
 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

A. Strategi Pemasaran 

 

1. Pengertian Manajemen Pemasaran 

 

Menurut Phillip Kotler (2002:9): Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di 

dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan 

produk yang bernilai dengan pihak lain. 

 

Menurut Phillip Kotler (2002:9): Manajemen pemasaran adalah suatu proses 

perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi dan penyalur 

gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-

sasaran individu dan organisasi. 

 

2. Pengertian Strategi Pemasaran  

 

Strategi pemasaran menurut Kotler dan Armstrong (2008:12), logika pemasaran 

yang dibuat oleh unit usaha yang berharap untuk mencapai tujuan pemasaran. 

Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya 

pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan 

keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. 
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Dalam strategi pemasaran, ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya 

perubahan strategi dalam pemasaran (Kotler dan Armstrong, 2008:34) yaitu : 

1. Daur hidup produk 

Strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, 

tahap pertumbuhan, dan tahap kemunduran. 

2. Posisi persaingan perusahaan di pasar 

Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan, 

apakah memimpin, menantang, mengikuti atau hanya mengambil sebagian kecil 

dari pasar. 

3. Situasi ekonomi 

Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan pandangan 

kedepan, apakah ekonomi berada dalam situasi makmur atau inflasi tinggi. 

 

Perusahaan yang menjalankan usahanya harus dapat menentukan strategi yang 

tepat agar usaha yang dilakukan dapat maju dan berkembang. Dalam pemasaran, 

strategi yang dapat ditempuh oleh perusahaan meliputi : 

a. Memilih konsumen yang dituju 

b. Mengidentifikasi keinginan konsumen 

c. Menentukan marketing mix  

 

Para pemasar menggunakan sejumlah alat untuk mendapatkan tanggapan yang 

diinginkan dari pasar sasaran mereka. Alat-alat itu membentuk suatu bauran 

pemasaran. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan yang untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya. Bauran 

pemasaran tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu: produk 
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(product), harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion). Perusahaan 

harus melakukan berbagai  macam usaha dalam melayani konsumennya. Hal ini 

dilakukan agar konsumen tidak mengalihkan kebutuhannya akan produk yang 

diinginkan ke  produk dari perusahaan  sejenis yang lain. Untuk itulah perusahaan 

selalu berusaha untuk memenuhi  keinginan dan kebutuhan konsumen semaksimal 

mungkin. 

 

B. Kualitas Produk 

 

Kualitas merupakan keadaan produk yang berhubungan dengan barang maupun 

jasa berupa kinerja, keandalan, keistimewaan, keawetan, dan keindahan yang 

memenuhi bahkan melebihi harapan seseorang. Secara umum kualitas merupakan 

salah satu cara bagi perusahaan untuk menguasai pasar. Sedangkan bagi 

masyarakat kualitas adalah alat ukur sekaligus cara seseorang dalam mencapai 

kepuasan. 

 

Menurut Phillip Kotler (2008:14) Produk  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  

ditawarkan  kepasar  untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau 

dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual 

produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa 

ditawarkan sebagai  usaha  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  melalui  

pemenuhan kebutuhan  dan  kegiatan  konsumen,  sesuai  dengan  kompetensi  

dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. 

 

Menurut David Garvin yang diterjemahkan oleh (Husein Umar, 2001:147), 

Kualitas produk dapat dirasakan dalam 8 (delapan) dimensi yaitu : 
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1. Dimensi performence atau kinerja produk  

2. Dimensi reliability atau keterandalan produk  

3. Dimensi feature atau fitur produk  

4. Dimensi durebility atau daya tahan  

5. Dimensi conformance atau kesesuaian  

6. Dimensi serviceability atau kemampuan diperbaiki  

7. Dimensi aesthetic atau keindahan tampilan produk  

8. Dimensi perceived quality atau kualitas yang dirasakan  

 

Namun demikian beberapa pendapat menyatakan bahwa kualitas produk  tidak 

dapat diobservasi sampai pada produk tersebut dibeli dan digunakan, hal itu 

berarti pengalaman dapat digunakan dengan baik untuk menilai kualitas suatu 

produk. Menurut Philip Kotler (2002:49), “ Kualitas produk adalah keseluruhan 

ciri serta dari suatu produk atau pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat ”. 

