
 

 

 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Pengertian Pemasaran 

 

Pemasaran merupakan faktor yang penting dalam siklus yang bermula dan 

berakhir dengan kebutuhan konsumen. Berhasil tidaknya dalam pencapaian tujuan 

bisnis tergantung pada keahlian di bidang pemasaran. Selain itu juga tergantung 

pada kemampuan untuk mengkombinasikan fungsi-fungsi tersebut agar dapat 

berjalan lancar. 

 

Menurut Kotler & Keller (2009: 5)  

“Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan 

jasa yang bernilai dengan orang lain.” 

 

Menurut Dharmesta dan Irawan (2005: 5) 

“Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis 

yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan 

dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik 

kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial.” 

 

Kedua pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pemasaran sebagai salah satu 

sistem total dari kegiatan dalam memasarkan barang. 
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2.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

 

Menurut Kotler & Keller (2009: 5) 

“Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan 

meraih mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menghantarkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan 

yang unggul.” 

 

Menurut Subagyo (2010: 1) 

“Manajemen pemasaran adalah sebagai analisis, perencanaan, 

implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk 

menciptakan, membangun dan mempertahankan pertukaran yang 

menguntungkan dengan pembeli sasaran demi mencapai tujuan 

organisasi.” 

 

2.3 Pengertian Bauran Pemasaran 

 

Istilah bauran pemasaran menggambarkan seluruh unsur pemasaran dan faktor 

produksi yang dikerahkan guna mencapai tujuan organisasi misalnya mencapai 

laba yang optimal dan peningkatan omzet penjualan. 

 

Menurut Kotler & Keller (2009: 76) 

“Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang dapat 

dikendalikan, yang diterapkan ke produk dari perusahaan itu sendiri untuk 

menghasilkan respon yang diinginkan terhadap pasar.” 

 

Alat-alat tersebut diklasifikasikan oleh Hawkins dalam Kotler (2002: 13), menjadi 

empat kelompok yang luas dalam kegiatan pemasaran yaitu product features, 

price, communications, distribution, and services.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa bauran pemasaran merupakan 

sekelompok variabel yang terdiri dari produk, harga, promosi, saluran distribusi, 

sumber daya manusia, proses dan prasarana fisik yang dapat dilaksanakan 

perusahaan untuk mempengaruhi permintaan akan produknya. 
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2.3.1 Kebijakan Produk 

 

Menurut Kotler & Keller (2009: 4) 

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, 

pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi dan ide.” 

 

Untuk mengembangkan strategi pemasaran produk dan jasa suatu perusahaan 

perlu mengembangkan beberapa klasifikasi produk.  

Klasifikasi produk yang dijelaskan dalam Kotler & Keller (2009: 5-7) adalah 

sebagai berikut: 

1. Menurut daya tahan dan wujud produk, dibagi menjadi tiga yaitu: 

 Barang-barang yang tidak tahan lama, adalah barang-barang 

berwujud yang biasanya dikonsumi dalam satu atau beberapa kali 

penggunaan. Misalnya: bir dan sabun. 

 Barang tahan lama, adalah barang-barang berwujud yang biasanya 

dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama. Misalnya: kulkas, 

alat-alat mesin, dan pakaian. 

 Jasa, adalah produk yang tak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi, 

dan dapat musnah. Akibatnya, jasa biasanya memerlukan kendali 

kualitas kredibilitas pemasok, dan kemampuan adaptasi yang lebih 

besar. Misalnya: salon potong rambut dan perbaikan peralatan. 

2. Menurut barang konsumen, dapat dibagi menjadi empat yaitu: 

 Barang sehari-hari, adalah barang-barang yang biasanya sering 

dibeli oleh konsumen, segera dan dengan usaha minimum. 

Misalnya: minuman ringan, sabun, dan surat kabar. 
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 Barang belanja, adalah barang yang secara karakteristik 

dibandingkan oleh konsumen berdasarkan kecocokan, kualitas, 

harga, dan gaya. Misalnya: perabotan, pakaian, mobil bekas, dan 

peralatan rumah tangga utama. 

