil data yang sudah ada misalnya
dari perpustakaan dan internet, riset jenis ini lebih murah
dan lebih cepat, kelemahannya kita kesulitan mencari data
dan sering kali tidak aktual sehingga tidak relevan dengan
kondisi saat ini).
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b.

Riset primer (kita ambil data langsung ke target riset kita,
konsumen atau responden, kelebihan riset jenis ini ialah
lebih aktual, bisa customized, tapi lebih mahal dan
memakan waktu). Riset kuantatif (adanya kuesioner,
bentuknya numbering yang bersifat statistik). Riset kualitatif
(bisa dilakukan dengan grup diskusi, observasi dan
interview).Riset pemasaran global (proses pengumpulan dan
mengubahnya menjadi informasi yang bermanfaat) :
mengidentifikasi permaslahan riset, mengembangkan
rencana riset, mengumpulkan data, menganalisis data dan
menyajikan penemuan-penemuan riset.

Proses riset pemasaran dapat digambarkan sebagai berikut
(Abdurrahman : 2015) :

Mendefinisikan masalah
dan tujuanriset

Mengembangkan rencana
riset untuk
mengumpulkan
informasi

Mengimplement
asikan rencana
riset
mengumpulkan
dan menganalisa
data

Gambar 4.2Proses RisetPemasaran
Penjelasan :
1. Mendefinisikan masalah dan tujuanriset
Manajer pemasaran dan periset Bersama-sama
menentukan masalah dan tujuan riset serta harus memahami
informasi yang diperlukan.
Kotler (2008) mengemukakan tiga tujuan riset dalam
Abdurrahman (2015)
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a. Tujuan riset eksplorasi, yaitu riset pemasaran yang
dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal yang
akan mebantu mendefinisikan masalah dan menyarankan
hipotesis.
b. Tujuan riset deskriptif, yaitu riset pemasaran yang
dilakukan untuk menggambarkan masalah pemasaran,
situasi atau pasar dengan lebih baik, seperti potensi pasar
untuk sebuah produk atau demografi dan perilaku
konsumen.
c. Tujuan riset kasual, yaitu riset pemasaran yang dilakukan
untuk menguji hipotesis tentang hubungan sebab akibat.
Pernyataan masalah dan tujuan riset membantu
keseluruhan proses riset.
2. Mengembangkan rencana riset untuk mengumpulkan
informasi
Setelah masalah dan tujuan riset didefinisikan,
langkah selanjutnya adalah menyusun rencana riset untuk
mengumpulkan informasi.Rencana riset memuat kerangka
sumber daya data yang ada dan menyebutkan pendekatan
yang khusus, metode hubungan pengambilan sampel, dan
alat yang digunakan periset untuk mengumpulkan data baru :
 Riset observasi adalah pengumpulan data primer dengan
mengobservasi orang-orang, tindakan, dan situasi yang
relevan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan
survei, yaitu mengumpulkan data primer dengan
mengajukan pertanyaan kepada masyarakat tentang
pengetahuan, perilaku membeli mereka, melalui
wawancara dan bantuan daftar kuesioner.
 Riset eksperimental adalah mengumpulkan data primer
dengan memilih kelompok subjek yang sesuai,
memberikan perlakuan yang berbeda, mengandalkan
factor-faktor perkembangan, dan memeriksa perbedaan
data respons kelompok.
3. Menerjemahkan dan melaporkanhasilpenemuan
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Riset pemasaran dapat dilaksanakan dalam bisnis
kecil, perusahaan, nirlaba, atau situasi internasional. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan informasi
disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang
menyediakan informasi. Kebutuhan informasi bagi pemasar
bukan dalam hal masalah besar kecilnya, melainkan dalah
ketepatan dan keakuratan informasi.

4.4Informasi Terkomputerisasi
Suatu organisasi, informasi merupakan sesuatu yang penting
didalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh pihak
manajemen. Berikut ini disajikan proses informasi melalui sistem
komputer, yaitu :

Gambar 4.3 : Sistem Komputer

Kotler (2008) mendefinisikan system informasi pemasaran
(marketing information system atau MIS) dalam Abdurrahman (2015),
yaitu : “orang, peralatan dan prosedur untuk mengumpulkan atau
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memilih, menganalisis, mengevakuasi dan mendistribusikan informasi
yang diperlukan dengan segera untuk pembuat keputusan
pemasaran”.Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa MIS:
1. Berinteraksi dengan pengguna informasi untuk menilai
kebutuhan informasi.
2. Mengembangkan informasi yang diperlukan dari database
internal perusahaan dan riset pemasaran.
3. Membantu pengguna menganalisis informasi untuk
menempatkan dalam bentuk yang tepat sehingga dapat
membuat keputusan pemasaran dan membantu para manajer
menggunakannya dalam mengambil keputusan mereka.
4. Menyediakan informasi, baik masa lalu maupun masa yang
akan datang.
MIS berupaya melayani dan memberikan informasi yang
dibutuhkan dan diinginkan manajer (Abdurrahman : 2015).
Secara ringkas, dapat berjalan bahwa MIS berperan penting bagi
perusahaan karena :
1. Memberikan informasi kepada mitra ekonomi, pemasok,
penjualam perantara atau agen mengenai perkembangan atau
pergeseran pemasaran dan pemasaran nasional keinternasional;
2. Memberikan informasi mengenai perkembangan kebutuhan
dan keinginan konsumen;
3. Memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan
pesaing;
4. Memberikan teknologi tentang perkembangan teknologi, baik
teknologi dalam bidang produksi maupun teknologi informasi.

Kegiatan operasional perusahaan (data) terdiri dari :
pengumpulan data transaksi dan jurnal, input data jurnal ke komputer,
pengolahan data, menampilkan laporan-laporan dan penyampaian hasil.
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Gambar 4.4 : Kegiatan Operasional Perusahaan (Data)
Sistem informasi terdiri dari yaitu : Decission Support
Systems (DSS) merupakan kelas sistem informasi terkomputerisasi
pada level lebih tinggi, CBIS merupakan informasi diguanakan oleh
para manajer atau pimpinan untuk melaksanakan tugas-tugasnya
sehingga pengelolaan informasi telah ada sejak lama.
4.5 Segmentasi Pasar
Konsumen begitu banyak jumlahnya, terbesar di seluruh
penjuru dunia atau negara dan bervariasi dalam hal kebutuhan dan
praktif belanja. Strategi cakupan pasar meliputi :
1. Strategi Pasar Tunggal (Single - Market Strategy)
2. Strategi Multi - Pasar (Multi - Strategy)
3. Strategi Pasar Keseluruhan (Total - Market Strategy)
Segmentasi Pasar Bisnis (Abdurrahman : 2015), yaitu : Pasar
bisnis dapat disegmentasikan secara geografis, demografis atau
pencarian manfaat status pengguna, tingkat penggunaan, dan status
kesetiaan. Di samping itu, ada juga beberapa variabel lain, yaitu
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karakteristik operasi, pendekatan pembelian, faktor situasional dan
karakteristik pribadi pelanggan.
Secara garis besar, pilihan-pilihan strategi mengelola
permintaan terdiri atas lima macam :
1.) Menawarkan produk komplementer,
2.) Mensegmentasi permintaan,
3.) Menerapkan system reservasi dan overbooking,
4.) Menawarkan intensif harga
5.) Mempromosikan permintaan di saat sepi.
Segmentasi Pasar Internasional (Abdurrahman : 2015), yaitu :
Perusahaan dapat melakukan segmentasi pasar internasional dengan
satu atau kombinasi beberapa variabel, misalnya letak geografis,
dengan mengelompokkan negara berdasarkan wilayah, seperti Eropa
Barat, Asia, Timur Tengah atau Afrika.
Ada banyak cara untuk melakukan segmentasi pasar, agar
dapat bermanfaat secara maksimal maka segmen segmen pasar harus
memehuhi enam karakter sebagai berikut :
a. Dapat diidentifikasi dan ukur.
b. Dapat di akses.
c. Substantial.
d. Differentiable.
e. Actionable.
f. Viablesustainable
Berikut ini beberapa persyaratan untuk segmentasi yang efektif
(Abdurrahman : 2015), yaitu :
1.
2.
3.

Terukur: daya beli dan profil segmen dapat diukur.
Aksesibilitas: dapat dijangkau dan dilayani dengan
efektif.
Substansial : cukup besar dan menguntungkan.
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4.

5.

Dapat didiferensiasikan : dapat dibedakan secara konsep
dan direspons secara berbeda terhadap elemen dan
prograi bauran pemasaran yang berbeda.
Dapat ditindaklanjuti: program yang efektif dapat
dirancang untuk menarik dan melayani segmen.

Kotler dan Armstrong (2008) mengemukakan empat
Segmentasi konsumen (Abdurrahman : 2015), yaitu sebagai berikut :
1.

2.

Segmentasi geografis, yaitu membagi pasar menjadi unit
geogerafis yang berbeda, seperti negara, negara bagian,
wilayah kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar.Sebagai
contoh, Unilever mengoperasikan, menetapkan lokasi produk,
promosi, dan penjualan ke seluruh wilayah Indonesia. Upaya
Unilever banyak pula diikuti oleh para pesaingnya.
Segmentasi demografis, yaitu membagi pasar menjadi
kelompok berdasarkan variabel, seperti usia, jenis kelamin,
ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan,
pendidikan, agama, ras, generasi dan kebangsaan. Faktor
demografis merupakan variabel paling umum (banyak
digunakan) untuk melakukan pengelompokan pasar sasaran :
a.

b.

c.