 

Menurut Phillip Kotler (2002:50), adapun tujuan dari kualitas produk adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengusahakan agar barang hasil produksi dapat mencapai standar yang telah 

ditetapkan. 

b. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. 

c. Mengusahakan agar biaya desain dari produksi tertentu menjadi sekecil 

mungkin. 

d. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. 
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C. Harga 

 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:53), “ Harga adalah sejumlah uang yang 

ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa “. Lebih jauh lagi, harga adalah jumlah 

dari seluruh nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat dengan 

memiliki atau menggunakan suatu barang dan jasa. 

 

Harga merupakan salah satu faktor penentu dalam pemilihan merek yang 

berkaitan dengan keputusan membeli konsumen. Ketika memilih diantara merek-

merek yang ada konsumen akan mengevaluasi harga secara tidak absolut akan 

tetapi dengan membandingkan beberapa standar harga sebagai referensi untuk 

melakukan transaksi pembelian. 

 

Bukti empiris bahwa dengan cara  mengurangi harga maka akan meningkatkan 

ancaman ketika harganya akan dinaikkan. Faktor lain yang menunjukkan bahwa 

konsumen juga mempertimbangkan harga yang lalu dan bentuk pengharapan pada 

harga di masa yang akan datang yang mungkin tidak optimal, apabila konsumen 

menunda pembelian di dalam mengantisipasi harga yang lebih rendah di masa 

mendatang.  

 

Namun penurunan harga pada merek berkualitas menyebabkan konsumen akan 

berpindah pada merek lain, akan tetapi penurunan harga pada merek yang 

berkualitas rendah tidak akan menyebabkan konsumen berpindah pada merek 

yang lain dengan kualitas yang sama. Konsumen juga mempelajari informasi 

harga dengan dua cara, yaitu dengan disengaja atau intentional dan secara 

kebetulan atau insidental. Cara belajar secara disengaja berhubungan dengan 
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pencarian yang aktif dan penghafalan harga yang ada, khususnya bagi merek-

merek tertentu. Belajar secara kebetulan termasuk di dalamnya perbandingan 

secara jelas akan harga sekarang dengan harga sebelumnya yang disimpan dalam 

fikiran konsumen. 

  

Jadi harga juga merupakan variabel penting yang digunakan oleh konsumen 

karena berbagai alasan, baik karena alasan ekonomis yang akan menunjukkan 

bahwa harga yang rendah atau harga yang selalu berkompetisi merupakan salah 

satu variabel penting untuk meningkatkan kinerja pemasaran. 

 

Pengaruh harga memberikan gambaran baru tentang strategi komunikasi dan 

pemasaran untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Penjualan produk 

berkualitas tinggi kemungkinan dapat ditandai oleh tingginya kualitas produk 

berdasarkan harga yang tinggi pula. Jika hubungan antara biaya tinggi dan 

kualitas tinggi diketahui, konsumen dapat menduga dari harga yang tinggi bahwa 

produk itu berkualitas tinggi. Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang 

sering dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam melakukan 

pembelian.  

 

Menurut Dharmesta dan Irawan (2005:241) mendefinisikan harga sebagai 

sejumlah uang (ditambah beberapa produk) yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Dari definisi diatas dapat 

diketahui bahwa harga yang dibayar oleh pembeli sudah termasuk layanan yang 

diberikan oleh penjual. Adapun tujuan tersebut dapat meningkatkan penjualan, 

mempertahankan market share, mempertahankan stabilitas harga, mencapai laba 

maksimum dan sebagainya.  
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Pada dasarnya harga mempunyai pengaruh yang positif dengan kualitas, semakin 

tinggi harga maka semakin tinggi kualitas. Konsumen mempunyai anggapan 

adanya hubungan yang positif antara harga dan kualitas suatu produk, maka 

konsumen akan membandingkan antara produk yang satu dengan produk yang 

lainnya, dan setelah itu konsumen mengambil keputusan untuk membeli suatu 

produk. 

 

Menurut Fandy Tjiptono (2001:6), harga memiliki dua peranan utama dalam 

mempengaruhi minat beli, yaitu: 

1. Peranan alokasi dari harga 

Fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh 

manfaat atau kualitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan 

demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara 

mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli 

membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian 

memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. 

2. Peranan informasi dari harga 

Fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti 

kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami 

kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara obyektif. Presepsi 

yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang 

tinggi. Setiap perusahaan memiliki kebijakan berbeda dalam menetapkan harga 

yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan. 
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Menurut Stanton (2001:68), ada empat indikator yang mencirikan harga, yaitu : 

1. Keterjangkauan harga 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

3. Daya saing harga 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat 

 

D. Promosi 

 

Promosi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi persepsi 

konsumen. Tujuan promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi dan 

membujuk serta mengingatkan konsumen tentang perusahaan dan produknya. 