 Barang khusus, adalah barang yang mempunyai karakteristik atau 

identifikasi merek yang unik dimana ada cukup banyak pembeli 

yang bersedia melakukan usaha pembelian khusus. Misalnya: 

mobil, komponen stereo, peralatan fotografi, dan busana pria. 

 Barang yang tidak dicari, adalah barang yang tidak dikenal 

konsumen atau biasanya tidak terpikirkan untuk dibeli. Misalnya: 

detektor asap, asuransi jiwa, dan ensiklopedia. 

3. Menurut barang industri dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 

 Bahan dan suku cadang, adalah barang yang seluruhnya menjadi 

bagian dari produk produsen. 

 Barang modal, adalah barang tahan lama yang memfasilitasi 

pengembangan atau pengelolaan produk. 

 Layanan bisnis dan pasokan, adalah barang dan jasa jangka pendek 

yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. 

 

2.3.2 Kebijakan Harga 

 

Menurut Kotler & Keller (2009: 67) 

“Harga adalah salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan, elemen lain menghasilkan biaya. Harga adalah elemen 

termudah dalam program pemasaran untuk disesuaikan fitur produk, 

saluran, dan bahkan komunikasi membutuhkan lebih banyak waktu.” 
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Enam langkah menetapkan harga menurut Kotler & Keller (2009: 76-90), yaitu: 

1. Memilih tujuan penetapan harga. 

Semakin jelas tujuan perusahaan, semakin mudah perusahaan menetapkan 

harga. Lima tujuan utama adalah kemampuan bertahan, laba saat ini 

maksimum, pangsa pasar maksimum, pemerahan pasar maksimum, dan 

kepemimpinan kualitas produk. 

2. Menentukan permintaan 

Setiap harga akan mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda dan 

karena itu akan memiliki berbagai dampak pada tujuan pemasaran 

perusahaan. Dalam menentukan permintaan, perusahaan harus 

memperhatikan sensitivitas harga, memperkirakan kurva permintaan dan 

elastisitas kurva permintaan. 

3. Memperkirakan biaya 

Permintaan menetapkan batas harga yang dapat dikenakan perusahaan 

untuk produknya dan biaya menetapkan batas bawah. Perusahaan ingin 

mengenakan harga yang dapat menutupi biaya memproduksi, 

mendistribusikan, dan menjual produk, termasuk tingkat pengembalian 

yang wajar untuk usaha dan resikonya. 

4. Menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing 

Dalam kisaran kemungkinan harga yang ditentukan oleh permintaan pasar 

dan biaya perusahaan, perusahaan harus memperhitungkan biaya, harga, 

dan kemungkinan reaksi harga pesaing.  

5. Memilih metode penetapan harga 

Metode penetapan harga dapat dibagi menjadi enam metode, yaitu: 
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a. Penetapan harga markup, yaitu perusahaan menambah markup 

standar ke biaya produk. 

b. Penetapan harga tingkat pengembalian sasaran, yaitu perusahaan 

menentukan harga yang akan menghasilkan tingkat pengembalian 

atas investasi sasarannya (ROI). 

c. Penetapan harga nilai anggapan, yaitu perusahaan harus 

menghantarkan nilai yang dijanjikan oleh proposisi nilai mereka, 

dan pelanggan harus dapat menerima nilai ini menjadi nilai 

anggapan. 

d. Penetapan harga nilai, yaitu perusahaan memenangkan pelanggan 

setia dengan mengenakan harga yang cukup rendah untuk 

penawaran berkualitas tinggi. 

e. Penetapan harga going rate, yaitu perusahaan mendasarkan 

sebagian besar harganya pada harga pesaing, mengenakan harga 

yang sama, lebih mahal, atau lebih murah dibandingkan harga 

pesaing utama. 

f. Penetapan harga jenis lelang, bertujuan untuk membuang 

persediaan berlebih atau barang bekas. Tiga jenis lelang utama dari 

prosedur penetapan harga yaitu lelang Inggris, lelang Belanda, dan 

lelang tender tertutup. 