Segmentasi usia dan siklus hidup adalah
membagi pasar menjadi kelompok usia dan
siklus hidup yang berbeda.Contoh: sepatu untuk
anak-anak.
Segmentasi jenis kelamin, yaitu membagi pasar
menjadi kelompok berbeda berdasarkan jenis
kelamin.Contoh: sepatu untuk wanita dan untuk
pria.
Segmentasi pendapatan, yaitu membagi pasar
menjadi
kelompok
pendapatan
yang
berbeda.Contoh: sepatu untuk konsumsi yang
berpenghasilar kecil, dan untuk konsumsi yang
berpenghasilan tinggi.
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3.

Segmentasi psikografis, yaitu membagi pasar menjadi
kelompok berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau
karakteristik kepribadian. Contoh: sepatu untuk wanita dan
untuk pria.
4. Segmentasi perilaku, yaitu membagi pasar menjadi kelompok
berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respons
konsumen terhadap sebuah produk. Segmentasi perilaku ini
terdiri atas:
a. Segmentasi kejadian, adalah membagi pasar menjadi
kejadian ketika pembeli mendapat ide untuk membeli atau
menggunakan barang yang dibeli.
b. Segmentasi manfaat, adalah membagi pasar menjadi
kelompok menurut manfaat berbeda yang dicari konsumen
dan produsen
c. Segmentasi psikografis atau gaya hidup.

D. RANGKUMAN
Rangkuman :
 Keunggulan kompetitif (rantai nilai Porter) : sebuah
perusahaan
meraih
keunggulan
kompetitif
dengan
menciptakan rantai nilai (value chain) yang terdiri atas
aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan
kontribusi kepada margin (nilai dari produk dam jasa
perusahaan setelah di kurangi harga pokok)
 Riset pemasaran memiliki kebijakan publik dan etika
antaralain : jika digunakan dengan tepat, riset pemasaran
bermanfaat baik untuk perusahaan yang mensponsori maupun
untuk pelanggannya.
 Riset pemasaran internasional mengikuti langkah-langkah
seperti riset domestik, mulai dari merumuskan masalah riset
dan mengembangkan rencana riset sampai dengan
menginterpretasi dan melaporkan hasil-hasilnya (peneliti
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domestik berhubungan dengan pasar yang cukup homogen
didalam suatu negeri saja tetapi peneliti internasional
berurusan dengan banyak negara yang berlain-lainan)
Proses riset pemasaran : menetapkan masalah dan tujuan riset,
mengembangkan rencana riset, mengimplementasi rencana
riset dan menginterprestasi dan melaporkan hasil riset
Sistem informasi (Informasi System) merupakan aransemen
dari orang, data, proses-proses dan antar muka yang
berinteraksi mendukung dan memperbaiki beberap operasi
sehari-hari dalam suatu bisnis termasuk mendukung
memecahkan soal dan kebutuhan pembuat keputusan
manajemen dan para pengguna
Pasar : apa yang selama ini kita kenal sebagai tradisional atau
ada pula yang menamakannya pasar becek
Segmentasi pasar, enam karakter sebagai berikut : dapat
diidentifikasi dan ukur, dapat di akses, substantial,
differentiable, actionable dan viable sustainable.

E. LATIHAN/TUGAS/EKSPERIMEN

1.
2.
3.
4.
5.

A. Latihan :
Jelaskanlah Apa yang Saudara ketahui tentang riset
dan sistem informasi pemasaran?
Jelaskanlah bagaimana langkah-langkah proses riset
dalam pemasaran?
Jelaskanlah bagaimana model sistem informasi
pemasaran?
Jelaskanlah bagaimana proses riset dalam pemasaran?
Jelaskanlah model sistem informasi pemasaran?
B. Tugas Presentasi
C. Studi Kasus
D. Online Exercise/Kuiz (v-class)
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BAB
V.
STRATEGI
PEMASARANKONTEMPORER
UNTUKLINGKUNGAN YANG BERSAING
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN





Capaian pembelajaran :
Mahasiswa mampu menjelaskan strategi pemasaran
kontemporer untuk lingkungan yang bersaing : mampu
menentukan arena bersaing, mampu menganalisa kelompok
bersaing,
mampu
mengidentifikasi,
mengurai
dan
mengevaluasi pesaing, mampu menjelaskan strategi memasuki
pasar sasaran
Mahasiswa menguasai matakuliah yang dibahas pada
perkuliahan sebelumnya dan sudah mereview mata kuliah
yang akan dibahas pada perkuliahan hari ini

B. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN







Kemampuan akhir yang diharapkan :
Mahasiswa mampu menjelaskan strategi pemasaran
kontemporer untuk lingkungan yang bersaing
Mahasiswa mampu menentukan arena bersaing
Mahasiswa mampu menentukan menganalisa kelompok
bersaing
Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengurai dan
mengevaluasi pesaing
Mahasiswa mampu menjelaskan strategi memasuki pasar
sasaran

C. PENYAJIAN MATERI
5.1 Pendahuluan
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Persaingan bisnis dianalogikan sebagai pertempuran antar
pesaing dalam merebut dan mempertahankan pelanggan. Arthur D.
Little (Tjiptono : 2015) menyatakan bahwa sebuah perusahaan akan
menempati salah satu posisi bersaing dalam industri bersangkutan yaitu
: dominan, kuat, baik, sedang, lemah dan tidak ada harapan.
Bab ini akan menjabarkan tentang strategi pemasaran
kontemporer untuk lingkungan yang bersaing yang terbagi menjadi
beberapa sub bab antaralain :penentuan arena bersaing, analisis
kelompok bersaing dan identifikasi, uraian dan evaluasi pesaing
5.2 Penentuan Arena Bersaing
Berdasarkan pangsa pasar yang diraih dalam industri tertentu,
posisi sebuah perusahaan dapat di klasifikasikan menjadi :
1. Pemimpin pasar adalah perusahaan yang diakui oleh industri
yang bersangkutan sebagai pemimpin.
2. Penantang pasar adalah perusahaan runner-up yang secara
konstan mencoba memperbesar pangsa pasar mereka yang
dalam usaha tersebut mereka berhadapan secara terbuka dan
langsung dengan pemimpin besar.
3. Pengikut pangsa adalah perusahaan yang mengambil sikap
tidak mengusik pemimpin pasar dan hanya puas dengan cara
menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi pasar.
4. Penceruk pasar adalah perusahaan yang mengkhusukan diri
melayani sebagian pasar yang diabaikan perusahaan besar dan
menghindari bentrok atau persaingan head-to-head dengan
peruahaan besar.
Sumber persaingan yaitu :
a. Persaingan merek,
b. Persaingan jenis dan bentuk produk,
c. Persaingan generik,
d. Persaingan geografi.
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Menurut Gultinan dan Gordon (1990) didalam Sunyoto (2015)
ada beberapa komponen dalam menganalisis persaingan yang terjadi di
pasar, yaitu :
1.

Identfikasi Pesaing-pesaing Utama, Yang dimaksud
pesaing-pesaing utama adalah organisasi yang akan
kehilangan sebagian besar penjualan atau bagian pasarnya
jika strategi baru dari perusahaan berhasil atau (dalam hal
strategi mempertahankan pelanggan) organisasi yang
menantang posisi perusahaan.

2.

Analisis Atribusi Yang Bersaing, Penilaian yang objektif
mengenai kekuatan dan kelemahan relative dari karakteristik
produk, karakteristik pelayanan, tingkat mutu, dan harga
perusahaan sendiri adalah sangat penting untuk
memperlihatkan atribut apa yang dapat dimanfaatkan dalam
rangka memperoleh manfaat dalam setiap pasar atau segmen
target potensial.

3.

Analisis Distribusi Yang Bersaing, Dengan melakukan hal
ini manajer dapat mengenali setiap kendala distribusi yang
harus dikurangi datau dihilangkan agar dapat bersaing.
Penilaian ini harus meliputi faktor-faktor :

Jumlah pengecer atau pedagang besar yang menjual
produk ini.

Jumlah dan kemudahan dilihat dari ruang rak yang
disediakan untuk produk tersebut.

Banyaknya usaha penjualan dari distributor yang
dicurahkan untuk produk.

Jumlah persediaan yang disimpan oleh distributor

Tingkat pelayanan pelanggan

Tingkat sejauh mana macam saluran yang digunakan
sesuai dengan pola berlanggan dari pembeli.
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4.

Efektivitas Pemasaran Yang Bersaing, Perusahaan juga
harus meneliti tingkat sejauh mana perusahaan dapat
menandingi pesaing dalam hal usaha dan keterampilan
pemasaran. Inin berarti bahwa setiap perusahaan perlu dinilai
dalam hal :

Ukuran armada penjualan

Frekuensi
kunjungan
penjualan
dan
tingkat
pengalaman wiraniaga

Citra dan reputasi umum di antara pelanggan.

Kemampuan inovasi dan pengembangan produk baru
(khususnya pada industri teknologi tinggi).

Mutu dan reliabilitas produk.

5.