Tujuan melakukan promosi dapat dihubungkan dengan peran khusus setiap 

komponen dalam pemasaran. 

 

Promosi adalah suatu kegiatan bidang pemasaran yang merupakan upaya 

komunikasi yang dilaksanakan perusahaan kepada pembeli atau konsumen yang 

memuat pemberitaan (information), membujuk (persuasion), dan mempengaruhi 

(influence). Segala kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan. 

Pilihan kedua dari perusahaan yaitu menerapkan mutu produk yang sesuai dengan 

ketetapan perusahaan dan sesuai dengan keinginan konsumen. Pengambilan 

keputusan tersebut dikuatkan dengan pengertian mutu produk merupakan sesuatu 

yang dianggap mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan (Kotler, 2002:5). 

 

Menurut Dharmesta dan Irawan (2005:349): “ Promosi adalah arus informasi atau 

persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi 

kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran “. 
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Promosi dapat diukur melalui daya tarik promosi, jangkauan promosi, frekuensi 

promosi dan efektifitas promosi. Promosi menyebabkan konsumen lebih sensitive 

terhadap harga dan promosi berpengaruh positif pada perilaku konsumen dalam 

pemilihan suatu produk. 

 

Kegiatan promosi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan memiliki  berbagai 

macam tujuan yaitu : 

1. Modifikasi tingkah laku 

Kegiatan promosi diharapkan dapat menciptakan image produk kepada 

masyarakat, dengan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat diharapkan dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian masyarakat terhadap produk yang sudah 

dikenalnya.  

2. Memberitahu 

Kegiatan promosi juga bertujuan untuk memberitahukan keberadaan produk di 

masyarakat, hal ini bermanfaat terutama pada produk baru yang sedang 

diluncurkan di pasaran, dengan promosi diharapkan masyarakat mendapatkan 

informasi tentang keberadaan suatu produk. 

3. Membujuk 

Kegiatan promosi yang efektif kepada konsumen mampu membawa manfaat 

persuasif (membujuk) sehingga setelah konsumen mendapatkan informasi yang 

lengkap tentang produk yang ditawarkan diharapkan dapat berubah pola pikirnya 

dan memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan. 
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4. Mengingatkan 

Kegiatan promosi bermanfaat pula sebagai pengingat terhadap produk 

perusahaan yang sudah beredar dimasyarakat tetapi selama ini kurang 

mendapatkan perhatian dari masyarakat luas, hal ini dikarenakan kegiatan 

promosi yang tidak terencana dengan baik dalam sebuah strategi yang tepat. 

 

Dalam memasarkan produknya perusahaan perlu merangsang dan menyebarkan 

informasi tentang kehadiran, ketersediaan, ciri-ciri, kondisi produk, dan manfaat 

atau kegunaan dari produk yang dihasilkan. Kegiatan ini disebut sebagai promosi. 

 

Terdapat beberapa jenis promosi yang sering digunakan, yaitu: 

1. Advertising ( Iklan) 

Iklan merupakan bentuk promosi dengan menggunakan media cetak dan 

elektronik. Iklan selama ini dipandang sebagai bentuk promosi yang paling 

efektif. Iklan merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif yang 

diarahkan kepada para calon pembeli yang paling potensial atas produk barang 

atau jasa tertentu dengan biaya semurah-murahnya. Iklan dapat mempengaruhi 

dua parameter kepuasan konsumen, yaitu : 

a. Iklan dapat membentuk perceived quality, yang kemudian akan 

mempengaruhi penilaian terhadap kualitas secara keseluruhan dan pengaruh 

iklan semakin besar bila konsumen tidak dapat mengevaluasi kualitas 

sesungguhnya. 

b. Iklan dapat mempengaruhi perceived best yaitu keyakinan bahwa merek suatu 

produk adalah terbaik dikelasnya yang dipengaruhi citra merek. 
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Dari keyakinan diatas, banyak perusahaan menyediakan biaya iklan yang besar 

untuk dapat memperkuat citra merek dan kesadaran merek pada konsumen dengan 

tujuan akhirnya diharapkan iklan dapat membantu perusahaan untuk menarik hati 

konsumen baru dan meningkatkan loyalitas mereknya. Pada akhirnya konsumen 

yang terpengaruh dengan iklan tersebut akan melakukan keputusan pembelian atas 

produk yang ditawarkan atau melakukan perpindahan pada merek lain dari produk 

yang biasa dibeli. 