6. Memilih harga akhir 

Metode penetapan harga mempersempit kisaran darimana perusahaan 

harus memilih harga akhirnya. Dalam memilih harga itu, perusahaan harus 

mempertimbangkan faktor-faktor tambahan, termasuk dampak kegiatan 
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pemasaran lain, kebijakan penetapan harga perusahaan, penetapan harga 

berbagi keuntungan dan resiko, dan dampak harga pada pihak lain. 

 

2.3.3 Kebijakan Promosi  

 

Mewakili semua komunikasi yang seorang pemasar dapat digunakan di pasar, 

promosi mempunyai empat elemen yang berbeda yaitu periklanan, public 

relations, dari mulut ke mulut dan titik penjualan.  

 

Menurut Subagyo (2010: 132) 

“Promosi adalah suatu usaha dari pemasaran dalam menginformasikan dan 

mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan 

transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkannya.”  

 

Menurut Kotler & Keller (2009: 189-192), promosi terdiri dari: 

a. Promosi penjualan 

Menurut Kotler & Keller (2009: 190), alat promosi penjualan menawarkan 

tiga manfaat yang berbeda, yaitu: 

 Komunikasi 

Promosi penjualan meraih perhatian dan dapat mengarahkan 

konsumen kepada produk. 

 Insentif 

Promosi penjualan mencakup beberapa konsesi, pendorong, atau 

kontribusi yang memberikan nilai bagi konsumen. 

 Undangan 

Promosi penjualan mencakup undangan berbeda untuk melibatkan 

diri dalam transaksi sekarang. 
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Dengan kata lain, promosi penjualan merupakan salah satu alat yang 

digunakan untuk memberitahukan, mempengaruhi, membujuk dan 

mengingatkan konsumen akan suatu produk. 

b. Periklanan 

Iklan menjangkau pembeli yang tersebar secara geografis. Bentuk iklan 

tertentu seperti TV memerlukan anggaran yang lebih besar dibandingkan 

dengan bentuk iklan seperti surat kabar. Karena berbagai bentuk dan 

penggunaan iklan, sulit melakukan generalisasi tentang hal tersebut.  

c. Penjualan Personal 

Penjualan personal merupakan alat paling efektif pada tahap proses 

pembelian selanjutnya terutama dalam membentuk preferensi, keyakinan, 

dan tindakan pembelian.  

Penjualan personal mempunyai tiga kualitas berbeda, yaitu: 

 Interaksi pribadi 

Penjualan personal menciptakan episode segera dan interaktif 

antara dua orang atau lebih. 

 Pengembangan 

Penjualan personal juga memungkinkan semua jenis hubungan 

berkembang, mulai dari masalah hubungan penjualan sampai 

pertemanan pribadi yang dalam. 

 Respons 

Pembeli dapat merasa mereka wajib mendengarkan pembicaraan 

penjual. 
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d. Hubungan masyarakat dan publisitas 

Daya tarik hubungan masyarakat dan publisitas didasarkan pada tiga 

kualitas berbeda, yaitu: 

 Kredibilitas tinggi 

Kisah dan fitur baru lebih autentik dan kredibel bagi pembaca 

daripada iklan. 

 Kemampuan untuk mencapai pembeli 

Hubungan masyarakat dapat menjangkau calon pembeli yang suka 

menghindari wiraniaga dan iklan. 

 Dramatisasi 

Hubungan masyarakat mempunyai potensi mendramatisasi 

perusahaan atau produk. 

e. Pemasaran langsung dan interaktif 

Pemasaran langsung dan interaktif mempunyai banyak bentuk—melalui 

telepon, online, dan secara pribadi. Mereka berbagi tiga karakteristik 

berbeda.  