Analisis Sumber Daya Yang Bersaing, Mengetahui sumber
daya potensial yang tersedia bagi para pesaing dan
kemampuan untuk menaksir reaksi mereka khususnya penting
dika perusahaan memikirkan strategi menjaring berhadapan
(head to head acquisition strategy) melawan pemimpin besar.

5.3 Analisis Kelompok Bersaing
Analisis kelompok bersaing terdiri dari strategi pemimpin
pasar (market leader), strategi pengikut pasar (market followers) dan
strategi penceruk pasar (market nicher) yakni (Tjiptono : 2015) :
A. Strategi Pemimpin Pasar (Market Leader)
Perusahaan yang dominan selalu ingin tetap nomor satu.
Sikap ini mendorongnya untuk mengambil tindakan tiga arah, yaitu :
1.

Mengembangkan pasar keseluruhan.
Apabila Pasar berkembang, perusahaan dominanlah yang
memperoleh manfaat terbanyak. Ada 3 (tiga) cara yang dapat
digunakan pemimpin pasar untuk memperluas pasar yaitu :
a) Mencari pemakai baru
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b) Mencari kegunaan atau pengunaan baru
c) Penggunaan yang lebih banyak
2.

Melindungi pangsa pasar.
Sementara mencoba memperluas pasar, perusahaan yang
dominan tetap harus melindungi usahanya secara terus-menerus dari
serangan lawan-lawannya. Tujuan strategi bertahan ini adalah untuk
mengurangi kemungkinan serangan, mengalihkan serangan ke daerah
yang kurang bahaya dan memperkecil intensitasnya.
Ada 6 (enam) strategi pertahanan militer yang digunakan
oleh pemimpinan besar :
a) Pertahanan posisi. Pertahanan yang bijaksana adalah dengan di
versifikasikan usaha agara apabila satu unit bisnis diserang dan di
taklukkan pesaing, perusahaan tidak langsung mati.
b) Pertahanan menyamping adalah respon atau tangkisan untuk
pertahanan menyamping,
penyerang memusatkan segala
kekuatan untuk menyerang titik lemah perusahaan.
c) Pertahanan aktif mendahului.
d) Pertahanan serangan balik.
e) Pertahanan bergerak.
f) Pertahanan penciutan.
3.

Memperluas pangsa pasar
Pemimpin pasar akan dapat mempertahankan dan bahkan
mengembangkan posisinya apabila selalu berusaha memberikan nilai
superior kepada para para pelanggan. Setiap pemimpin pasar perlu
berfokus pada disiplin nilai-nilai tertentu, sesuai dengan karakteristik
pelanggan, produk dan operasinya. Ada 2 (dua) cara utama untuk
memenangkan persaingan :
a) Kesempurnaan opersional
b) Kepemimpinan produk
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B. Strategi Pengikut Pasar (Market Followers)
Perusahaan market followers juga perlu mempertahankan
konsumennya dan memperoleh tambahan pelanggan. Ada 3 (tiga)
strategi umum yang bisa manfaatkan :
a) Cloner. Strategi ini sering dianggap parasit karena
sedikit sekali berbuat intuk menstimulasikan pasar dan
hanya berharap dapat hidup dari investasi sang
pemimpin pasar
b) Imitator. Strategi perusahaan membuat beberapa
diferensiasi namun tetap meniru pemimpin pasar dalam
hal pembahuruan pasar dan bauran pemasaran
c) Adapter. Perusahaan adapter lebih memilih untuk
menjual ke pasar yang berbeda agar terhindar dari
konfrotansi langsung dengan pemipin pasar.
C. Strategi Penceruk Pasar (Market Nicher)
Perusahaan harus memiliki keahlian khas dalam pasar,
konsumen, produk dan sebagainya. Berikut adalah beberapa jenis
pengkhususan yang dapat di pilih :
a) Spesialis pemakai akhir
b) Spesialis tingkat vertikal
c) Spesialis ukuran pelanggan
d) Spesialis pelanggan tertentu
e) Spesialis geografis
f) Spesialis produk atau lini produk
g) Spesialis karakteristik
h) Spesialis pesanan
i) Spesialis kualitas
j) Spesialis jas
k) Spesialis saluran distribusi
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5.4 Identifikasi, Uraian Dan Evaluasi Pesaing
Strategi keunggulan bersaing antaralain :
1. Analisis lingkungan
2. Menetapkan misi perusahaan
3. Membentuk strategi
Tujuan pelaksanaan strategi bersaing yakni :
 Membentuk suatu positioning yang tepat
 Mempertahankan pelanggan
 Mendapatkan pangsa pasar baru
 Memaksimalkan penjualan
 Menciptakan kinerja bisnis yang efektif
Strategi bersaing menurut beberapa ahli diantaranya :
1) Strategi bersaing adaptif Miles dan Snow (1978) didalam
Tjiptono (2015) :
 Strategi prospektor (prospector) : mengutamakan
keberhasilan dalam berinovasi
 Strategi bertahan (devender) : mementingkan stabilitas
pasar yang menjadi targetnya
 Strategi penganalisis (analyzer) : menganalisis ide
bisnis baru sebelum organisasi memasuki bisnis
tersebut
 Strategi reaktor : organisasi yang bereaksi terhadap
perubahan lingkungan
2) Strategi bersaing generik Porter :
 Strategi kepemimpinan biaya (cost leadership) : digunakan
apabila organisasi ingin menjadi pemimpin pasar berbasis
biaya rendah dengan basis pelanggan luas
 Strategi diferensiasi (differentiation) : digunakan apabila
perusahaan ingin bersaing dengan pesaingnya dalam hal
keunikan produk dan jasa yang ditawarkan
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Strategi fokus (berbasis biaya atau diferensiasi) :
digunakan apabila perusahaan ingin melayani kebutuhan
spesifik ceruk pasar (market niche).

Faktor penyebab persaingan antaralain :
Menurunnya perhatian terhadap pasar tunggal domestik dan
naiknya perhatian terhadap pasar global
Kemajuan teknologi informasi membuat koordinasi antar pasar
menjadi semakin mudah
Kemajuan teknologi dan inovasi meningkatkan daya saing
perusahaan berukuran kecil dan menengah
Tidak ada lagi batas-batas negara karena adanya perjanjian
perdagangan (GATT, NAFTA, EEC).

o
o
o
o
o
o

Langkah-langkah untuk menganalisis persaingan :
Penentuan struktur dan karakteristik industri
Identifikasi dan analisis kelompok bersaing
Tindakan antisipasi pesaing
Evaluasi pesaing
Identifikasi dan uraian pesaing utama
Identifikasi pesaing utama

Ada lima model
digambarkan sebagai berikut :

kekuatan
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Gambar 5.1 : Model kekuatan persaingan
1.
2.
3.
4.
5.

Ancaman dari peserta bisnis baru
Kekuatan tawar menawar suplier
Kekuatan tawar menawar pembeli
Ancaman dari produk pengganti
Persaingan diantara perusahaan yang bersaing.

5.5 Sistem Inteligen Pesaing
Pengertian bussiness intelligence (intelijen bisnis) :
merupakan pengumpulan data dan informasi tentang perusahaan yang
semula hanya data atau informasi tentang pesaing (intelligent comfetitif)
meningkat ke data tentang semua unsur-unsur lingkungan. Intelijen
merupakan informasi yang menjelaskan elemen-elemen dalam
lingkungan perusahaan. Sistem intelijen dapat memberikan banyak
keuntungan bagi suatu perusahaan atau lembaga, sekarang ini tidak
hanya perusahaan besar yang memiliki sistem intelijen banyak
perusahaan kecil yang juga mempunyai.
Berikut ini unsur pokok dalam informasi intelijen yakni :
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Profil keperluan informasi dari
manajer
Sistem
penggalian
informasi
manajemen
Sistem pengkodean dan penyimpanan
Sistem analisis data
Kajian khusus
Sistem pelaporan
Pedoman penghapusan data

Tiga langkah penting dalam sistem intelijen pesaing :
pengumpulan dan analisis informasi, pemberian tanggung jawab, patok
duga (benchmarking). Empat langkah utama merancang sistem intelijen
persaingan :
1. Pembentukan sistem
2. Pengumpulan data
3. Evaluasi dan analisis data
4. Penyebarluaskan informasi dan pemberian tanggapan
Tugas intelijen pemasaran antaralain :
 Mengumpulkan data, terdiri dari data primer dan
data sekunder
 Mengevaluasi data, baik data primer dan data
sekunder
diperiksa
untuk
memastikan
keakuratannya
 Menganalisis data, tujuannya mengubah data
menjadi informasi
 Menyimpan informasi atau intelijen
 Menyebarkan informasi atau intelijen

1.

Subsistem intelijen pemasaran sebagai berikut ini :
Mengumpulkan data : perusahaan mungkin mendapatkan data
primer atau sekunder
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2.

Mengevaluasi data : baik data primer maupun sekunder, data
tersebut harus di periksa untuk memastikan akurasinya
Menganalisis data : jarang data dapat menjelaskan secara
menyeluruh, untuk itu perlu mengisi kesenjangan
Menyimpan data : setelah data di dapatkan maka harus di masukan
baik dengan mengenal karakter secara optik atau dengan di ketik,
kemudian data harus di simpan dengan sedemikian rupa sehingga
memudahkan pengambilan kembali
Menyebarkan intelijen : setelah dalam penyimpanan sekunder, teks
dokumen atau ringkasannya diambil dengan cara yang sama
catatan data apapun

3.
4.

