
 

 

 

 

 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Teori 

Pemasaran merupakan fungsi yang mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan yang 

belum terpenuhi sekarang dan mengukur seberapa besarnya, menentukan pasar target 

mana yang paling baik dilayani oleh organisasi, menentukan berbagai produk, jasa dan 

program yang tepat untuk melayani pasar tersebut. Hal ini berarti pemasaran berperan 

sebagai penghubung antar kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan pola jawaban 

industri yang bersangkutan. 

Menurut Kotler, Philip (2000: 8) pengertian pemasaran adalah 

Suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan menukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain.  

 

Pemasaran termasuk salah satu kegiatan dalam perekonomian dan membantu dalam 

penciptaan nilai ekonomi itu sendiri akan menentukan harga barang dan jasa bagi 

individu-individu. 

Definisi tersebut memberikan kesimpulan bahwa seluruh sistem dari kegiatan bisnis 

harus berorientasi ke pasar atau konsumen. Pemasar harus mengetahui kebutuhan dan 

keinginan dari konsumen serta dapat menentukan target pasar yang tepat dalam 

memasarkan produknya. Untuk memperlancar kegiatan pemasaran maka diperlukan 

pengaturan dan manajemen yang baik. 



Menurut Kotler, Philip dan Amstrong, Gary (2003:309): 

Manajemen Pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan program yang dibentuk untuk menghasilkan, membangun, dan 

mempertahankan tukar-menukar yang menguntungkan dengan pasar sasaran 

dengan tujuan utuk memperoleh tujuan organisasi. 

 

Manajemen Pemasaran terjadi apabila sekurang-kurangnya satu pihak dari pertukaran 

potensial memikirkan cara untuk mendapatkan tanggapan dari pihak lain sesuai dengan 

yang dikehendaki. Manajemen Pemasaran bertugas mempengaruhi tingkat, waktu dan 

komposisi permintaan sehingga akan membantu organisasi mencapai tujuannya. 

 

2.2 Tinjauan Empiris 

Indrawati (1995), dalam analisis permintaan potensi pasar. Hasil penelitiannya 

menganalisis  permintaan potensi pasar yang akan datang dengan meramalkan perubahan 

permintaan selama periode 16 bulan dengan metode time series model exponential 

smoothing. 

 

Enrita chandrayani (2004), penelitian tentang analisis potensi pasar diukur dari  kepuasan 

pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan memperhatikan analisis yang 

telah dilakukan maka hal utama yang harus dilakukan adalah merangkul dengan 

memaksimalkan menyerap barang produksi 

 

Ati harmoni (2007), dalam hasil penelitiannya, Berbagai usaha yang perlu dilakukan oleh 

calon investor dalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian 

hasil produknya dengan memperhatikan peramalan permintaan yaitu: 

• Kedudukan produk dalam siklus usia produk (product life cycle) 



• Apakah produk baru? Sejauh mana derajat ‘kebaruan’ produk tsb 

• Apakah baru bagi investor dan konsumen atau baru bagi investor saja 

• Jika baru: Apakah produk merupakan pengembangan dari jenis yang sudah ada? 

• Jika bukan baru: Apakah produk dalam masa pertumbuhan atau tahap kejenuhan? 

• Tingkat produk (product level): product items, product class, product line, 

company sales, atau lainnya. 

• Unit/area permintaan: lokal, nasional, internasional 

• Struktur persaingan yang dihadapi: pasar monopoli, oligopoli, atau lainnya 

• Jangka waktu peramalan:  pendek, menengah, atau panjang 

 

Inggried kurniawan khoe (2007), penelitian tentang analisis potensi pasar konsumen pria 

terhadap produk facial wash mengkaji bahwa untuk meningkatkan kepuasan dan minat 

pasar  produk tersebut harus diciptakan sesuai dengan harapan konsumen seperti 

kemampuan daya tahan produk, kepuasaan pelanggan relatif terhadap produk pesaing 

dapat dijadikan indikator kelebihan dan kelemahan produk. 

