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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Dalam penelitian terdahulu dilakukan oleh Ganis Yuliantinar, dalam 

rangka pelaporan pembuatan skripsi di Universitas Muhammadiyah Malang 

(2009) dengan judul “Penerapan Strategi Pemasaran pada PT. Mermaid 

Tekstilmo Mojokerto.” Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui strategi 

apa yang bisa dijalankan oleh perusahaan adalah menggunakan alat analisis EFAS 

(Eksternal Strategic Factory Analysis Summary) dan IFAS (Internal Strategic 

Factory Analysis Summary) yang kemudian dimasukkan ke dalam matriks SWOT 

untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta mengetahui peluang dan 

ancaman agar perusahaan dapat bersaing di pasar. 

Sedangkan dalam penelitian lain dilakukan oleh Dede Anggaraeni dari 

Universitas Kristen Petra Sruabaya (2006) dengan judul “Formulasi Strategi 

Pemasaran Industri Tas dan Koper (Intako) Tanggulangin.“ Fokus penelitian ini 

menciptakan kekuatan kompetitif dalam organisasi menggunakan Matrix Space, 

Analisis SWOT dan Matrix General Electric. Analisis Matrix Space digunakan 

untuk mengetahui dari segi keuangan, stabilitas lingkungan, keunggulan bersaing 

dan kekuatan industri koperasi Intako. Pada analisis SWOT digunakan untuk 

mengetahui peluang pasar koperasi Intako sedangkan analisis Matrik General 

Elektrik memperlihatkan posisi koperasi Intako secara umum, berdasarkan hasil 
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analisis dan pengolahan data yang digunakan dengan hasil peningkatan sarana dan 

prasarana di Intako. 

Islami (2005) melakukan penelitian dengan judul ”Analisis SWOT 

terhadap Kegiatan Marketing di PT BPR Nusumma Tebuireng Jombang dalam 

Perspektif Hukum Islam.” Penelitian tersebut menggunakan  analisis SWOT yaitu 

dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan untuk 

merumuskan strategi pemasaran perusahaan. Penelitian tersebut merupakan jenis 

penelitian deskriptif tanpa menggunakan alat-alat lainnya untu masuk ke dalam 

analisis SWOT. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa strategi yag harus 

diterapkan perusahaan tersebut adalah mendukung kebijakan strategi 

pertumbuhan agresif yaitu dengan meningkatkan pelayanan kepada nasabah 

dengan system one day service dan pelayanan pada customer servise. 

Yani (2001) meneliti tentang ”Analisis Manajemen Strategi Pemasaran 

Unit Susu Pasteurisasi KUD DAU.” Penelitian ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah SAP (Strategy Advantage 

Profile), ETOP (Environmental Treaht and Opportunity Profile), dan diagram 

SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa unit usaha terletak pada kuadrat I, 

dimana unit usaha merupakan unit usaha yang kuat secara finansial dan memiliki 

keunggulan bersaing pada industri yang sedang tumbuh. Menurut diagram 

SWOT, perusahaan ada pada kuadran I yaitu mendukung kebijakan pertumbuhan 

yang agresif. Strategi generik yang dapat dilaksanakan dalam unit usaha tersebut 

adalah strategi pertumbuhan internal dengan melaksanakan penetrasi pasar, 



 9 

pengembangan pasar dan pengembangan produk. Sedangkan strategi 

pemasarannya adalah bauran pemasaran. 

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu 

yaitu meneliti kapasitas kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang suatu 

perusahaan atau organisasi tertentu yang diteliti. Sedangkan perbedaan penelitian 

sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu objek perusahaan yang diteliti. 

 

B. Strategi Pemasaran 

1. Pengertian Strategi  

Kata strategi dari sisi pemasaran mempunyai beragam pengertian. Beberapa 

pakar mengemukakan definisi yang berbeda-beda dengan inti yang sama. Salah 

satu di antaranya adalah Walker, dkk (1992:8), yang mendefinisikan strategi 

sebagai berikut: 

A strategy is a fundamental pattern of present and planned objectives, 

resources deployments, and interactions of an organization with markets, 

competitors, and other environmental factors. 

Jadi sesuai dengan definisi tersebut di atas, suatu strategi yang baik 

seharusnya menunjukkan apa yang ingin dicapai, di mana (pada pasar atau 

industri yang mana) fokus diarahkan dan bagaimana sumber daya serta aktivitas 

akan dilaksanakan pada setiap pasar yang dipilih untuk menghadapi peluang dan 

ancaman dalam lingkungan serta untuk memperoleh keunggulan kompetitif. 