 

2. Personal Selling (Penjualan Pribadi) 

Yaitu terjadi interaksi langsung, saling bertemu muka antara pembeli dan penjual. 

Komunikasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak bersifat individual, dalam hal 

ini penjual dituntut memiliki kecakapan dan keterampilan dalam mempengaruhi 

atau memotivasi pembeli dengan cara mengemukakan manfaat yang akan 

diperoleh pembeli sehingga terjadi persesuaian keuntungan. 

 

Manfaat personal selling :  

a. Adanya hubungan langsung dengan calon pembeli sehingga dapat mengamati 

secara dekat karakteristik dan kebutuhan calon pembeli. 

b. Membina berbagai macam hubungan dengan pembeli, mulai dengan hubungan 

perdagangan sampai hubungan persahabatan yang erat. 

c. Mendapatkan tanggapan dari calon pembeli. 

 

3. Promosi penjualan 

Promosi penjualan pada dasarnya memberikan insentif kepada konsumen untuk 

membeli produk-produk yang ditawarkan. Bentuk-bentuk insentifnya meliputi 
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pemberian diskon atau potongan harga dan hadiah langsung serta 

mengikutsertakan pembeli kedalam suatu undian yang berhadiah besar. 

 

4. Publisitas 

Publisitas yang digunakan bersama dengan cara mensponsori kegiatan-kegiatan 

tertentu dalam masyarakat seperti olah raga dan kesenian. Walaupun efektivitas 

sering dipertanyakan, namun dapat digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan 

diri kepada masyarakat atau konsumen.  

 

Indikator yang mencirikan promosi menurut Phillip Kotler (2001:21) adalah: 

1. Jangkauan promosi 

2. Kuantitas penayangan iklan di media promosi 

3. Kualitas penyampaian pesan dalam penayangan iklan di media promosi 

 

E. Keputusan Pembelian 

 

Menurut Phillip Kotler (2008:162), “ Keputusan pembelian adalah proses 

pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua 

atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya ”. Sebelum 

memutuskan untuk membeli suatu produk, seorang konsumen pada dasarnya akan 

melakukan suatu proses pengambilan keputusan terlebih dahulu. Proses 

pengambilan keputusan merupakan tahapan konsumen dalam memutuskan suatu 

produk tertentu yang menurutnya sudah paling baik.  

 

Minat membeli merupakan seberapa besar minat seseorang untuk membeli atau 

seberapa dorongan yang dimiliki seseorang untuk memiliki niat membeli kembali. 

Dapat dikatakan minat  ini akan melahirkan frekuensi pembelian oleh karena itu 
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dimensi minat pembelian adalah besarnya minat, merupakan “likely hood” atau 

seberapa besar kemungkinan terjadinya pembelian.  

 

Proses pengambilan keputusan dalam membeli suatu produk dibagi dalam 

beberapa tahapan, yaitu : (Phillip Kotler 2008:173) 

1. Kebutuhan  ( Needs ) 

2. Pengakuan ( Recognition ) 

3. Pencarian ( Search ) 

4. Keputusan ( Decision ) 

5. Evaluasi ( Evaluation ) 

 

Dalam mengenal konsumen perlu mempelajari perilaku konsumen sebagai 

perwujudan dari seluruh aktivitas jiwa manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

Presepsi-presepsi pengaruh orang lain dan motivasi internal akan berinteraksi 

untuk menentukan keputusan terakhir yang dianggap paling sesuai.  

 

Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan individu, kelompok 

atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam 

mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat 

dipengaruhi oleh lingkungan. 

 

Persaingan merek yang tajam belakangan ini memaksa para marketter untuk 

memberikan daya tarik yang lebih baik daripada pesaingnya. Cara konsumen 

memilih produk dipengaruhi oleh pengalaman dan kebiasaan dimasa lalu yang 

menyenangkan. Faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal dari individu, 

serta kekuatan pendorong akan menentukan respon konsumen dalam pengambilan 
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keputusan. Dalam melakukan keputusan untuk membeli suatu produk, seorang 

konsumen sangat dipengaruhi oleh individu dan lingkungan.  

 

Pengaruh individu berupa: situasi, kelompok, keluarga, kebudayaan, dan 

ketentuan lain. Sedangkan pengaruh lingkungan berupa : proses informasi, 

perilaku belajar, motivasi, kepribadian dan psikografis, kepercayaan, sikap, dan 

komunikasi. Hasil akhir keputusan konsumen untuk membeli (willingness to buy), 

sebagai alternatif lain dari istilah keputusan pembelian (purchase decision). 

 