 

Dalam penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian sebelumnya tentang 

sebagian variable yang digunakan untuk mengetahui potesi pasar (kedudukan 

perusahaan/produk) dari masing-masing penelitian, sedangkan perbedaannya pada tujuan 

penelitian dan obyek penelitian, penelitian sebelumnya menganilis potensi pasar yang 

akan datang dengan meramalkan perubahan permintaan selama periode 16 bulan dengan 

metode time series model exponential smoothing, menganalisis potensi pasar  yang 

diukur dari kepuasan pelanggan, peramalan permintaan. 

 



2.3 Bauran Pemasaran 

Pemasaran merupakan kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan dalam usahanya 

untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, berkembang dan mendapatkan 

laba. 

 

Upaya pemasaran suatu perusahaan kemungkinan akan berhasil jika perusahaan 

mendayagunakan perencanaan pemasaran strategis. Perencanaan pemasaran harus dibuat 

dalam lingkup perencanaan menyeluruh yang strategis dari suatu perusahaan. 

Perencanaan pemasaran yang strategis mencakup menentukan tujuan perusahaan, 

menyeleksi target pasarnya, dan mengembangkan suatu bauran pemasaran strategis untuk 

memuaskan pasar dan mencapai tujuannya. Bauran pemasaran sebuah perusahaan adalah 

inti dari sistem pemasarannya. Bauran ini adalah kombinasi dari penawaran produk, 

harga, sistem distribusi dan promosi perusahaan. 

Menurut Kotler, Philip (2000:396): 

Bauran Pemasaran adalah campuran dari variabel-variabel pemasaran (produk, 

harga, distribusi dan promosi) yang dapat dikendalikan, yang dipergunakan oleh 

suatu perusahaan untuk mengejar tingkat penjualan yang diinginkan dalam pasar 

sasaran. 

 

2.3.1 Kebijakan Produk 

Produk adalah elemen kunci dalam penawaran pasar. Perencanaan bauran pemasaran 

dimulai dengan memformulasikan satu penawaran untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. 

Menurut Cravens (2000:280) 

Produk adalah segala sesuatu yang dinilai potensial oleh target pasar dikarenakan 

keuntungan atau kepuasan yang disediakan meliputi objek, servis, organisasi, 

tempat, orang dan gagasan. 

 



Menurut tujuan pemakaiannya, penggolongan barang dapat di bedakan menjadi: 

a. Barang Konsumsi, yaitu barang yang dibeli untuk digunakan atau dikonsumsi. 

b. Barang Industri, yaitu barang yang dibeli untuk diproses kembali untuk 

kepentingan industri. 

Menurut Kotler, Philip (2000:397): 

Penggolongan barang konsumsi berdasarkan kebiasaan berbelanja konsumen dapat di 

bedakan menjadi : 

a. Convinience Goods yaitu barang yang biasanya sering dibeli oleh konsumen 

segera dengan usaha minimum. Barang ini dibagi menjadi: 

1. Staples Goods yaitu barang yang dibeli konsumen secara teratur. 

2. Imulse Goods yaitu barang yang dibeli berdasarkan keinginan seketika tanpa 

perencanaan atau usaha pencarian. 

3. Emergency Goods yaitu barang yang dibeli saat kebutuhan mendesak. 

b. Shopping Goods yaitu barang yang karakteristiknya dibandingkan berdasarkan 

kesesuaian, kualitas, harga dan daya dalam proses pemilihan dan pembeliannya. 

1. Homogenous Goods yaitu barang yang serupa kualitasnya tetapi harganya 

berbeda untuk melakukan perbandingan belanja. 

2. Heterogenous Goods yaitu barang keistimewaannya lebih penting bagi   

konsumen daripada harganya. 

c. Speciality Goods yaitu barang dengan karakteristik unik dan atau identifikasi 

merek yang untuknya sekelompok pembeli yang cukup besar bersedia melakukan 

usaha khusus untuk membelinya. 



d. Unsought Goods yaitu barang yang tidak diketahui konsumen atau diketahui tapi 

secara normal konsumen tidak berfikir untuk membelinya. 