Lebih jauh dikemukakan bahwa dalam suatu strategi yang baik terkandung lima 

komponen sebagai berikut: 
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1. Ruang lingkup (scope). 

Ruang lingkup dari suatu strategi berkaitan dengan luas (domain) atau 

wilayah/wewenangnya. Keputusan tentang ruang lingkup strategis suatu 

organisasi harus merefleksikan pandangan manajemen tentang misi organisasi, 

yaitu tentang apa yang ingin dicapai untuk masa depan. 

2. Tujuan dan sasaran (goals and objectives). 

Strategi harus menunjukkan secara jelas tingkat keberhasilan yang ingin 

dicapai, yang dinyatakan dalam beberapa dimensi kerja tertentu. 

3. Penggunaan sumber daya. 

Karena sumber daya organisasi itu bersifat terbatas, maka strategi 

seharusnya menyatakan bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan 

dalam organisasi. 

4. Identifikasi keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. 

Bagian terpenting dari suatu organisasi adalah spesifikasi tentang 

bagaimana suatu organisasi akan bersaing, dapat mengembangkan dan 

mempertahankan posisinya pada masa yang akan datang dan pada kompetitor 

potensial. Untuk menjawabnya manajer suatu organisasi harus meneliti 

peluang dan keunggulan yang dimilikinya. 

5. Sinergi (sinergy). 

Sinergi terjadi apabila seluruh sumber daya organisasi bersatu padu 

untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi akan lebih kuat dan efisien 

bilamana terjadi penggabungan usaha atau kegiatan dari semua bagian dalam 
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organisasi dibandingkan dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan secara 

sendiri-sendiri. 

 Istilah strategi telah meluas dalam dunia usaha, sehingga tak lepas dari 

istilah perusahaan sendiri. Menurut Learned, Christensen, Andrews, dan Guth 

(1965) (Dalam Rangkuti, 2004:3), “Strategi merupakan alat untuk menciptakan 

keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah 

memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak ada.” Demikian pula 

menurut Argyris, Mintazberg, Steiner dan Miner (Dalam Rangkuti, 2004:4), 

“Strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap 

peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat 

mempengaruhi organisasi.” 

Dari uraian di atas dapat diringkaskan bahwa manajemen strategi 

merupakan suatu proses yang berkenaan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan 

dan peluang yang dihadapi perusahaan. Implikasi dari manajemen strategis adalah 

sejumlah keputusan dan tindakan yang mangarah pada penyusunan suatu strategi 

atau sejumalh strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. 

 

2. Strategi Tingkat Unit Pemasaran 

Berbeda dengan strategi pemasaran pada tingkat korporat (corporate 

strategy), untuk perusahaan yang menghasilkan berbagai jenis produk, akan 

bersaing pada pelbagai tingkatan bisnis atau pasar. Strategi bisnis perusahaan 

yang menghasilkan berbagai produk ditekankan pada Strategy Business Units 

(SBU), Strategy Business Groups, Strategy Business Segment, Natural Business 
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Unit atau Product Market Units (PMU) (Rangkuti, 1997:12). Mana yang akan 

diterapkan bergantung pada perusahaannya. Misalnya beberapa perusahaan 

sejenis membentuk suatu grup atua kelompok, strategi bisnis yang tepat 

diterapkan adalah Strategy Business Groups. Sebaliknya bila perusahaan tersebut 

berdiri sendiri, bukan merupakan anggota suatu grup bisnis, strategi bisnis yang 

digunakan umumnya Strategy Business Units (SBU). 

Menurut Rangkuti (1997:12), SBU memiliki karakteristik: 

1. Memiliki misi dan strategi. 

2. Menghasilkan produk atau jasa yang berkaitan dengan misi dan strategi. 

3. Menghasilkan produk atau jasa secara spesifik. 

4. Bersaing dengan pesaing yang telah diketahui dengan jelas. 

Dalam SBU tak dapat dilepaskan dari istilah positioning dan diferensiasi. 

Istilah positioning terkait dengan apa yang mungkin dirasakan oleh konsumen 

sebagai suatu keunggulan atau sesuatu yang tidak menguntungkan dari produk 

atau jasa tertentu secara relatif terhadap pesaing. Sedangkan istilah diferensiasi 

terkait dengan keuntungan (benefit) apa yang secara berbeda dan unik ditawarkan 

oleh organisasi, dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh pesaing. 