5.

Benchmarking (patok duga) adalah : suatu pendekatan yang
memungkinkan pihak manajemen perusahaan memahami bisnis yang
dilakukan, pasar yang dilayani, serta dapat memotivasi manajemen
untuk memfokuskan perhatian pada usaha-usaha perbaikan terus
menerus (continous improvement) dan mengimplementasikan
manajemen perusahaan (Gasperz, 2008) di dalam Tjiptono (2015).
Alasan perlunya patok duga antaralain :
a. Faktor kepuasan pelanggan
b. Pelayanan yang berbeda dan lebih baik
c. Meningkatkan kualitas atau mengurangi biaya
d. Menawarkan jalan tercepat untuk mencapai perbaikan kinerja
nyata

1.

2.

Manfaat patok duga yaitu :
Perubahan budaya : patok duga memungkinkan perusahaan
menetapkan target kerja baru, proses ini berperan besar dalam
meyakinkan setiap orang dalam organisasi akan kredibilitas
target yang ingin dicapai
Perbaikan kinerja : patok duga memungkinkan perusahaan untuk
mengetahui adanya gap-gap tertentu dalam kinerja dan untuk
memilih proses yang akan diperbaiki
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3.

Penigkatan sumber daya manusia : patok duga memberikan dasar
bagi pelatihan, para karyawan mulai menyadari bahwa ada gap
antara apa yang mereka kerjakan dan apa yang dikerjakan oleh
karyawan di perusahaan yang terbaik dikelasnya

5.6 Strategi Memasuki Pasar Produk Baru, Berkembang, Matang
Dan Menurun
A. Strategi Memasuki Pemasaran Pasar Produk Baru
Inovasi merupakan faktor krusial dalam menunjang
kesuksean perusahaan, produk baru dapat di kelompokan menjadi 6
(enam) macam (new-to-the world product, new product lines, addtionis
to existing product lines, improvement in or revisions of existing
product, respositionings dan cost reductions).
Inovator memiliki tiga pilihan utama dalam hal timing
memasuki pasar, yaitu :
a) First movers (pioneers) yang menjual produk atau jasa dalam
kategorinya.
b) Early followers yang cepat memasuki pasar tahap awal
namun bukan yang pertama.
c) Late entrants yang memasuki pasar saat atau sesudah produk
mulai mempenetrasi pasar massal.
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Tabel 5.1 : Tiga Pilihan Utama Dalam Hal Timing Memasuki Pasar
Yang Dimiliki Oleh Inovator
Strategi
Pasar
Pionir

Memasuki
1.
2.
3.
4.

Fast Followers

1.
2.

Late Entrants

Kunci Sukses Strategi
Skala besar-besaran dalam memasuki
pasar
Lini produk luas
Kualitas produk bagus
Dana promosi besar
Skala memasuki pasar yang lebih besar
dibandingkan pionir
Menaklukkan pionir melalui teknologi
produk, kualitas produk, dan layanan
pelanggan yang superrior
Berfokus pada ceruk pasar

Secara ringkas, kunci sukses dari ketiga tersebut mampu
mempertahankan posisi kuat hingga memasuki tahap pertumbuhan
dengan menerapkan strategi pemasaran yang mengandalkan skala besar
dalam market.
B. Strategi Pemasar Dalam Pasar Berkembang

Tahap ini beberapa strategi dapat digunakan untuk
mempertahankan pertumbuhan pasar yang pesat selama mungkin
(Sunyoto : 2015), yaitu :
1.
2.

Kualitas produk ditingkatkan dan ciri serta model
produk ditambahkan
Segmen pasar baru dimasuki
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3.
4.

5.

Saluran distribusi baru dimanfaatkan
Bebrapa bentuk periklanan digeser dari membujuk
minat konsumen pada produk menimbulkan
keyakinan atas produk sehingga mau membeli
Harga diturunkan pada saat yang tepat untuk menarik
golongan konsumen lain yang peka terhadap harga

Tujuan strategi pemasar dalam pasar berkembang di
kelompokkan dalam dua kategori, yaitu :
1. Tujuan strategi bagi pemimpin besar adalah mempertahankan
pangsa pasar. Fokusnya adalah pembelian ulang dan
replacement purchase dari konsumen saat ini, serta berusaha
meraih porsi penjualan dalam jumlah besar dari para
pelanggan baru yang membeli produk pertama kali.
2. Tujuan strategi bagi penantang pasar adalah menumbuhkan
pangsa pasar, baik dengan merebut pelanggan pemimpin pasar,
meraih pangsa pasar pelanggan baru lebih besar di bandingkan
pemimpin pasar, maupun kedua cara tersebut.
C. Strategi Pemasaran Dalam Pasar Matang Dan Menurun
Pergesaran dari tahap pertumbuhan ke tahap kedewasaan
biasanya ditandai dengan periode turbelensi kompetitif. Periode ini
bercirikan telah di adopsinya produk, oleh sekitar separuh dari para
pelanggan potensial dan tingkat pertumbuhan penjualan mulai
melambat dan menurun. Seiring dengan melambatnya tingkat
pertumbuuhan, banyak pesaing yang keliru memprediksi volume
penjualan masa datang meningkatnya biaya tetap dan tuntutan
mempertahankan profitabilitas membuat banyak perusahaan bertarung
dalam rangka meningkatkan volume penjualan.
Konsekuensinya, tingkat persaingan semakin sensitif
mengakibatkan shakeout, dimana perushaan yang lebih lemah terdepak
dari arena kompetisi, baik bangkrut, menarik diri dari pasar
bersangkutan atau ambillah perusaahn lain.
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Sekarang ini perusahaan menganalisis bisnis melalui
pendekatan, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan boston
consulting group (BCG) :

Gambar 5.2 : Portofolio Bisnis Dengan Pendekatan Consulting
Group (BCG)
Matrik Pertumbuhan pangsa mendefinisikan empat jenis SBU,
yaitu :






Sapi Perah : bisnis atau produk yang pertumbuhannya rendah,
tetapi pangsanya tinggi. SBU yang terkenal dan berhasil ini
memerlukan investasi yang lebih kecil untuk mempertahankan
pangsa pasarnya.
Bintang : bisnis atau produk dengan pertumbuhan dan pangsa
yang tinggi. Bisnis atau produk ini sering memerlukan
investasi besar untuk menandai pertumbuhannya yang cepat
namun pada akhirnya pertumbuhannya akan melambat dan
berubah menjadi sapi perah.
Tanda Tanya : unit bisnis dengan pangsa rendah dalam pasar
yang pertumbuhannya tinggi. Unit ini memerlukan banyak
uang untuk mempertahankan pangsanya. Manajemen harus
berpikir keras tentang tanda tanya mana yang harus dicoba
untuk dibangun menjadi bintang dan mana yang harus
dibuang.
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Anjing : bisnis dan produk yang memiliki pertumbuhan dan
pangsa yang rendah. Bisnis ini bisa menghasilkan uang yang
cukup untuk mempertahankan dirinya sendiri tetapi tidak
menjanjikan sumber uang yang besar.

Ada beberapa strategi pemasaran yang dapat dilakukan
perusahaan pada tahap kemunduran (Sunyoto : 2015), yaitu :
1.

Mendidentifikasi produk yang lemah

Tugas pertama adalah menetapkan system untuk mengenal
produk-produk mana yang sudah lemah, berikut langkahnya :
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Perusahaan membentuk suatu panitia peninjauan
produk yang terdiri dari bagian pemasaran, produksi,
dan keuangan
Panitia ini kemudian menyusun suatu system untuk
mengidentifikasi produk mana saja yang lemah di
pasar
Bagian pembukuan atau pemrosesan data menyiapkan
data mengenai tiap-tiap produk yang menunjukkan
kecendrungan berkenaan dengan luas pasar, harga
jual, biaya dan keuntungan
Informasi di atas kemudian dianalisis dengan bantuan
computer untuk menetapkan produk-produk mana
yang meragkan sehingga perlu diteliti lebih lanjut
Daftar produk yang sedang diragukan dilaporkan pada
manajer-manajer yang bertanggung jawab tertentu
penilaian
diagnose
dan
pronogsa
yang
memperlihatkan bagaimana arah penjualan dan
keuntungan di masa yang akan dating
Terakhir, panitia pratinjau menyimpulkan dan
membuat rekomendasi atas masing-masing produk
yang diragukan tadi, membiarkan berjalan, perbaiki
strateginya, atau menghapusnya (menarik produk)
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2.

Menetapkan strategi pemasaran

Beberapa perusahaan akan meninggalkan pasar yang sedang
surut lebih awal dari rekanya yang lain. Hal ini banyak tergantung pada
seberapa tinggi drajat hambatan-keluar. Strategi tahap kemunduran
yang memadai akan merupakan fungsi dari daya tarik relative industry
dan kekuatan persaingan perusahaan dalam industry tersebut.
3.

Keputusan menghentikan produk

Jika perusahaan telah memutuskan untuk menarik produk dari
pasar, ada beberapa keputusan yang harus diambil selanjutnya, yaitu :
a.

b.
c.