Barang ini meliputi : 

1. New Unsought Goods yaitu produk yang ditawarkan benar-benar ide baru dimana 

konsumen potensial belum mengetahuinya. 

2. Regularly Unsought Goods yaitu produk yang mungkin dibutuhkan tapi 

konsumen potensial tidak termotivasi untuk membelinya.  

 

Menurut Kotler, Philip (2000:397-398) : 

Penggolongan barang industri berdasarkan cara barang tersebut memasuki proses 

produksi dan harga relatifnya, dapat dibedakan atas : 

a. Bahan baku suku cadang adalah barang-barang yang sepenuhnya masuk ke   

produk, yang meliputi : 

1. Bahan mentah meliputi produk pertanian dan produk alam. 

2. Bahan baku dan suku cadangan komponen pabrikan dibagi menjadi bahan 

baku komponen dan suku cadang komponen. 

b. Barang modal adalah barang-barang tahan lama yang memudahkan 

pengembangan atau pengolahan produk akhir meliputi instalasi dan peralatan. 

c. Perlengkapan dan jasa bisnis adalah barang dan jasa yang tidak tahan lama yang 

membantu pengembangan dan atau pengolahan produk akhir. 

Perlengkapan ada dua jenis yaitu perlengkapan operasi dan barang untuk pemeliharaan 

dan perbaikan serta jasa konsultasi bisnis. 

Menurut daya tahan dan wujudnya, produk dibagi menjadi : 



a. Barang yang terpakai habis adalah barang berwujud yang biasanya dikonsumsi 

dalam satu atau beberapa kali penggunaan. 

b. Barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya dapat digunakan lebih 

dari satu kali. 

c. Jasa bersifat tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan dan mudah habis. 

 

Kebijaksanaan produk merupakan upaya produsen dalam menyiapkan dan menyediakan 

produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan.  

 

Menurut Kotler, Philip (2000:219-220), Kebijakan pemasaran yang menyangkut produk 

meliputi : 

a. Atribut produk yang terdiri dari : 

1. Kualitas produk yaitu kemampuan produk untuk menampilkan  fungsinya. 

2. Pemilihan penampilan produk yang tepat sehingga konsumen tertarik untuk 

membelinya. 

3. Disain produk yang dapat mendukung pemasaran produk, misalnya 

mengurangi ongkos produksi, meningkatkan kinerja produk dan lain-lain. 

b. Merek 

Yaitu nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi hal-hal tersebut, 

yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau 

sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. 

c. Pengemasan 



Mencakup semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus 

suatu produk. Kemasan selain berfungsi sebagai pembungkus juga berperan 

sebagai pelindung produk dari proses penguapan, kerusakan atau pengotoran.  

d. Pelabelan 

Merupakan subset dari pengemasan yang dapat berupa tempelan sederhana pada 

produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan kesatuan 

dengan kemasan. Label dapat berfungsi untuk mengidentifikasi produk atau 

merek, menentukan kelas produk serta mempromosikan produk melalui gambar 

yang menarik. 

e. Pelayanan pendukung produk 

Perusahaan juga harus dapat menyediakan pelayanan pendukung produk karena 

produk makin lama makin canggih dan ketidakpuasan konsumen meningkat. Oleh 

karena itu, perusahaan harus mengidentifikasi jasa yang dinilai paling penting 

oleh pelanggan dan kepentingan relatifnya. 

Sebagian besar perusahaan menjual lebih dari satu produk. Bauran produk dapat 

dikelompokkan menurut lebar, panjang, kedalaman dan konsistensi. Keempat dimensi 

bauran produk tersebut memberikan pegangan untuk mengidentifikasikan strategi produk 

perusahaan.  