Melakukan diferensiasi merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan 

oleh organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Ada beberapa cara yang 

dapat dilakukan untuk melaksanakan diferensiasi. Menurut Kotler (1994:293-

301), cara-cara tersebut adalah: 

1. Diferensiasi produk. 
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Dasar-dasar yang dapat dipergunakan oleh organisasi untuk melakukan 

diferensiasi produk adalah: 

a. Feature, adalah karakteristik yang menambah fungsi dasar produk, dengan 

demikian maka akan menambah atau meningkatkan nilai kompetitif suatu 

produk. 

b. Kinerja (performance), kinerja mengacu kepada tingkat karakteristik 

utama produk pada saat beroperasi. Organisasi harus memutuskan 

bagaimana mengelola kualitas produk pada masa yang akan datang. Untuk 

itu ada tiga alternatif, yaitu mempertahankan, meningkatkan atau 

menurunkan kualitas. 

c. Penyesuaian (adaptation), tingkat di mana desain produk dan karakteristik 

operasionalnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

d. Gaya (style), menggambarkan seberapa baik suatu produk terlihat dan 

dirasakan oleh pembeli. Kemasan merupakan suatu senjata yang dapat 

dipergunakan untuk men-diferensiasi produk berdasarkan gaya (style). 

2. Diferensiasi pelayanan. 

Variabel-variabel utama dalam pelayanan adalah: 

a. Pengiriman (delivery). Variabel ini mengungkapkan seberapa baik produk 

yang dihantarkan kepada konsumen, yang meliputi ketepatan, kecepatan 

dan perhatian. 

b. Instalasi (installation). Meliputi pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan 

untuk membuat suatu produk dapat dioperasikan pada tempat yang 

direncanakan. 
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c. Pelatihan konsumen. Meliputi pemberian pelatihan kepada konsumen agar 

konsumen dapat mempergunakan produk yang dibelinya dengan cara yang 

benar. 

d. Jasa Konsultasi. Meliputi data, sistem informasi dan jasa rekomendasi 

yang diberikan oleh penjual kepada pembeli secara cuma-cuma ataupun 

dengan membayar. 

e. Jasa reparasi. Menggambarkan kualitas jasa reparasi terhadap produk yang 

ditawarkan yang tersedia bagi konsumen. 

3. Diferensiasi karyawan. 

Bilamana organisasi dapat melakukan perekrutan dan pelatihan sumber 

daya manusia yang lebih baik daripada organisasi lain, maka akan didapatkan 

apa yang dinamakan keunggulan kompetitif. Terdapat enam karakteristik 

karyawan yang terlatih dengan baik, yaitu: 

a. Competence. Memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan pekerjaannya. 

b. Courtesy. Mempunyai sikap ramah, hormat dan penuh perhatian dalam 

menjalankan pekerjaannya. 

c. Credibility. Kredibel atau dapat dipercaya dalam melakukan tugas dan 

tanggung jawab yang dibebankan. 

d. Reliability. Dapat melakukan tugasnya dengan konsisten dan tepat. 

e. Responsiveness. Dapat memberikan tanggapan yang cepat terhadap setiap 

permasalahan yang dihadapi. 
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f. Communication. Berusaha untuk memahami konsumen dan 

berkomunikasi secara jelas. 

4. Diferensiasi citra. 

Citra yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Citra harus menyampaikan pesan tunggal yang memantapkan keunggulan 

serta positioning produk. 

b. Penyampian pesan harus dilakukan dengan cara yang berbeda sedemikian 

rupa sehingga konsumen tidak mencampurkannya dengan pesan serupa 

dari pesaing. 

c. Citra tersebut harus mempunyai tenaga emosional yang mampu 

menggerakkan hati maupun benak konsumen. 

 

3. Perencanaan Strategi Pemasaran 

Perencanaan strategis adalah proses analisis, perumusan dan evaluasi 

strategi-strategi. Tujuan utama perencanaan strategis adalah agar perusahaan 

dapat melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga 

perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Jadi dapat 

dikatakan bahwa perencanaan strategi penting untuk memperoleh keunggulan 

bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan 

dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada. 