Pesan pemasaran langsung dan interaktif adalah: 

 Penyesuaian 

Pesan dapat disiapkan untuk menarik individu yang dibidik. 

 Terkini 

Pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat. 

 Interaktif  

Pesan dapat diubah tergantung pada respons seseorang. 
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2.3.4 Kebijakan Tempat / Saluran Distribusi 

 

Tempat mewakili lokasi dimana suatu produk dapat dibeli. Hal ini sering disebut 

sebagai saluran distribusi (Subagyo, 2010: 131). 

 

Menurut Kotler & Keller (2009: 14)  

“Saluran distribusi adalah untuk menggelar, menjual, atau menyampaikan 

produk fisik atau jasa kepada pelanggan atau pengguna. Saluran distribusi 

dapat mencakup toko fisik maupun toko-toko virtual di internet. Strategi 

distribusi bertujuan untuk memberi kemudahan kepada konsumen dalam 

menemukan informasi dan keberadaan produk.” 

 

Komponen kombinasi distribusi terdiri dari pengangkutan yang akan digunakan, 

metode distribusi, saluran distribusi, serta jumlah lokasi yang akan dipergunakan. 

Faktor utama yang perlu mendapat perhatian adalah beban biaya berbagai jenis 

saluran distribusi jarak antara pabrik dengan konsumen, luas pasar, serta sejauh 

mana perusahaan ingin menguasai distribusi barang. 

 

2.3.5 Kebijakan Sumber Daya Manusia  

Menurut Lovelock & Wright (2007: 19) 

“People adalah karyawan (dan kadang-kadang pelanggan lain) yang 

terlibat dalam proses produksi.” 

 

Menurut Suparno (2003: 85) elemen orang ini memiliki dua aspek yaitu: 

a. Pelayanan  

Melalui pelayanan yang cepat, baik, ramah, teliti dapat 

menciptakan kepuasan dan kesetiaan pelanggan terhadap 

perusahaan yang akhirnya akan meningkatkan merek perusahaan. 
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b. Konsumen  

Faktor lain yang mempengaruhi adalah hubungan yang ada di 

antara para pelanggan. Jaringan dan kemampuan mendekatkan diri 

dengan konsumen mampu memberikan keyakinan konsumen untuk 

menilai baik. 

 

2.3.6 Kebijakan Prasarana Fisik  

Menurut Lovelock & Wright (2007: 20) 

“Physical evidence adalah petunjuk visual atau berwujud lainnya yang 

memberi bukti atas kualitas jasa.” 

 

Menurut Tandjung (2004: 231) 

“Para pemasar dalam menciptakan layanan berkualitas perlu 

memperhatikan elemen layanan fisik sebagai berikut: prasarana yang 

berkaitan dengan layanan pelanggan juga harus diperhatikan oleh 

manajemen perusahaan. Gedung yang megah dengan fasilitas pendingin, 

alat telekomunikasi yang canggih, perabot kantor yang berkualitas dll 

menjadi pertimbangan pelanggan dalam memilih suatu produk atau jasa.” 

 

Pelayanan yang baik dari penyedia jasa (people) akan membentuk suatu physical 

evidence pada pelanggan akibat proses pemberian jasa yang dilakukan sangat 

baik. Dari physical evidence yang telah terbentuk memungkinkan untuk 

peningkatan jumlah pelanggan yang ingin menggunakan jasa layanan yang sama. 

 

Tanda-tanda bukti fisik yang harus diberikan penyedia jasa juga dapat 

memberikan kesempatan untuk memberikan pesan-pesan yang kuat dan konsisten 

berkenaan dengan karakteristik jasa dan apa ingin ditampilkan atau dicapai 

kepada segmen pasar sasaran. Bukti fisik berperan penting bagi penyedia jasa 

dalam membantu sosialiasi, berperan memfasilitasi unjuk kerja atau tindakan-

tindakan individual maupun interdependen dari orang-orang yang berada di 
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lingkungan servicescape, yaitu konsumen dan karyawan, sebagai paket dari jasa 

yang ditawarkan dalam suatu cara yang berbeda dengan cara menawarkan barang, 

dapat membedakan perusahaan jasa dari pesaing serta menjadi tanda dari segmen 

pasar mana yang dituju. 