Menurut Kotler, Philip (2000:399): Perusahaan dapat memperluas bisnisnya dengan 

empat cara yaitu ; 

o Menambah lini produk 

o Memperpanjang lini produk 

o Menambah lebih banyak varian produk dan memperdalam bauran produk 



o Mengusahakan konsistensi yang lebih tinggi atau rendah tergantung apakah 

perusahaan ini meraih reputasi yang baik dalam satu bidang atau lebih. 

2.3.2 Kebijakan Harga 

Menurut Swasta dan Irawan (2000:241): 

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan 

pelayanannya. 

 

Definisi tersebut mengandung makna bahwa harga merupakan cara untuk mengukur 

suatu barang atau jasa yang dinilai dengan uang guna memperoleh barang dari penjual 

atau melepasnya kepada pembeli. 

 

Menurut Kotler, Philip (2003:109-110), tujuan penetapan harga meliputi : 

a. Kelangsungan Hidup 

Perusahaan dapat mengejar kelangsungan hidup sebagai tujuan utamanya jika 

mengalami kelebihan kapasitas, persaingan yang ketat atau keinginan konsumen 

yang berubah-ubah. 

b. Laba secara Maksimum 

Dalam tujuan ini, perusahaan memperkirakan permintaan dan biaya yang 

berkaitan dengan berbagai alternatif harga dan memilih harga yang akan 

menghasilkan laba sekarang, arus kas atau pengambilan investasi yang 

maksimum. 

c. Pendapatan sekarang maksimum 

Maksimasasi pendapatan hanya membutuhkan perkiraan fungsi permintaan. 

d. Pertumbuhan penjualan maksimum 



Pada tujuan ini, volume penjualan yang lebih tinggi akan menghasilkan biaya per 

unit yang lebih rendah dan laba jangka panjang yang lebih tinggi. 

e. Skiming pasar maksimum 

Pada tujuan ini, perusahaan mengenakan harga tertinggi untuk produknya 

berdasarkan keunggulan komparatif produk barunya dibanding produk substitusi 

yang tersedia. Pada saat penjualan mulai menurun, perusahaan menurunkan 

harganya untuk menarik lapisan pelanggan yang peka harga berikutnya. 

f. Kepemimpinan kualitas produk 

Perusahaan menilai produknya berkualitas tinggi sehingga harga yang ditetapkan 

pun tinggi. 

g. Tujuan Penetapan harga lainnya 

Misalnya, penetapan harga sosial oleh lembaga pelayanan sosial. 

Menurut Kotler, Philip (2000:241-242), faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan 

harga adalah : 

1. Keadaan perekonomian  

Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu harga dapat berubah setiap saat. 

2. Permintaan dan Penawaran 

Pada saat permintaan terhadap suatu barang tinggi (ceteris paribus) maka harga 

akan naik. Sebaliknya apabila penawaran suatu produk tinggi maka harga produk 

akan menurun. 

3. Kebijaksanaan bauran pemasaran yang lain 



Dari segi produk, harga dapat dipengaruhi oleh fakta apakah produk terbaru atau 

lama yang sudah berjalan serta fungsi kegunaan akhir dari produk. Selain itu, 

pemilihan saluran distribusi dan promosi dapat mempengaruhi penentuan harga. 

4. Besarnya pangsa pasar 

Semakin besar pangsa pasar yang ditargetkan semakin agresif penentuan 

harganya. 

5. Persaingan 

Adanya persaingan menyebabkan perusahaan harus benar dan selektif dalam 

menetapkan harga. 

6. Biaya produksi 

Semakin besar biaya yang ditawarkan dalam proses produksi semakin tinggi 

harga jualnya. Demikian juga sebaliknya. 

7. Target pasar 

Perusahaan harus mengetahui siapa yang menjadi target pasarnya sehingga 

perusahaan dapat menentukan harga yang tepat sesuai dengan target pasarnya. 

8. Tujuan perusahaan 

Tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan sedikit banyak akan mempengaruhi 

penetapan harga suatu produk. 

9. Pengawasan pemerintah 

Dalam kondisi tertentu pemerintah biasanya turut campur tangan dalam penetapan 

harga suatu produk. 