Menurut Kotler (2002:87) terdapat delapan macam langkah melakukan 

perencanan strategis yang dapat diuraikan sebagai berikut: 



 16 

a) Perumusan misi perusahaan, pernyataan misi didasarkan pada analisis yang 

cermat tentang manfaat yang diinginkan oleh pelanggan yang ada saat ini 

maupun calon pelanggan dan analisis terhadap kondisi lingkungan yang ada 

serta antisipasi ke depan 

b) Analisis lingkungan eksternal (Analisis Peluang dan Ancaman), umumnya 

setiap unit bisnis harus memantau kekuatan lingkungan makro dan  

lingkungan mikro utama yang mempengaruhi kemampuannya memperoleh 

laba 

c) Analisis lingkungan internal, selain mengetahui peluang yang menarik di 

lingkungannya, unit bisnis perlu juga memiliki keahlian yang dibutuhkan 

untuk berhasil memanfaatkan peluang tersebut. Setiap unit bisnis harus 

mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya secara periodik 

d) Perumusan pasar sasaran, pasar sasaran adalah kelompok tertentu yang 

memiliki kemungkinan paling besar untuk membeli produk suatu perusahaan. 

setiap manajer menggunakan istilah sasaran untuk mendiskripsikan tujuan-

tujuan spesifiknya. Mengubah tujuan-tujuan menjadi sasaran-sasaran  yang 

terukur memudahkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian manajemen 

e) Perumusan strategi, sasaran menunjukan apa yang ingin dicapai oleh suatu 

unut bisnis, strategi adalah suatu rencana permainan untuk mencapainya, 

setiap bisnis harus merancang strategi untuk mencapi tujuannya 

f) Perumusan pemograman, setelah unit bisnis mengembangkan strategi 

utamanya, unit bisnis tersebut harus mengembangkan program pendukung 

yang terperinci 



 17 

g) Pelaksanaan, strategi yang jelas dan program pendukung yang matang 

mungkin tidak akan bermanfaat jika perusahaan gagal untuk 

melaksanakannya dengan cermat 

h) Umpan balik dan pengendalian, selama perusahaan melaksanakan strateginya, 

perusahaan perlu menelusuri hasilnya dan memantau perkembangan baru 

dilingkungan internal dan eksternal karena beberapa lingkungan mungkin 

bersifat stabil tetapi ada juga lingkungan yang selalu berubah dengan cepat. 

Perencanaan strategi pemasaran merupakan pernyataan pokok mengenai 

dampak yang diharapkan akan dicapai dalam hal permintaan pada pasar sasaran 

tertentu. Pendekatan permintaan pada pasar sasaran tertentu. Pendekatan terinci 

untuk menerapkan strategi-strategi ini ditentukan lewat program-program 

pemasaran yang spesifik, seperti program periklanan, promosi penjualan, 

pengembangan produk serta program penjualan dan distribusi. Untuk mengetahui 

strategi pemasaran mana yang dipilih dan memberikan manfaat yang besar, maka 

perusahaan pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu jenis kebutuhan mana 

yang ingin dipengaruhi. 

 

C. Tinjauan Umum Konsep Permintaan 

1. Pengertian Permintaan 

Sebelum membahas teori yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas 

ada baiknya kita membahas mengenai pengertian permintaan (demand). Banyak 

definisi tentang permintaan yang dikemukakan oleh para pakar, di antaranya: 
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Istilah permintaan berkenaan dengan jumlah unit barang dan jasa yang 

akan dibeli para konsumen pada periode waktu dan keadaan-keadaan tertentu. 

Periode waktu tersebut bisa satu tahun dan keadaan-keadaan yang harus 

diperhatikan antara lain harga barang yang akan dibeli, harga-harga dan adanya 

barang-barang saingan, harapan-harapan akan terjadinya perubahan-perubahan 

harga, pendapatan konsumen, selera dan preferensi konsumen, pengeluaran iklan 

dan lain-lain. Atau dengan perkataan lain jumlah produk (barang dan jasa) yang 

akan dibeli konsumen dengan memperhatikan semua faktor di atas. (Arsyad, 

1991:79). 

Pada tingkat individual, permintaan ditentukan oleh dua faktor yaitu: 

1. Nilai yang berhubungan dengan cara memperoleh dan cara penggunaan 

barang dan jasa. 

2. Kemampuan untuk memperoleh. 

 

2. Permintaan Pasar 

Di dalam mengevaluasi kesempatan pemasaran, kebanyakan perusahaan 

memulainya dengan melihat permintaan pasar. Untuk itu perlu kita ketahui 

pengertian permintaan pasar.  Menurut Philip Kotler, permintaan pasar 

didefinisikan sebagai berikut: "Permintaan pasar bagi suatu produk adalah volume 

total yang akan dibeli oleh kelompok pembeli tertentu di daerahh geografis 

tertentu pada saat tertentu, dalam lingkungan pemasaran tertentu dan program 

pemasaran tertentu pula." 
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Dengan melihat definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa permintaan 

pasar bukanlah merupakan sebuah konsep yang sederhana karena di dalamnya 

terdapat 8 (delapan) unsur penting, yaitu: 