Merek dan formula produk akan dijual atau
dipindahkan pada orang lain atau dihapus
sama sekali
Penarikan produk dari pasar dalam waktu
yang segera ataukan perlahan-lahan
Harus
diputuskan
mengenai
berapa
persediaan suku cadang dan apa pelayanan
yang akan diberikan untuk konsumen yang
sudah terlanjur memakai produk.

D. RANGKUMAN
Rangkuman :
 Berdasarkan pangsa pasar yang diraih dalam industri tertentu,
posisi sebuah perusahaan dapat di klasifikasikan menjadi :
 Pemimpin pasar adalah perusahaan yang diakui oleh industri
yang bersangkutan sebagai pemimpin
 Penantang pasar adalah perusahaan runner-up yang secara
konstan mencoba memperbesar pangsa pasar mereka yang
dalam usaha tersebut mereka berhadapan secara terbuka dan
langsung dengan pemimpin besar
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Pengikut pangsa adalah perusahaan yang mengambil sikap
tidak mengusik pemimpin pasar dan hanya puas dengan cara
menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi pasar
 Penceruk pasar adalah perusahaan yang mengkhusukan diri
melayani sebagian pasar yang diabaikan perusahaan besar dan
menghindari bentrok atau persaingan head-to-head dengan
peruahaan besar
Analisis kelompok bersaing terdiri dari strategi pemimpin pasar
(market leader), strategi pengikut pasar (market followers) dan
strategi penceruk pasar (market nicher) : strategi pemimpin pasar
(Market Leader), strategi pengikut pasar (Market Followers) dan
strategi Penceruk Pasar (Market Nicher)
Strategi keunggulan bersaing : analisis lingkungan, menetapkan
misi perusahaan dan membentuk strategi
Ada lima model kekuatan persaingan : ancaman dari peserta bisnis
baru, kekuatan tawar menawar suplier, kekuatan tawar menawar
pembeli, ancaman dari produk pengganti dan persaingan diantara
perusahaan yang bersaing
Bussiness intelligence (intelijen bisnis) : merupakan pengumpulan
data dan informasi tentang perusahaan yang semula hanya data atau
informasi tentang pesaing (intelligent comfetitif) meningkat ke data
tentang semua unsur-unsur lingkungan
Strategi memasuki pemasaran pasar produk baru : inovasi
merupakan faktor krusial dalam menunjang kesuksean perusahaan
Produk baru dapat di kelompokan menjadi 6 (enam) macam : newto-the world product, new product lines, addtionis to existing
product lines, improvement in or revisions of existing product,
respositionings dan cost reductions
Strategi pemasar dalam pasar berkembang : tujuan strategi bagi
pemimpin besar adalah mempertahankan pangsa pasar dan tujuan
strategi bagi penantang pasar adalah menumbuhkan pangsa pasar,
baik dengan merebut pelanggan pemimpin pasar, merasih pangsa
pasar pelanggan baru lebih besar di bandingkan pemimpin pasar,
maupun kedua cara tersebut
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Strategi pemasaran dalam pasar matang dan menurun : pergesaran
dari tahap pertumbuhan ke tahap kedewasaan biasanya ditandai
dengan periode turbelensi kompetitif. Periode ini bercirikan telah di
adopsinya produk, oleh sekitar separuh dari para pelanggan
potensial dan tingkat pertumbuhan penjualan mulai melambat dan
menurun.

E. LATIHAN/TUGAS/EKSPERIMEN

1.
2.
3.
4.

5.

B. Latihan :
Jelaskanlah apa yang Saudara ketahui tentang strategi
pemasaran untuk lingkungan yang bersaing?
Jelaskanlah apa yang Saudara ketahui tentang penentuan
arena bersaing?
Jelaskanlah apa yangSaudara ketahui tentang Analisis
kelompok bersaing?
Jelaskanlah Apa yang Saudara ketahui tentang strategi
memasuki pasar produk baru, berkembang, matang dan
menurun?
Jelaskanlah Apa yang Saudara ketahui tentang sistem
inteligen pesaing?
C. Tugas Presentasi
D. Studi Kasus
E. Online Exercise/Kuiz (v-class)
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BAB
VI.
IMPLEMENTASI
STRATEGI
KONTEMPORER DAN CONTROL

PEMASARAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN





Capaian pembelajaran :
Mahasiswa mampu mengimplementasikan strategi pemasaran
kontemporer : mampu melaksanakan rencana strategi
pemasaran, mampu mengukur kinerja pemasaran, mampu
mengontrol perencanaan
Mahasiswa menguasai matakuliah yang dibahas pada
perkuliahan sebelumnya dan sudah mereview mata kuliah
yang akan dibahas pada perkuliahan hari ini

B. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN






Kemampuan akhir yang diharapkan :
Mahasiswa mampu mengimplementasikan strategi pemasaran
kontemporer
Mahasiswa mampu melaksanakan rencana strategi pemasaran
Mahasiswa mampu mengukur kinerja pemasaran
Mahasiswa mampu mengontrol perencanaan

C. PENYAJIAN MATERI
6.1 Pendahuluan
Bentuk-bentuk pemasaran : pemasaran Domestik (Pemasaran
lokal, pemasaran regional dan pemasaran nasional), pemasaran ekspor,
pemasaran internasional, pemasaran multinasional dan pemasaran
global. Bab ini membahas mengenai implementasi strategi dan control.
Pada bab ini terdiri beberapa sub antaralain : proses
perencanaan strategi bisnis, melaksanakan rencana strategi pemasaran,
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pengukuran kinerja pemasaran dan pada akhir bab nya menjelaskan
tentang isu global untuk perencanaan, implementasi dan control

6.2 Proses Perencanaan Strategi Pemasaran
Pentingnya perencanaan strategi pemasaran :
 Rencana strategi yang baik bila dilaksanakan buruk
masih bisa mendapatkan keuntungan
 Rencana yang buruk namun diimplementasikan
dengan baik dapat membuat rugi
 Perencanaan strategi kreatif yang dibutuhkan untuk
bertahan adalah berfokus pada praktik terbaik untuk
hasil yang lebih baik

Gambar 6.1 : Proses Perencanaan Strategi Pasar
Penjelasan :
Proses perencanaan strategi pasar terdiri dari :
1. Strategi Marketing mix dan rencana kinerja
2. Analisis portofolio dan rencana strategi pasar :
a. Kinerja Bisnis (posisi saham, pertumbuhan
penjualan dan kinerja keuntungan)
b. Keatraktifan pasar (kekuatan pasar, intensitas
persaingan pasar dan akses pasar)
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c.

Keunggulan kompetitif (keunggulan diferensiasi
pasar, intensitas persaingan pasar dan akses pasar)

George A.Steiner dan John B.Miner (1982) mengemukakan
perencanaan strategi pemasaran dalam Abdurrahman (2015),sebagai
berikut:“Perencanaan strategi meliputi seluruh proses penentuan
kepentingan pihak luar yang utama berfokus pada organiasi, harapan
dan kepentingan yang dominan, informasi mengenai prestasi masa lalu,
sekarang dan masa depan dan evaluasi kekuatan serta kelemahan
perusahaan”.
Proses perencanaan pemasaran antaralain :
1. Analisis hasil prestasi kegiatan pemasaran
2. Analisis SWOT pemasaran perusahaan
3. Penentuan tujuan (objek) pemasaran
4. Penetapan strategi pemasaran
5. Pemasaran target pemasaran
6. Penyusunan rencana pemasaran
7. Penyusunan program pemasaran
8. Penyusunan anggaran pemasaran

Jenis-jenisPerencanaan strategi (Abdurrahman : 2015), yaitu :
1.

2.

3.

Perencanaan rencana (plan to plan), Pada tahap ini
dipikirkan bentuk tahap rencana perencanaan
program kerja, sumber data dan informasi, cara
pengumpulan dan pengolahan, perencananya,
petunjuk-petunjuk, dan cara penerapannya.
Premises, Praktik perkembangan lingkungan
eksternal seperti ekonomi, penduduk, teknologi,
pemerintah, hukum, sosial budaya, dan lain-lain.Yang
penting adalah kondisi konsumen.
Perumusan Visi Dan Misi, Visi merupakan proses
yang
menggambarkan
serangkaian
kegiatan
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4.

5.

perencanaan dan penetapan sasaran secara formal.
Sedangkan misi merupakan tugas dan prinsip pokok
dalam mewujudkan visi.
Perumusan Tujuan, Istilah sasaran (goal) sering
rancu dengan istilah tujuan (objective).Sasaran adalah
pernyataan terbuka yang berisi semua harapan yang
akan diselesaikan tanpa perhitungan apa yang akan
dicapai dan tidak ada penjelasan waktu penyelesaian.
Sebagai contoh, sasaran komunitas bank adalah
meningkatkan tingkat pengembalian-pernyataan yang
tidak jelas.
Perumusan tujuan dan faktor-faktor yang
memengaruhinya, Untuk merumuskan tujuan,
perusahaan perlu memerhatikan keseimbangan
dengan memadukan berbagai kepentingan atau pihak
yang terlibat dalam perusahaan (stakeholder benefit).
Ada beberapa faktor memengaruhi perumusan tujuan,
yaitu sebagai berikut :
a. Kekuatan dalam lingkungan, baik lingkungan
mikro (pelanggan, pesaing, perantara, dan
kelompok pemasok) maupun lingkungan makro
(demografi, geografi, ekonomi, teknologi,
pemerintah dan hukum, dan sosial budaya).
b. Kenyataan sumber daya perusahaan dan
hubungan kekuasaan intern. Perusahaan yang
lebih besar tentu akan mempunyai kemampuan
dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin
besar perusahaan, akan semakin bebas
menentukan tujuan-tujuannya. Berbeda dengan
perusahaan kecil yang bergantung pada kekuatan
lingkungan. Disamping itu, hubungan politik
intern juga memengaruhi tujuan. Hal ini
menyangkut dukungan yang diperoleh dari
pemegang saham.
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c.