Perusahaan biasanya tidak menetapkan satu harga tunggal tetapi suatu struktur harga 

yang mencerminkan variasi dalam permintaan dan biaya geografis, kebutuhan segmen 

pasar, waktu pembelian, tingkat pemasaran dan faktor-faktor lain. 

Menurut Kotler, Philip (2000:471), Terdapat beberapa strategi adaptasi harga : 

a. Penetapan harga geografis yang sering menggunakan pengaturan pertukaran. 

b. Diskon dan potongan harga termasuk diskon tunai, diskon kuantitas, diskon 

fungsional, diskon musiman serta potongan promosi dan tukar tambah. 

c. Penetapan harga promosi seperti harga pemimpin rugi, harga peristiwa khusus, 

rabat tunai, pembiayaan berbunga rendah, syarat pembayaran lebih lama, garansi, 

kontrak jasa dan diskon psikologis. 

d. Penentuan harga disriminasi yaitu perusahaan menjual suatu produk pada harga 

yang berbeda untuk segmen pasar yang berbeda berdasarkan segmen pelanggan, 

bentuk produk, citra, lokasi dan waktu. 

e. Penetapan harga bauran produk yang mencakup penetapan harga untuk lini 

produk, tampilan pilihan, produk pelengkap, produk sampingan. 

 

2.3.3 Kebijakan Saluran Distribusi 

Menurut Stern dan El-Ansary’s yang dikutip oleh Kotler, Philip (2000:56) 

Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang 

terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang siap digunakan atau 

dikonsumsi. 

 

Sebuah saluran distribusi melaksanakan tugas memindahkan barang dari produsen ke 

konsumen. Hal ini mengatasi kesenjangan waktu, tempat dan pemikiran yang 

memisahkan barang dan jasa dari orang-orang yang membutuhkan. 



 

Menurut Kotler, Philip (2000:491), fungsi-fungsi utama dalam saluran distribusi : 

a. Informasi : pengumpulan dan penyebaran informasi riset pemasaran mengenai 

pelanggan, pesaing serta pelaku dan kekuatan lain yang ada saat ini maupun yang 

potensial dalam lingkungan pemasaran. 

b. Promosi : pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif yang dirancang 

untuk menarik pelanggan pada penawaran tersebut. 

c. Negosiasi : usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan syarat 

lain sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. 

d. Pemesanan : komunikasi dari para anggota saluran pemasaran ke produsen 

mengenai minat untuk membeli. 

e. Pengambilan resiko : penanggungan resiko yang berhubungan dengan 

pelaksanaan saluran tersebut. 

f. Pemilikan fisik : kesinambungan penyimpangan dan pengerahan produk fisik dari 

bahan mentah sampai ke pelanggan akhir. 

g. Pembayaran : pembeli membayar tagihannya kepada penjual lewat bank dan 

institusi keuangan lainnya. 

h. Hak milik : transfer kepemilikan sebenarnya dari satu organisasi atau orang ke 

organisasi atau orang yang lain. 

 

Faktor-faktor yang diperhatikan oleh produsen dalam memilih saluran distribusi : 

1. Pertimbangan barang, seperti nilai unit, besar dan berat barang, mudah rusaknya 

barang, sifat teknis dan barang standar pesanan, luasnya lini produk. 



2. Pertimbangan perusahaan, seperti sumber pembelanjaan, pengalaman dan 

kemampuan manajemen, pengawasan saluran distribusi dan pelayanan yang 

diberikan penjual. 

3. Pertimbangan perantara, seperti pelayanan yang diberikan perantara, kegunaan 

perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan 

dan ongkos. 

4. Pertimbangan pasar, seperti konsumen atau pasar industri, jumlah pembeli 

potensial, konsentrasi pasar secara geografis, jumlah pesanan dan kebiasaan 

pembeli. 

5. Pertimbangan lingkungan, saluran distribusi harus beradaptasi pada lingkungan 

yang luas. Bila kondisi ekonomi lesu produsen ingin memindahkan barang 

mereka ke pasar dengan menggunakan saluran distribusi yang lebih pendek  dan 

tanpa jasa yang tidak penting yang menambah harga akhir barang. 