1. Produk. 

2. Volume total. 

3. Dibeli. 

4. Kelompok pembeli. 

5. Daerah geografis. 

6. Periode waktu. 

7. Lingkungan pemasaran. 

8. Program pemasaran. 

Ke delapan unsur tersebut dapat diuraikan lebih terinci lagi sebagai 

berikut. 

a. Produk 

Dalam analisis permintaan ini diperlukan adanya batasan yang jelas 

tentang suatu produk karena sangat berkaitan dengan pasar yang dituju. Bagi 

perusahaan jasa penyewaan kendaraan misalnya, haruslah dapat menentukan 

apakah pasarnya meliputi semua kelompok masyarakat atau hanya golongan 

penghasilan tertentu saja. Keputusan tersebut tergantung pada masalah bagaimana 

perusahaan melihat kesempatan untuk memasuki pasar yang terdekat. 

b. Volume Total 

Permintaan pasar dapat diukur dengan menggunakan volume fisik maupun 

volume rupiah. Dengan mendasarkan pada kedua faktor tersebut (fisik dan rupiah) 
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dapatlah dibuat suatu prosentase untuk menyatakan permintaan pasarnya.  Sebagai 

contoh, permintaan kendaraan untuk disewa dari perusahaan "X" adalah sebesar 

20% dari total permintaan kendaraan sewaan di kota Bandung dan sekitarnya. 

c. Dibeli 

 Yang dimaksud dibeli dapat diartikan dalam berbagai macam hal seperti 

volume yang dipesan, dikirim atau yang sudah dibayar, sudah diterima atau 

dikonsumsikan. Bila dikaitkan dengan proyeksi di masa yang akan datang, 

biasanya diartikan dalam jumlah yang akan dipesan dan bukannya jasa pelayanan 

yang sudah jadi. 

d. Kelompok Pembeli 

 Permintaan pasar ini dapat ditentukan untuk seluruh pasar atau untuk suatu 

segmen pasar tertentu saja. Sering terdapat bahwa satu perusahaan memasuki 

beberapa segmen pasar. Jumlah permintaan dari semua segmen pasar tersebut 

merupakan permintaan pasar secara keseluruhan. 

e. Daerah Geografis 

 Permintaan pasar dapat ditentukan menurut batas-batas daerah geografis 

yang jelas. Misalnya proyeksi permintaan kendaraan sewa untuk waktu yang akan 

datang dapat berubah-ubah karena daerah penjualannya berubah. 

f. Periode Waktu 

 Periode waktu ini merupakan faktor penting untuk menentukan permintaan 

pasarnya. Jadi permintaan pasar dapat berbeda-beda sesuai dengan lamanya 

periode waktu penyewaan apakah satu hari, satu minggu, satu bulan atau bahkan 
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satu tahun. Semakin panjang periode waktunya, semakin tidak tepat penentuan 

permintaan pasarnya yang disebabkan kemungkinan terjadinya perubahan kondisi. 

g. Lingkungan Pemasaran 

 Dalam kenyataan, permintaan itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor 

lingkungan yang tidak dapat dikendalikan. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

demografi, kondisi perekonomian, perkembangan teknologi, keadaan politik dan 

hukum serta kebudayaan. Setiap pasar terkena tingkat pengaruh yang berbeda-

beda dari faktor-faktor lingkungan tersebut. 

h. Program Pemasaran 

 Permintaan itu juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat 

dikendalikan terutama program pemasaran yang dikembangkan oleh perusahaan. 

Permintaan akan menunjukkan beberapa peningkatan elastisitas dalam 

hubungannya dengan harga-harga dalam dunia usaha, promosi serta 

penyempurnaan produk. 

 Jadi untuk meramalkan permintaan pasar perlu adanya asumsi tentang 

harga yang berlaku dalam dunia usaha dimasa yang akan datang serta 

pengeluaran-pengeluaran untuk pemasaran. 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pasar 

 Menurut para ahli ekonomi, ada beberapa faktor utama sebagai penentu 

dari permintaan. Menurut Basu Swastha dan Irawan dalam bukunya "Manajemen 

Pemasaran Modern" faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Harga produk. 
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2. Harga produk lain. 

3. Penghasilan pembeli. 

4. Selera pembeli. 

dan faktor-faktor penentu non harga, yaitu: 

1. Usaha periklanan (promosi). 

2. Usaha penjualan dengan salesman. 

 

D. Tinjauan Umum Konsep Pemasaran 

1. Konsep Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

 Sesuai dengan perkembangan ilmu ekonomi, batasan tentang pemasaran 

telah berubah-ubah sesuai dengan perkembangan sejarah pemasaran itu sendiri. 