6.

7.

System penilaian dan eksekutif puncak. Nilai
merupakan serangkaian sikap seseorang tentang
hal yang baik dan hal yang buruk, yang
dikehendaki dan tidak dikehendaki. Penilaian
seorang manajer ataupun eksekutif puncak akan
memengaruhi persepsi mengenai keunggulan dan
kelemahan tindakan strategi dan pemilihan
tujuan.
d. Kesadaran manajemen tentang keputusan masa
lampau dan perkembangan perusahaan. Dalam
menentukan tujuan perusahaan untuk periode
berikutnya selalu mempertimbangkan sejauh
mana tujuan-tujuan sebelumnya dapat dicapai.
Teori Perumusan Tujuan
a. Trickle Down Theory
Teori ini merupakan teori klasik, yang tujuan
perusahaan semata-mata keputusan dari eksekutif
puncak atau pemilik perusahaan.Teori ini disebut
juga teori tradisional.
b. Trickle-up theory
Teori ini merupakan teori dari Chester Barnard,
yang tujuan perusahaan merupakan konsensus
bawahan.
c. Minztberg theory
Tujuan perusahaan merupakan hasil permainan
kekuatan antara pengaruh koalisis ekstern.Koalisi
internal adalah para manajer puncak, staff, dan
system birokrasi, politik, ideology.Adapun
koalisi ekstern adalah pemerintah, pemilik
saham, pemasok, serikat buruh, dan sebagainya.
Fungsi tujuan
a. Sebagai landasan operasional baik kegiatan
perusahaan.
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b.

Sebagai titik ukur dalam menilai keberhasilan
strategi perusahaan.
8. Kegunaan Tujuan
a. Bagi perusahaan, yaitu :
1) Membantu penilaian keberhasilan ;
2) Membantu koordinasi dan pembuatan
keputusan;
3) Membantu perumusan dan implementasi
strategi;
4) Membantu/mendorong
memotivasi
pelaksanaan strategi untuk kerja keras.
b. Bagi pemerintah, konsumen, dan masyarakat,
yaitu mengetahui secara jelas aktivitas
perusahaan, khususnya dalam memperkenalkan
produk atau jasanya.
9. Perumusan sasaran
Unsur strategi induk yang ketiga adalah menetapkan
sasaran-sasaran yang dicapai, yaitu :
a. Hasil khusus yang ingin dicapai ;
b. Petunjuk mengembangkan kegiatan dari tiap-tiap
bagian.
10. Perumusan Strategi, Unsur keempat stretegi induk
adalah strategi yang akan dipilih.Strategi merupakan
rencana komprehensif untuk mencapai misi, tujuan,
dan sasaran. Keempat unsur strategi induk tersebut
akan menjadi program bagi suatu perusahaan dalam
mengembangkan misinya.
11. Perumusan Program Kerja, Setelah strategi
dirumuskan, disusunlah program kerja, jangka
pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Program kerja jangka pendek
Program kerja jangka pendek disusun setiap tahun
sehingga sering disebut jangka kerja tahunan.Untuk
mengupayakan dan mengatur program kerja jangka
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pendek, perlu pula disususn anggaran.Adapun untuk
menghadapi kondisi yang tidak menentu, diadakan
perencanaan kontingensi.
Program kerja jangka pendek atau program kerja
tahunan ini disusun oleh setiap unit kerja, kemudian
dirumuskan secara bersama-sama dengan pimpinan.
6.3 Melaksanakan Rencana Strategi Pemasaran
Melaksanakan rencana strategi pemasaran bagi perusahaan
sangatlah penting untuk kelangsungan hidup perusahaan, perusahaan
membutuhkan perencanaan yang matang agar mampu bersaing dengan
para kompetitif. Menurut Kotler & Amstrong (1992) didalam Sunyoto
(2015), strategi pemasaran adalah pendekatan pokok yang akan
digunakan oleh unit bisnis dalam mencapai sasaran yang telah
ditetapkan lebih dulu, didalamnya tercantum keputusan-keputusan
pokok mengenai target pasar, penempatan produk di pasar, bauran
pemasaran dan tingkat biaya pemasaran yang diperlukan.
Boone dan Kurtz (2000) dalam Abdurrahman (2015),
menyatakan :“perencanaan strategi (strategic planning) adalah tingkat
perencanaan yang memiliki sasaran paling jauh, yang merupakan proses
penentuan tujuan utama dari suatu organisasi kemudian memilih
serangkaian tindakan serta mengalokasikan sumber daya untuk
mencapai tujuan tersebut.”
Penulis berkesimpulan bahwa yang diartikan perencanaan
strategi adalah: “Suatu perencanaan yang memiliki sasaran utama
dalam proses penentuan tujuan organisasi dengan cara mengalokasikan
sumber daya untuk mencapainya”.
Pada strategi pemasaran terdapat dua kebutuhan (Sunyoto,
2015), yaitu :
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1.

Strategi Kebutuhan Primer
Strategi kebutuhan primer dirancang terutama untuk
menaikkan tingkat permintaan akan bentuk atau kelas produk dari
bukan pemakai yang sekarang dan dari pemakai yang sekarang. Ada
dua pendekatan strategis yang mendasar untuk merangsang kebutuhan
primer, yaitu meningkatkan jumlah pemakai, dan menaikkan jumlah
pembelian :
a.

Meningkatkan jumlah pemakai. Kesediaan pelanggan
untuk membeli atau kemampuan mereka untuk membeli
produk atau jasa atau kedua-duanya :
 Meningkatkan kesediaan untuk membeli
Kesediaan membeli dapat ditingkatkan dengan
memperhatikan manfaat-manfaat yang sudah ada
pada produk.
 Meningkatkan kemampuan membeli
Kemampuan membeli dapat ditingkatkan dengan
menawarkan harga yang lebih rendah atau kredit,
atau dengan mempertinggi kemudahan mendapatkan
produk.
b. Menaikkan Jumlah Pembelian. Jika manajer tertarik
untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih cepat dalam
pasar yang lesu tetapi sudah matang, strategi pemasaran
dapat ditujukan kearah peningkatan kesediaan untuk
lebih sering atau lebih banyak, dengan menggunakan
salah satu dari pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

Meluaskan penggunaan produk
Hal ini dicapai dengan memberikan informasi
mengenai penggunaan-penggunaan yang baru untuk
suatu produk.

Meningkatkan jumlah konsumsi produk
Harga yang lebih rendah atau kemasan volume
khusus dapat mengakibatkan penjualan dalam
volume rata-rata yang lebih tinggi atau konsumsi
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yang lebih cepat bagi produk-produk seperti
minuman ringan.
Mendorong penggantian karena rancang ulang
produk
Perancangan ulang mungkin dapat juga merupakan
strategi kebutuhan selektif. Namun ini lebih
merupakan strategi kebutuhan primer dalam industri
mode dan dalam industri barang-barang durable
lainnya.

2.

Strategi Kebutuhan Selektif
Strategi kebutuhan selektif dirancang untuk memperbaiki
posisi persaingan suatu produk, jasa, atau bisnis. Konsentrasi dasar dari
strategi-strategi ini adalah pada bagian pasar, karena peroleh penjualan
diharapkan akan datang dengan mengorbankan bentuk produk atau
kelas produk pesaing. Strategi kebutuhan selektif dapat dicapai dengan
mempertahankan pelanggan lama atu dengan menjaring pelanggan
baru.
Rencana pemasaran beroperasi pada dua tingkat:
 Rencana pemasaran strategis: menjelaskan pasar
sasaran serta proposisi nilai yang akan ditawarkan
perusahaan berdasarkan analisis peluang pasar terbaik
 Rencana pemasaran taktis: menjelaskan taktik
pemasaran, termasuk: fitur produk, promosi,
penyediaan barang, penetapan harga, saluran
penjualan serta layanannya.
Manfaat perencanaan pemasaran untuk perusahaan yaitu :
 Usaha untuk mendorong cara berpikir jauh
kedepan
 Usaha mengkoordinasi kegiatan pemasaran
secara lebih baik
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Usaha mengawasi kegiatan pemasaran yang
telah dilakukan yang didasarkan atas standar
prestasi kerja yang ditetapkan dalam rencana

Perencanaan strategi pemasaran adalah bagaimana cara dapat
menemukan berbagi peluang menarik dan menyusun strategi yang
menguntungkan. Strategi pemasaran(marketing strategy) adalah
gambaran besar mengenai hal yang akan dilakukan oleh suatu
perusahaan di suatu pasar.
6.4 Pengukuran Kinerja Pemasaran
Kinerja pemasaran merupakan dampak dari hasil strategi
pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Pengukuran kinerja
pemasran akan menjadi faktor yang penting karena dapat digunakan
sebagai evaluasi dan tolak ukur bagi kegiatan pemasaran. Cara
mengukur kinerja bisnis (Abdurrahman : 2015 ), sebagai berikut :
1. ROI adalah hasil bagi antara pendapatan bersih (belum pajak)
dengan total aktiva. Pengukuran dengan ROI mempunyai
keunggulan dan kelemahan.
 Keunggulan
1. ROI mengukur seberapa baik seorang manajer divisi
menggunakan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba.
2. ROI merupakan satuan umum yang dapat diperbandingkan
dengan banyak aktivitas bisnis lainnya.
3. ROI menyediakan insentif untuk menggunakan aktiva yang
ada dengan efisien.
4. Roi memberikan insentif untuk memperoleh aktiva baru hanya
jika penggunaan aktiva tersebut akan meningkatkan return
yang didinginkan.
 Kelemahan
1. ROI sangat sensitif terhadap kebijakan penyusutan yang
digunakan.
2. ROI sensitif terhadap nilai buku
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3.
4.
5.
2.