6. Pertimbangan hukum, produsen juga harus menganalisis atau mengetahui 

peraturan atau hukum yang mengatur tentang saluran distribusi.   

 

Beberapa saluran pemasaran barang konsumsi meliputi ; 

o Saluran nol-tingkat terdiri dari satu perusahaan manufaktur yang menjual 

langsung ke konsumen akhir. 

o Saluran satu-tingkat berisi perantara penjualan seperti pengecer. 

o Saluran dua-tingkat berisi 2 perantara. Dalam pasar barang konsumsi mereka 

umumnya adalah pedagang besar dan pengecer. 



o Saluran tiga-tingkat berisi 3 perantara. Misalnya pedagang besar, pemborong, dan 

pengecer. 

Saluran pemasaran tersebut dapat diilustrasikan pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Saluran Distribusi Barang Konsumsi. 

Sumber : Kotler dan Amstrong, 1999. 

 

Sedangkan untuk barang industri, gambar saluran distribusinya dapat diilustrasikan 

sebagai berikut : 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Saluran Distribusi Barang Industri. 

Sumber : Kotler dan Amstrong, 2000. 
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Menurut Kotler, Philip (2000:496-497), berdasarkan jumlah perantaranya saluran 

distribusi dibagi menjadi 3 : 

1.   Distribusi Intensif 

Saluran distribusi ini biasanya digunakan oleh produk-produk convenience 

dimana produsen menempatkan sebanyak mungkin barang dan jasa di toko 

sehingga dapat meningkatkan cakupan dan meningkatkan penjualan produsen. 

2.   Distribusi  Ekslusif 

Mencakup jumlah perantara yang terbatas yang menangani barang atau jasa 

perusahaan yang dilakukan bila produsen ingin mempertahankan pengendalian 

yang besar terhadap tingkat jasa dan hasil pelayanan yang ditawarkan oleh 

penjual.  

Saluran ini dapat dipakai untuk barang-barang spesial, jika produk yang dijual 

memerlukan servis atau pelayanan purna jual dan apabila penyalur bersedia 

membuat persediaan dalam memilih produk yang akan dibelinya. 

3.   Distribusi Selektif 

Mencakup penggunaan lebih dari beberapa tetapi juga kurang dari semua 

perantara yang bersedia menjual produk tertentu. Biasanya saluran ini dipakai 

untuk shopping goods. 

 

2.3.4. Kebijakan Promosi  

 

Menurut Kotler, Philip dan Susanto (2000:127) 

 

Promosi adalah kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya pada 

pasar sasaran. 



 

Pemasaran moderen memerlukan lebih dari sekedar mengembangkan produk yang baik, 

menetapkan harga yang menarik dan membuat produk mudah dijangkau oleh pelanggan 

sasaran. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan pelanggan yang ada sekarang dan 

pelanggan potensial, pengecer, pemasok, pihak-pihak lain yang berkepentingan dan 

masyarakat umum. 

 

Bauran komunikasi pemasaran meliputi : 

a.   Periklanan 

Merupakan segala bentuk penyajian non-personal dan promosi ide barang atau 

jasa untuk sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Periklanan meliputi 

iklan cetak dan penyiaran, billboard, poster, selebaran dan lain-lain. 

b.   Promosi Penjualan  

Terdiri dari kumpulan kiat insentif yang beragam, kebanyakan berjangka pendek, 

dirancang untuk mendorong pembeli suatu barang atau jasa tertentu secara lebih 

cepat dan atau lebih besar dari konsumen atau pedagang. Promosi Penjualan 

menawarkan insentif untuk membeli. Yang termasuk promosi penjualan yaitu 

kupon, rabat, garansi, hadiah, diskon harga, dan lain-lain. 

c.   Hubungan Masyarakat 

Adalah program yang dirancang untuk mempromosikan dan atau menjaga citra 

perusahaan atau tiap produknya. Misalnya siaran pers, publikasi, dan lain-lain. 

d.   Penjualan secara Pribadi  



Yaitu interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih untuk melakukan 

persentasi, menjawab pertanyaan dan menerima pesanan. Misalnya pemberian 

sample, persentasi penjualan dan pameran dagang. 

e.   Pemasaran Langsung 

Dengan penggunaan telepon untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau 

mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan. 