Batasan pemasaran pertamakali difokuskan pada barang-barang, kemudian pada 

lembaga-lembaga yang melaksanakan proses pemasaran dan terakhir pada fungsi-

fungsi yang dilaksanakan dalam transaksi-transaksi pemasaran. 

 Pemasaran sendiri mempunyai arti atau pengertian yang lebih luas, bukan 

hanya sekedar menyalurkan atau menjual barang/jasa saja tetapi juga segala 

aktivitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan barang/jasa baik sebelum 

dan sesudah penjualan terjadi sehingga tujuan perusahaan untuk mendapatkan 

keuntungan yang maksimal dapat tercapai. 

 Untuk lebih mendalami pemahaman tentang pengertian pemasaran peneliti 

kemukakan beberapa pendapat pakar-pakar pemasaran sebagai berikut: 
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1. Donald P. Robin (1978), mengatakan: "Marketing  is an exchange 

relationship between human being in which each party is willing to give up 

something of value in order to receive something else of value." 

2. Philip Kotler (1993), mengatakan: "Pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial dengan mana individu-individu dan kelompok-kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, 

penawaran dan pertukaran produk-produk yang bernilai." 

3. Burton H. Markus dkk. (1975), mengatakan: "Marketing as those activities 

performed by individuals or organizations, either profit or non profit that 

enable, facilitate and encourage exchange to the satisfaction of both parties." 

4. William J. Stanton ( ), mengatakan: "Marketing is system of business activities 

designed to plan, price, promote and distribute goods and services to the 

benefit of the market-present and potential household customer or industrial 

users." 

5. Alex S. Nitisemitro (1977), menyatakan bahwa: "Pemasaran adalah semua 

kegiatan aktivitas untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen ke 

konsumen secara paling efesien dengan maksud untuk menciptakan 

permintaan yang efektif." 

 Dari definisi-definisi tersebut di atas kita melihat bahwa hal-hal yang 

pokok dari pemasaran itu sendiri menyangkut tentang kebutuhan, keinginan dan 

permintaan, produk, nilai, biaya dan kepuasan, pertukaran, transaksi dan 

hubungan, pasar, pemasaran dan pemasar. Tetapi pada kenyataanya keinginan dan 
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kebutuhan pasar selalu berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan 

masyarakat. 

 

2. Kebutuhan, Keinginan dan Permintaan 

 Kebutuhan manusia merupakan konsep yang paling mendasar yang 

menggaris bawahi pemasaran. Kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai suatu 

keadaan akan sebagian dari pemuasan dasar yang dirasakan dan disadari. 

Tingkatan kebutuhan manusia menurut A. Maslow  dapat dibagi sebagai berikut: 

kebutuhan fisiologis, sosial, rasa aman dan terhadap penghargaan dan aktualisasi 

diri. 

 Keinginan adalah kepuasan tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang 

lebih mendalam dan merupakan perwujudan yang spesifik dari kebutuhan yang 

dibentuk oleh nilai-nilai sosial budaya yang sifatnya sangat individual. Keinginan 

manusia dapat dipengaruhi oleh cara berfikir, adat istiadat, kebudayaan dan 

lingkungan hidupnya. 

 Permintaan adalah keinginan akan produk-produk tertentu yang didukung 

oleh suatu kemampuan dan keinginan untuk membelinya. Keinginan akan 

menjadi permintaan apabila didukung oleh daya beli. Akan tetapi permintaan 

tidak selalu dapat diramalkan karena konsumen memandang produk sebagai suatu 

manfaat yang paling baik bagi mereka. 
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3. Pertukaran dan Transaksi 

 Pertukaran adalah perbuatan untuk mendapatkan produk yang diinginkan 

dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Pertukaran adalah 

salah satu cara dari empat cara yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang 

atau jasa yang diinginkannya. Keempat cara tersebut adalah : membuat sendiri, 

memaksa, meminta dan menukar. 

 Transaksi adalah satuan dasar dari pertukaran. Suatu transaksi terdiri dari 

suatu perdagangan antara dua pihak dengan syarat : minimal ada dua benda atau 

hal yang bernilai, syarat yang disepakati, waktu dan tempat perjanjian. 

 

4. Produk 

 Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Kebutuhan, keinginan dan 

permintaan manusia memberi kesan pada kita akan adanya suatu produk. 