 

2.3.7 Kebijakan Proses  

Menurut Lovelock & Wright (2007:19) 

“Proses adalah metode pengoperasian atau serangkaian tindakan tertentu, 

yang umumnya berupa langkah-langkah yang diperlukan dalam suatu 

urutan yang telah ditetapkan.” 

 

Menurut Zeitmal dalam Hurriyati (2005:64) 

“Semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan 

untuk menyampaikan jasa.” 

 

2.4 Keputusan Pembelian 

 

Menurut Kotler & Keller (2009: 165) 

“Tugas pemasar adalah memahami perilaku konsumen pada setiap tahap 

karena perilaku konsumen menentukan proses pengambilan keputusan 

dalam pembelian suatu produk “. 

 

Pengenalan masalah

Evaluasi alternatif

Keputusan pembelian

Perilaku pascapembelian

Pencarian informasi

 

Gambar 2.1 Tahap Pembelian Konsumen 

Sumber: Kotler & Keller (2009: 184) 
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Penjelasan gambar: 

1. Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Pemasar 

harus mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan 

mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Lalu mereka dapat 

mengembangkan strategi pemasaran yang memicu minat konsumen. 

2. Pencarian informasi 

Sebelum konsumen memutuskan untuk pembelian suatu produk, konsumen 

akan mencari informasi mengenai produk tersebut. Tiap informasi 

menjalankan fungsi yang berbeda dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian. Sumber informasi konsumen digolongkan menjadi empat 

kelompok, yaitu: 

a. Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga, rekan. 

b. Sumber komersial: iklan, situs Web, wiraniaga, penyalur, kemasan, 

tampilan. 

c. Sumber publik : media massa, organisasi pemeringkat konsumen. 

d. Sumber eksperimental : penanganan, pemeriksaan, dan penggunaan 

produk. 

3. Evaluasi alternatif 

Bagaimana konsumen memproses informasi merek kompertitif dan 

melakukan penilaian nilai akhir. Ada beberapa konsep dasar yang 

membantu dalam memahami proses evaluasi keputusan konsumen. Pertama, 

konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. Kedua, konsumen 
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mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen melihat 

masing-masing produk sebagai sekelompok atribut dengan berbagai 

kemampuan untuk menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk 

memuaskan kebutuhan ini. Konsumen akan memberikan perhatian terbesar 

pada atribut yang menghantarkan manfaat yang memenuhi kebutuhan. 

4. Keputusan pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antarmerek dalam 

kumpulan pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk maksud untuk 

membeli merek yang paling disukai. 

Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat membentuk lima 

subkeputusan, yaitu keputusan tentang merek, keputusan dari siapa 

membeli, keputusan tentang jumlah yang akan dibeli, keputusan waktu 

membeli dan keputusan cara pembayaran. 

5. Perilaku pascapembelian 

Setelah pembelian, konsumen mungkin akan mengalami tingkat kepuasan 

atau ketidakpuasan tertentu. Perusahaan harus mengamati kepuasan pasca 

pembelian, tindakan pasca pembelian sampai penggunaan dan penyingkiran 

produk pasca pembeliaan. 

 

Kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara harapan dan kinerja anggapan 

produk. Jika kinerja tidak memenuhi harapan, konsumen akan merasa kecewa. 

Jika memenuhi harapan, konsumen akan merasa puas. Jika melebihi harapan, 

konsumen akan merasa sangat puas. Perasaan ini menentukan apakah pelanggan 

membeli produk kembali dan membicarakan hal-hal menyenangkan atau tidak 

menyenangkan tentang produk itu kepada orang lain. 