Menurut Kotler, Philip (2000:278), tujuan yang dicapai dari bauran promosi  

1. Menciptakan dan meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap produk atau 

merek. 

2. Merangsang konsumen untuk mencoba produk baru dan melakukan pembelian 

ulang terhadap produk tersebut. 

3. Meraih konsumen baru. 

4. Meningkatkan loyalitas terhadap merek. 

5. Mempengaruhi perilaku konsumen atau produk dan merek. 

6. Meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. 

7. Membina hubungan jangka panjang antara produk atau perusahaan dengan 

konsumen. 

Menurut Kotler, Philip (2000:280), faktor-faktor dalam menyusun bauran promosi: 

a.   Dana yang tersedia 

Suatu perusahaan dengan dana yang cukup dapat membuat promosi yang berhasil 

dengan sumber dana yang terbatas. 

b.   Sifat Pasaran 

Meliputi luas geografis pasaran, jenis pelanggan dan konsentrasi pasar. 



c.   Sifat atau Jenis Produk 

Apakah produknya tahan lama atau tidak, barang konsumsi atau industri dan 

sebagainya 

d.   Strategi Perusahaan untuk menciptakan Penjualan  

Apakah strategi dorong atau tarik. Dalam strategi dorong, kegiatan pemasaran 

produsen diarahkan pada perantara saluran. Tujuannya untuk mendorong 

perantara memesan dan menjual produk itu dan mempromosikan kepada 

konsumen. Strategi ini digunakan jika kesetiaan merek rendah, pilihan konsumen 

dilakukan di toko, produk itu barang impulse, dan manfaat produk sangat jelas. 

Dalam strategi tarik, kegiatan pemasaran produsen diarahkan pada konsumen 

akhir.  

Tujuan untuk medorong konsumen akhir meminta produk itu pada perantara, 

dengan demikian mendorong perantara memesan produk itu dari produsen.  

Strategi ini sangat tepat digunakan jika terdapat kesetiaan merek yang tinggi, 

konsumen menganggap ada perbedaan antara berbagai merek dan orang memilih 

merek sebelum pergi ke toko. 

 

 

 

 

 

 

 



e.   Tahap Kesiapan Pembeli 

Tabel 7. Tahap Kesiapan Pembeli dan Bauran Promosi Yang Berpengaruh 

Tahap kesiapan pembeli Bauran promosi yang berpengaruh 

Kesadaran Periklanan dan Publisitas 

Pengertian  Periklanan dan penjual personal 

Keyakinan Penjualan personal 

Pemesanan Penjualan personal dan promosi penjualan  

Pemesanan kembali Penjualan personal dan promosi penjualan 

Sumber : Kotler, Philip Tahun 2000. 

f.   Tahap Siklus Hidup Produk 

o Pada tahap perkenalan, periklanan dan publisitas memiliki tingkat efektifitas 

biaya tertinggi, lalu penjualan personal untuk memperoleh cakupan distribusi 

dan promosi penjualan untuk mendorong konsumen agar mencoba produk.  

Pada tahap perkenalan, periklanan dan publisitas memiliki tingkat efektifitas 

biaya tertinggi, lalu penjualan personal untuk memperoleh cakupan distribusi 

dan promosi penjualan untuk mendorong konsumen agar mencoba produk.  

o Pada tahap pertumbuhan, semua alat promosi dapat dikurangi peranannya 

karena permintaan dapat bergerak melalui cerita dari mulut ke mulut. 

o Pada tahap kedewasaan, promosi penjualan, periklanan dan penjualan 

personal semuanya semakin penting sesuai urutan tersebut. 

o Pada tahap kemunduran, promosi penjualan tetap kuat, periklanan dan 

publisitas dikurangi dan wiraniaga hanya perlu memberikan perhatian pada 

produk. 