Pengertian produk disini dapat meliputi manusia, tempat, organisasi, kegiatan, 

gagasan dan barang atau jasa. 

 

5. Pasar 

 Konsep pertukaran menimbulkan konsep pasar. Pasar terdiri dari semua 

pelanggan potensial yang sama-sama mempunyai kebutuhan atau keinginan yang 

mungkin ingin dan mampu terlibat dalam pertukaran untuk memuaskan 

kebutuhan atau keinginan. Pasar dapat berkembang dengan adanya barang dan 

jasa yang mempunyai nilai. Besarnya pasar tergantung dari banyaknya orang yang 
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mempunyai perhatian terhadap suatu barang atau jasa, sumber-sumber yang 

diperlukan atau kemampuan menawarkan sumber-sumber yang dimiliki untuk 

memperoleh sesuatu. 

 

E. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

 Bauran pemasaran adalah merupakan komposisi dari empat variabel 

pemasaran yaitu: produk, harga, promosi dan distribusi. Keempat variabel tersebut 

saling terkait untuk mencapai pasar sasaran yang dituju dan sekaligus untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

1. Produk. 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan, keinginan dan kepuasan konsumen. 

Pada dasarnya produk yang ditawarkan kepada konsumen terdiri atas tiga 

tingkatan produk yaitu: 

a. Produk inti, merupakan inti atau dasar yang sesungguhnya dari produk 

yaitu berupa manfaat dari produk itu. 

b. Wujud produk, yang memiliki karakteristik seperti: ciri-ciri khas, corak, 

gaya, model, merek dan kemasan. 

c. Produk yang disempurnakan, yaitu berupa pelayanan yang menarik, 

pemasangan barang secara gratis, pemeliharaan, pengiriman barang 

sampai ke rumah tanpa biaya tambahan dan lain-lain. 
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2. Harga 

Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan 

keuntungan dari hasil penjualan. Penetapan harga jual produk semakin penting 

terutama dalam situasi persaingan yang semakin tajam karena banyaknya 

barang sejenis yang terdapat di pasar dan di lain pihak permintaan konsumen 

terbatas. 

Dalam menentukan harga jual produk, perusahaan perlu 

mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara 

langsung maupun tidak langsung yaitu: 

a. Jenis produk yang ditawarkan. 

b. Pasar sasaran yang akan dilayani. 

c. Banyaknya pesaing di pasar. 

d. Harga produk pesaing. 

e. Peraturan dan kebijaksanaan pemerintah. 

3. Promosi 

Setiap perusahaan selalu berusaha untuk mempengaruhi konsumen agar 

bersedia memakai atau membeli produk yang ditawarkannya. Kegiatan 

promosi dilakukan perusahaan sehubungan dengan rencana pemasaran secara 

keseluruhan dan bertujuan untuk memodifikasi tingkah laku konsumen, 

memberitahu, mengingatkan dan membujuk konsumen agar tertarik untuk 

membeli atau memakai produk perusahaan tersebut. 
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4. Distribusi 

Barang dan jasa yang sudah selesai diproduksi oleh perusahaan harus 

disalurkan kepada konsumen pada waktu dan tempat yang tepat. Dalam proses 

penyaluran tersebut produsen dapat melakukannya secara langsung atau tidak 

langsung yaitu melalui lembaga-lembaga perantara tergantung pada: 

a. Jenis dan sifat produk. 

b. Pasar sasaran yang dituju. 

c. Kualitas penyalur. 

d. Sifat persaingan. 

Untuk barang-barang konsumsi pada umumnya produsen menggunakan 

saluran distribusi tidak langsung karena barang tersebut harus tersebar 

diberbagai tempat sehingga mudah diperoleh konsumen pada saat mereka 

memerlukan. Untuk barang-barang industri sebagian besar produsen 

menggunakan saluran distribusi langsung karena barang-barang tersebut 

memerlukan penjelasan-penjelasan langsung pada pemakai tentang cara 

pemakaian dan perawatannya. 

Setelah menentukan tipe saluran distribusi yang akan digunakan 

produsen harus pula menentukan jumlah perantara yang akan bertindak 

sebagai penyalur barang-barang ke konsumen. Terdapat tiga alternatif yang 

dapat digunakan yaitu: 

a. Distribusi intensif, dilakukan terhadap produk yang memiliki intensitas 

tinggi pada konsumen akhir seperti produk-produk makanan kecil, rokok, 

sabun. 



 29 

b. Distribusi selektif, dilakukan terhadap produk yang dibeli dengan 

memperbandingkan satu sama lain seperti harga, model, kualitas. 