Harga perpindaahn
Rentang waktu penilaian yang tesedia sangat pendek
Daur hidup bisnis sangat mempengaruhi kinerja ROI.

Pengukuran nilai tambah (value added). Nilai tambah adalah selisih
penjualan dan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku dan
pembelian material pendukung atau return of value added
(ROVA). ROVA adalah salah satu alat ukur yang membagi laba
bersih sebelum pajak dengan niali tambah dan mengubah hasil di
peroleh kedalam bentuk persentase :

ROVA = Net Profit Before Tax
Market share adalah berapa persen pangsa pasar dikuasai ileh
peusahaan dibandingkan dengan pangsa pasar dimiliki perusahaan
lainnya sejenis. Alat pengukuran kinerja pemasaran yang lain dapat
dilakukan dengan menggunakan marketing metrics, dimana marketing
metrics tersebut dapat mengukur secara financial metrics dan nonfinancial metrics.Pengukuran dengan menggunakan financial metrics
salah satunya adalah menghitung bagaimana profitabilitas, biaya
pemasaran yang digunakan.
Pengukuran kinerja pemasaran bertujuan untuk :
1) Menunjukan ROI
2) Membedakan dampak jangka panjang dan pendek
3) Mengembangkan aktifitas melalui penyesuaian seiring
masuknya hasil-hasil awal
4) Memfokuskan pada usaha-usaha dari pemasar-pemasar yang
kreatif dan disiplin
5) Menyediakan indikator yang berguna untuk kinerja masa
depan
6) Meningkatkan respek dan pengaruh dari para pemasar lintas
bisnis yang ada
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7) Melibatkan para pemimpin bisnis dalam pemasaran dan
dampak bisnisnya
6.5 Isu Global Untuk Perencanaan, Implementasi Dan Control
Pengertian globalisasi (Giddens : 1999) dalam Tjiptono
(2015) adalah : interkoneksi sedunia pada level kultural, politik dan
ekonomi yang dihasilkan dari eliminasi hambatan-hambatan
komunikasi dan perdagangan. Target pasar global antaralain :
a. Standardized global marketing :
 Perusahaan menawarkan bauran pemasaran
yang sama kepada semua pelanggan
potensial yang ingin dilayani
 Volume penjualan lebih besar, biaya
produksi lebih rendah dan profitabilitas
lebih besar
 Butuh distribusi ekstensif di sebanyak
mungkin gerai ritel
b. Concentrated global marketing :
 Perusahaan merancang bauran pemasaran
untuk menjangkau segmen tunggal dalam
pasar global
 Merumuskan pasarnya secara sempit dan
berkonsentrasi sebaik mungkin dalam
memenuhi kebutuhan pasar tersebut
c. Differentiated global marketing :
 Menargetkan dua atau lebih segmen pasar
yang berbeda dan melayani dengan bauran
pemasran berbeda pula
 Pencapaian market coverage lebih luas

1.

Isu-isu global yaitu :
Pokok masalahnya bukan dalam mempertentangkan peran
namun bagaimana saling melengkapi
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diperlukan sekelompok kebijakan yang saling mendukung
Perlu disepakati tujuan-tujuan pembangunan global yang dapat
dijabarkan ke dalam kerangka pembangunan nasional
Perlu mengkaitkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi
permasalahan sosial budaya
Globalisasi, masalah nasional menjadi masalah internasional
Isu migrasi internasional
Masalah lingkungan global
Isu-isu terkini dalam riset pemasaran global yaitu :
a. Tidak adanya teknik pengumpulan data standar
b. Keengganan orang-orang untuk berbicara orang
yang tidak dikenalnya
c. Periset pasar pasar global harus menganalisis
banyak pasar nasional dari pada menganalisis
pasar nasional tunggal, dimana setiap pasar
mempunyai karakteristik yang unik
d. Pasar yang kecil diseluruh dunia mempunyai
keuntungan yang relatif kecil sehingga hanya
memungkinkan pengeluaran riset pemasaran yang
sederhana
e. Dinegara-negara berkembang data yang ada
mungkin di besar-besarkan atau dikurangi untuk
kebijakan politik mereka

Isu internasional dalam perumusan strategi antara lain :
1) Analisis portofolio internasional : daya tarik negara dan
kekuatan kompetitif produk
2) Strategi internasional yang umum digunakan : mengekspor,
memberikan lisensi, joint ventures, akuisisi.

Implementasi strategi adalah proses pemilihan strategi yang
dimasukkan ke dalam tindakan. Proses ini melibatkan desain dan
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pengelolaan sistem untuk mencapai integrasi terbaik dari orang, proses,
sumber daya, distribusi dan promosi dikembangkan untuk
menginformasikan, membujuk dan mengingatkan pelanggan bahwa
produk atau jasa sudah ada di wilayah mereka. Strategi pemasaran di
implementasikan oleh :
 Keterlibatan karyawan dalam implementasi strategi
umumnya tergantung kepada bentuk organisasi
yang dianut
 Semua orang yang berada dalam organisasi harus
melaksanakan strategi
 Perusahaan multinasional yang besar, wakil
presiden dari seluruh area perusahaan, divisi atau
SBU (strategic business unit), bekerjasama dengan
seluruh bawahan mereka untuk melaksanakan
strategi, termasuk manajer pabrik, manajer proyek
dan kepala unit
 Bila semua orang terlibat dalam implementasinya
maka kinerja organisasi akan lebih baik
Keahlian yang dibutuhkan untuk implementasi pemasaran :
a. Keahlian diagnistik
b. Identifikasi tingkat perusahaan
c. Keahlian implementasi
d. Keahlian evaluasi
Beberapa faktor
yang harus di telusuri dalam pasar
internasional (global) (Abdurrahman : 2015), yaitu sebagai berikut :
1.
2.

3.

Lingkungan ekonomi .Merupakan penentu utama dari
potensi dan peluang pasar internasional (global).
Lingkungan sosial budaya. Pelaku bisnis harus
mengetahui pengaruh dari budaya dan harus menyiapkan
diri untuk menghadapi setiap perubahannya.
Lingkungan legal dan peraturan. Pelaku bisnis harus
mampu mengetahui kompleksitas lingkungan hukum
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4.

untuk menghadapi situasi yang mungkinmenimbulkan
konflik, kesalah pengertian atau pelanggaran hukum
secara terbuka.
Kurs mata uang asing dan keputusan keuangan. Sistem
yang berlaku sekarang ini didasarkan pada kurs mata uang
yang mengembang dengan niali tukar yang ditepkan oleh
kekuatan pasar berupa permintan dan penawaran.

Menurut William F.Glueck dan Lawrance R.Jauch (2000: 311)
didalam Abdurrahman (2015), ada beberapa aspek penting yang
perlu direncanakan sehingga aktivitas bisnis berjalan secara terarah
dan benar-benar konsisten :
1.

2.

3.

Program Kerja, Program adalah daftar aktivitas yang
dibutuhkan untuk melaksanakan rencana jangka pendek dan
menengah sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Program
kerja disebut juga program operasional.Program kerja dibagi
menjadi program kerja fungsional dan program kerja tahunan.
Anggara (Budget), Melaksanakan program kerja, perlu
dilakukan alokasi dana secara tepat dan akurat untuk
pelaksanaan berbagai kebutuhan guna penyusunan strategi dan
pelaksanaan strategi (operasi). Alokasi dana untuk berbagai
kegiatan perusahaan disebut sebagai anggaran (budget).Ada
dua macam anggaran, yaitu:
a) Anggaran strategi (strategy budget), apabila anggaran
tersebut merupakan alokasi dana untuk keperluan
pemikiran dan penyusunan.
b) Anggaran operasional (operating budget), apabila
alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan operasi.
Prosedur, Prosedur adalah bentuk langkah yang harus
dilakukan untuk mencapai tujuan.Prosedur merupakan
mekanisme pelaksanaan setiap aktivitas agar dalam aktivitasaktivitas
yang
dilaksanakan
tidak
terjadi
penyimpangan.Dengan prosedur, para anggota organisasi
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4.

5.

bertindak sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan dan
dengan penuh rasa tanggung jawab.
Membangun Organisasi yang Kapabel, Suksesnya
melakukan strategi bergantung pada kesesuaian organisasi
yang diperlukan perusahaan dan kemampuan personelnya.
Menentukan
Sistem
Administrasi,
Tugas-tugas
spesifikasinya, yaitu :
a. Menentukan kebijakan, prosedur, dan pengalokasian dana.
b. Mengembangkan system administrasi dan operasi yang
memberikan karakteristik yang kapabel pada organisasi.
c. Mengembangkan system informasi yang jelas sebagai
dasar pelaksanaan.