 

2.4 Pengertian Pasar 

Menurut Basu. Swasta dan Irawan (2000:87): 

Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk 

belanja dan kemauan membelanjakannya. 

 

Untuk mencapai laba dan volume penjualan yang tinggi, pemasar harus mengetahui 

kebutuhan dan keinginan konsumen yang ada dipasar serta menentukan pasar sasaran 

untuk dilayani sehingga pemasar dapat menghasilkan produk yang memberikan nilai dan 

kepuasan bagi konsumen. Dengan kata lain, pasar merupakan sumber informasi bagi 

pemasar dalam merencanakan strategi pemasaran yang tepat. 

 

 

2.5 Segmentasi Pasar 

Menurut Cravens (2000:112) 

 

Segmentasi Pasar adalah proses pembagian konsumen dalam pasar produk ke 

dalam subkelompok sehingga setiap anggota dari masing-masing segmen dapat 

memberikan tanggapan yang sama terhadap setrategi penempatan posisi 

perusahaan. 

 

 

Dasar-dasar yang dapat dipakai untuk segmentasi pasar : 

o Faktor demografis seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, tingkat 

pendapatan, pendidikan, pekerjaan, agama, ras dan kelas sosial. 

o Faktor geografis seperti wilayah, ukuran kota dan kepadatan. 

o Faktor psikologis seperti gaya hidup dan kepribadian. 

o Faktor perilaku seperti kejadian, manfaat, status pemakai, tingkat pemakai, sikap 

dan kesiapan membeli. 

 



 

2.6 Pengertian Analisis Potensi Pasar 

2.6.1 Analisis Potensi Pasar 

Menurut Freddy Rangkuti, Buying Power Index (BPI) adalah suatu indikator dari potensi 

relatif suatu pasar untuk wilayah yang berbeda-beda. Indeks ini dipakai untuk mengukur 

potensi pasar, evaluasi produk baru, menentukan saluran distribusi. Selain itu dipakai 

juga untuk mengukur kinerja sales, menyusun tujuan sales, pemilihan data. 

 

Berikut adalah cara untuk menghitung Buying Power Index (BPI) menurut Freddy 

Rangkuti (1997:28):  

1. Tentukan terlebih dahulu profil pelanggan untuk suatu produk, meliputi : 

–    Demografi ( Jumlah Penduduk Tertinggi, Sedang dan Terendah ) 

– Ekonomi ( Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Tertinggi, Sedang dan 

Terendah ) 

– Distribusi (Nilai Penjualan Roti untuk Tertinggi, Sedang dan Terendah 

2. Untuk masing-masing pasar, hitung persentase sebagai berikut : 

a. Demografi 

Demografi =
DaerahSeluruhdiPendudukJumlah

DaerahSuatudiPendudukJumlah
= x % 

b. Ekonomi 

Ekonomi =
DaerahSeluruhdiBerpendapaTanggaRumahJumlah

DaerahSuatudiBerpendapaTanggaRumahJumlah

tan

tan
= y 

% 

c. Distribusi 



Distribusi = 
DaerahSeluruhdiRotiPenjualanNilai

DaerahSuatudiRotiPenjualanNilai
 = z % 

3. Tentukan pentingnya ketiga faktor tersebut diatas untuk suatu produk yaitu: 

 Demografi  = 20% 

 Ekonomi    = 50% 

 Distribusi   = 30% 

Asumsi yang dipergunakan adalah : 

Jumlah rumah tangga yang digunakan tidak ada batasannya karena roti merupakan 

barang convenience sehingga kepentingan ekonomi lebih besar dibandingkan dengan 

demografi dan distribusi. 

 

4. Hitung Buying Power Index (BPI)  berdasarkan rumus diatas. 

 

 

 

 

 

 
 