Contohnya adalah produsen produk-produk seperti TV, radio/tape, mobil, 

pakaian. 

c. Distribusi eksklusif, dilakukan untuk produk tertentu yang memiliki nilai 

dan yang jarang terdapat di pasar (antik/langka) seperti berlian, lukisan, 

patung. 

 

F. SWOT sebagai Formulasi Strategi Pemasaran 

 Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) 

adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi 

perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika sederhana, bagaimana 

memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities) dari suatu 

perusahaan. Dalam upaya memaksimalkan kedua aktor tersebut, perusahaan juga 

harus memikirkan bagaimana dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan 

ancaman (Strengths). 

Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan 

pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian 

perencanaan strategis (strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor 

strategis perusahaan. Faktor-faktor strategi perusahaan tersebut adalah faktor-

faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam kondisi yang ada saat 

perencanaan strategis akan ditetapkan. Singkat kata, perencanaan strategis suatu 

perusahaan didasarkan atas analisis situasional (Rangkuti, 1997:18-20). 
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Terdapat beragam model yang dapat digunakan untuk menganalisis situasi 

suatu perusahaan. Salah satu model yang cukup terkenal dan sering diaplikasikan 

di lapangan adalah analisis SWOT, yang merupakan kependekan kata atas faktor-

faktor strategi perusahaan. Analisis SWOT mengasumsikan bahwa kinerja suatu 

perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua 

faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Oleh karena itu 

faktor-faktor kekuatan dan kelemahan perusahaan dikelompokkan sebagai faktor 

internal. Sebaliknya faktor-faktor peluang dan ancaman dikelompokkan sebagai 

faktor eksternal. Analisis SWOT pada dasarnya adalah membandingkan antara 

faktor eksternal dengan faktor internal, yang dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
(Sumber: Rangkuti, 1997:19) 

Gambar 2.1. Analisis SWOT 
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saja kekuatan dan kelemahan perusahaan. 
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G. Kerangka Konseptual 

 Dari uraian kajian pustaka di atas dapat diringkaskan perencanaan strategi 

pemasaran untuk suatu perusahaan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Konseptual Penelitian 
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bersaing, bertahan, dan meningkatkan posisi produk perusahaan dalam persaingan 

bisnis. 

Setelah mengindentifikasi faktor eksternal dan faktor internal perusahaan 

PT Grant-Sidoarjo, peneliti dapat menganalisis faktor-faktor tersebut 

menggunakan teknik analisis matrik SWOT dengan menggunakan analisa IFAS 

dan EFAS sehingga faktor-faktor yang terkait dapat saling berhubungan untuk 

agar peneliti dapat melanjutkan penelitiannya. Setelah mendapatkan hasil-hasil 

yang pasti maka peneliti dapat memilih strategi alternative dan pemilihan strategi 

yang cocok serta dapat digunakan dalam dunia bisnis. 

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah perumusan strategi pemasaran 

perusahaan disesuaikan dengan hasil kerangka pikir diatas maka strategi 

perusahaan PT Grant dapat dipilih dan dilaksanakan. 

1. Faktor Kekuatan Perusahaan. 

Kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan  PT. Grant-Sidoarjo 

saat penelitian ini dilakukan. Kekuatan adalah eksistensi perusahaan  PT. 

Grant-Sidoarjo terhadap kewenangan yang dimiliki untuk menentukan 

kebijaksanaan pelayanannya. 

2. Faktor Kelemahan Perusahaan. 

Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan  PT. Grant-

Sidoarjo saat penelitian ini dilakukan. Kelemahan adalah kekurangan atau 

keterbatasan serta kendala yang dihadapi atau sebagai penghalau bagi  PT. 

Grant-Sidoarjo untuk melakukan kegiatan pada bidang pelayanan jasa secara 

baik dan memuaskan. 
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3. Faktor Peluang Perusahaan. 

Peluang-peluang yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh oleh 

perusahaan  PT. Grant-Sidoarjo saat penelitian ini dilakukan. Peluang, adalah 

berbagai situasi lingkungan yang diperkirakan akan berdampak positif atau 

menguntungkan bagi  PT. Grant-Sidoarjo dalam meningkatkan pelayanan jasa 

terhadap konsumen. 

4. FaktorAncaman Perusahaan. 

Ancaman-ancaman yang dihadapi oleh oleh perusahaan  PT. Grant-

Sidoarjo saat penelitian ini dilakukan. Ancaman adalah faktor-faktor yang 

diperkirakan akan berdampak negatif atau merugikan bagi upaya-upaya 

perusahaan. 

 

 