6.

Menentukan Imbalan atau Insentif dalam Usaha Mencapai
Keberhasilan Pelaksanaan Strategi
a. Memotivasi unit-unit organisasi dan para personel.
b. Menentukan imbalan dan insentif dalam usaha mencapai
keberhasilan
c. Mempromosikan keberhasilan personel.

7.

Membentuk Budaya Strategi yang Baik, Tugas-tugas
spesifikasinya, yaitu :
Menentukan nilai-nilai.
Menentukan standar etika.
Mendorong lingkungan kerja yang kondusif.
Membangun semangat kerja dengan budaya yang baik dan
loyalitas tinggi.

a.
b.
c.
d.

8.

Melatih Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Strategi

149

STRATEGI PEMASARAN KONTEMPORER
a.

Mengubah nilai-nilai dan budaya kepemimpinan pada
tingkat yang tepat.
Mengembangkan gaya
kepemimpinan
dan
iklim
kepemimpinan yang tepat.
Melibatkan dalam pengembangan karier bagi perencana
strategi pada hari mendatang.
Menggunakan pengembangan organisasi karier bagi
perencana strategi pada hari mendatang.
Menciptakan tanggung jawab atas pengembangan suatu
iklim yang kondusif.

b.
c.
d.
e.

9.

Sistem Informasi Strategi, Data dan informasi berperan dalam
implementasi strategi. Informasi strategi menggambarkan
proses penggunaan masukan informasi strategi sebagai data
dasar strategi. Informasi strategi menggambarkan diagram
yang memperlihatkan proses pengambilan keputusan yang
digambarkan dalam bentuk informasi dan model. Gambar
tersebut tampak adanya sumber data dasar.Data tersebut
digunakan untuk model prakiraan dan optimalisasi sebelum
penggunaan untuk pelaksanaan. Model prakiraan digunakan
untuk memperkirakan keadaan yang akan datang. Adapun
model optimalisasi berfungsi untuk mengevaluasi dan
memiliki langkah-langkah kegiatan yang paling baik
(optimum) atas dasar prakiraan masa datang.

D. RANGKUMAN




Proses perencanaan strategi pasar terdiri dari : strategi
marketing mix dan rencana kinerja, analisis portofolio dan
rencana strategi pasar
Proses perencanaan pemasaran : analisis hasil prestasi
kegiatan pemasaran, analisis SWOT pemasaran
perusahaan, penentuan tujuan (objek) pemasaran,
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penetapan strategi pemasaran, pemasaran target pemasaran,
penyusunan rencana pemasaran, penyusunan program
pemasaran dan penyusunan anggaran pemasaran
Perencanaan strategi pemasaran : bagaimana cara dapat
menemukan berbagi peluang menarik dan menyusun
strategi yang menguntungkan
Pengukuran kinerja pemasaran bertujuan untuk :
menunjukan ROI, membedakan dampak jangka panjang
dan pendek, mengembangkan aktifitas melalui penyesuaian
seiring masuknya hasil-hasil awal, memfokuskan pada
usaha-usaha dari pemasar-pemasar yang kreatif dan
disiplin, menyediakan indikator yang berguna untuk kinerja
masa depan, meningkatkan respek dan pengaruh dari para
pemasar lintas bisnis yang ada dan melibatkan para
pemimpin bisnis dalam pemasaran dan dampak bisnisnya
Isu-isu global : pokok masalhnya bukan dalam
mempertentangkan peran namun bagaimana saling
melengkapi, diperlukan sekelompok kebijakan yang saling
mendukung, perlu disepakati tujuan-tujuan pembangunan
global yang dapat dijabarkan ke dalam kerangka
pembangunan nasional, perlu mengkaitkan pertumbuhan
ekonomi dan mengatasi permasalahan sosial budaya,
globalisasi
masalah
nasional
menjadi
masalah
internasional, isu migrasi internasional dan masalah
lingkungan global
Implementasi strategi : proses pemilihan strategi yang
dimasukkan ke dalam tindakan. Proses ini melibatkan
desain dan pengelolaan sistem untuk mencapai integrasi
terbaik dari orang, proses, sumber daya, distribusi dan
promosi
dikembangkan
untuk
menginformasikan,
membujuk dan mengingatkan pelanggan bahwa produk
atau jasa sudah ada di wilayah mereka.
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E. LATIHAN/TUGAS/EKSPERIMEN
A. Latihan :
2. Jelaskanlah apa yang Saudara ketahui tentang
Implementasi strategi pemasaran?
3. Jelaskanlah apa yang Saudara ketahui tentang
Pengukuran kinerja pemsaran?
4. Jelaskanlah apa yang Saudara ketahui tentang
Melaksanakan rencana strategi pemasaran?
5. Jelaskanlah apa yang Saudara ketahui tentang Proses
perencanaan strategi pemasaran?
6. Jelaskanlah apa yang Saudara ketahui tentang isu
global untuk perencanaan, implementasi dan control
B. Tugas Presentasi
C. Studi Kasus
D. Online Exercise/Kuiz (v-class)
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GLOSARIUM
Assimilation-contrast Theory : Teori mengemukakan konsumen
mungkin menerima penyimpangan (deviasi) dari ekspektasinya
dalam batasan tertentu, apabila produk atau jasa yang dibeli dan
dikonsumsi tidak terlau berbeda dengan apa yang diharapkan
pelanggan, maka kinerja produk atau jasa bersangkutan akan
dievaluasi secara poditif (dinilai memuaskan).
Attribution Theory: Teori ini menunjukkan kinerja suatu produk gagal
memenuhi harapan, maka pelanggan akan berusaha menentukan
penyebab kegagalan tersebut. Proses atribusi berpengaruh sangat
besar terhadap kepuasan atau ketidak puasan pelanggan apabila
keterlibatan dan pengalaman (serta pengetahuan) pelanggan dengan
suatu barang atau jasa relatif tinggi.
Comformance To Specifications : Kesesuaian dengan spesifikasi.
Customer Exit: Pelanggan yang tidak lagi membeli atau berhenti
menjadi langganan.
Customer Lifetime Value: Nilai seumur hidup pelanggan.
Customer Satisfaction: Tingkat perasaan seseorang setelah
membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dibandingkan
dengan harapannya
Customer Value: Nilai-nilai yang diterima oleh pelanggan yang dilihat
dari semua aspek nilai-nilai organisasi yang melekat dalam produk
dan atau jasa yang diberikan kepada pelanggan.
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Durability : Daya tahan, berkaitan dengan berapa lama produk tersebut
dapat terus digunakan.
E-commerce: Merupakan transaksi bisnis secara elektronik
Equity Theory : Teori yang beranggapan bahwa orang menganalisis
rasio input dan hasilnya (Outcome) dengan rasio input dan hasil
mitra pertukarannya. Apabila rasio hasil dan input setiap pihak
dalam pertukaran kurang lebih sama dan sebaliknya.
Expectancy Disconfirmation Model : Model yang digunakan untuk
mengukur bila kinerja lebih besar di bandingkan harapan maka
kepuasan emosional yang terjadi, sedangkan bila kinerja sama
dengan harapan maka yang terjadi adalah konfirmasi harapan.

Marketplace : Model bisnis yang manawebsite yang bersangkutan
tidak hanya membantu barang dagangnnya saja, tapi juga
memfasilitasi transaksi uang secara online

E-Marketplace : website yang tidak hanya membantu barang
dagangnnya saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara
online

Marketing : Proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi
pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan tujuan
untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya.

Marketing Mix : Merupakan strategi pemasaran yang menggunakan
kombinasi empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari
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sistem pemasaran perusahaan, yaitu : produk, struktur harga,
kegiatan promosi dan sistem distribusi

Features : Merupakan karakteristik sejunder atau pelengkap.
Net Present Value: Nilai yang menggambarkan nilai sekarang bersih.
Opponent Process Theory : merupakan emosional awal (proses
utama) disebut proses primer dan proses adaptif, respon awal tidak
menjadi semakin kuat sehingga individu bersangkutan mengalami
excitement yang lebih lemah pada pengalaman berikutnya.
Patronage : Merupakan pembeli yang sepanjang umurnya menjadi
pelanggan.
Perceived Quality : Persepsi terhadap kualitas, citra dan reputasi
produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya.
Serviceabillity : Meliputi kecepatan, kompetisi, kenyamanan, mudah
direparasi serta penanganan keluhan yang memuaskan.
Strategy Defensif : Meliputi usaha mengurangi kemungkinan customer
exit dan beralihnya pelanggan ke pemasar lain.
Strategi Ofensif : Strategi yang ditunjukkan untuk meraih atau
mendapatkan pelanggan baru dengan menerapkan strategi ini
perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pasar, penjualan dan
jumlah pelanggannya.
Strategic Planning : Tingkat perencanaan yang memiliki sasaran
paling jauh, yang merupakan proses penentuan tujuan utama dari

156

STRATEGI PEMASARAN KONTEMPORER
suatu organisasi kemudian memilih serangkaian tindakan serta
mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut.”
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