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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan 

permasalahan yang akan diteliti dengan analisis pemasaran stroberi di Padusan 

Agrowisata Pacet Mojokerto. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Epsstian 

Syah Ashari, pada magister Ilmu Komunikasi FISIP UI di tahun 2012 yang 

berjudul “Evaluasi Strategi Komunikasi Pemasaran dalam Merintis Bisnis 

Undangan Pernikahan Online Kartun (Studi Kasus: Undangan Pernikahan Online 

vidiyan.com”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi komunikasi 

pemasaran yang digunakan sebuah bisnis online murni dalam merintis bisnisnya. 

Kasus pada bisnis undangan pernikahan online kartu vidiyan.com, sebuah rintisan 

bisnis onlinemurni berskala mikro. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi 

pemasaran yang digunakan vidiyan.com dalam merintis bisnisnya, beserta alasan 

dan evaluasi terhadap strategi tersebut. Dalam merintis bisnis, sebelum 

mengetahui strategi apa yang digunakan, harus ditetapkan dahulu tujuan yang 

akan dicapai dalam melaksanakan strategi ini dan tujuan tersebut dituangkan 

dalam segmenting, targetingdan, danpositioning. Kemudian untuk menggapai 

tujuan tersebut disusunlah strategi dalam product, place, price, dan 

promotionyang dikenal dengan bauran pemasaran (marketing mix). Dan total 

bauran promosi (promotion mix) juga disebut bauran komunikasi pemasaran 



8 

 
 

(marketing communication mix) terdiri dari campuran spesifik Universitas 

Sumatera Utaraperiklanan, public relations,personal selling, promosi penjualan, 

dan alat-alat direct marketingyang digunakan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan nilai pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan 

dengan pelanggan. 

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan evaluasi 

proses sebuah studi kasus. Penelitian menunjukkan bahwa word of 

mouthmerupakan sarana komunikasi pemasaran yang efektif. Public 

relationdengan sarana online menggunakan blog yang terintegrasi dengan media 

sosial lainnya seperti facebookdan twitterjuga efektif. Hal ini berhubungan dengan 

teori New Wave Marketingyaitu conversationdan connect. Selanjutnya penelitian 

yang dilakukan oleh Sholehatun Nasiha di tahun 2011 dari Universitas Islam 

Indonesia yang berjudul “Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu (Integrated 

Marketing Communications) dalam Mengokohkan Brand Dagadu Djokdja (Studi 

Deskriptif Pada PT. Aseli Dagadu Djokdja Yogyakarta). 

Pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran terpadu PT. ADDdalam 

mengokohkan BrandDagadu merupakan suatu upaya jangka panjang yang 

terorganisir dengan baik. Upaya itu dilakukan oleh divisi MCO dengan 

melakukan kegiatan perencanaan strategi komunikasi pemasaran terpadu yang 

efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan brandDagadu.  

Tujuan dari perencanaan tersebut adalah maintaining brand awarenessdan 

brand loyalty112 publik terhadap brandPT. ADD, memantapkan karakter tiap 

brand, serta mengkomunikasikan dasain-desain tiap brand, dan program-program 
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penjualan. Adapun strategi komunikasi pemasaran terpadu PT. ADD dalam 

mengokohkan branddagadu adalah dengan melaksanakan program antara lain 

kegiatan humas dan publisitas, penyelengaraan event, buletin internal, maintaining 

stakeholder, Universitas Sumatera Utarakampanye “kapan ke jogya lagi?” Dan 

kerjasama dengan berbagai media di Indonesia. Hasil yang diperoleh dari semua 

kegiatan perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran terpadu PT. 

ADD dapat dilihat dari bentuk-bentuk kegiatan yang masih dilaksanakan hingga 

sekarang. Artinya, konsumen cukup antusias dan loyal terhadap kegiatan-kegiatan 

yang diselenggarakan oleh PT ADD.  

Antusiasme mereka terhadap kegiatan-kegiatan tersebut diukur dari 

tingkat kesukaan, kepuasan, dan kepercayaan yang diberikan oleh konsumen 

sehingga berpengaruh pada peningkatan penjualan dan imageyang positif.Dari 

uraian di atas, divisi MCO pada khususnya dan divisi marketing PT.ADD pada 

umumnya telah melakukan strategi komunikasi pemasaran terpadu sesuai dengan 

teori Kotler dan Armstrong. Hasil dari pelaksanaan komunikasi pemasaran 

terpadu tersebut menunjukkan adanya keberhasilan yang cukup memuaskan. Hal 

ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah konsumen yang adapada tingkat 

kesukaan, kepuasan, dan kepercayaan terhadap PT. ADD. Dengan ADD cukup 

efektif, meskipun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Metode penelitian 

yang digunakan adalah kualitatif.Berikutnya adalah penelitian yang berjudul 

“Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Yang Diterapkan Oleh Planet Pool 

Centredalam Menarik Konsumen”, tesis oleh Uthami di tahun 2011 dari 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran.  
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Pemasaran merupakan sekumpulan rancangan kegiatan yang berkaitan 

untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan pengembangan, mendistribusikan, 

mempromosikan, serta menetapkan harga yang sesuai dari produk atau jasa untuk 

mencapai kepuasan pelanggan dan memperoleh keuntungan, strategi pemasaran 

mencakup pengidentifikasian konsumen sasaran,Universitas Sumatera 

Utaramenentukan peranan periklanan dan bauran promosi, menunjukkan tujuan 

dan besamya anggaran promosi, memilih strategi kreatif, menentukan media, serta 

melaksanakan program tersebut dan mengukur efektifitasnya. Dalam kegiatan 

strategi pemasaran ini tidak luput dari kegiatan komunikasi yang merupakan 

faktor penting bagi pencapaian suatu tujuan organisasi bisnis seperti planet pool 

centreYogyakarta.  

Strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh planet pool centre 

adalah salah satu upaya agar dapat meningkatkan jumlah pengunjung serta 

memberikan kesadaran kepada pelanggan tentang keberadaan planet pool centre. 

selain itu planet pool centre dibuat sebagai sarana bagi peminat olahraga billiard, 

serta untuk mensosialisasikan olahraga billiard kepada khalayak umum, karena 

jenis olahraga ini masih terbilang baru di Indonesia. dengan memberikan kualitas 

produk dan pelayanan yang maksimal, planet pool centre memiliki citra yang 

positif dimata konsumennya, metode penelitian yang di gunakan : penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian di tahap skripsi berkaitan 

dengan komunikasi pemasaran juga dilakukan oleh July Erianto dari Universitas 

Sumatera Utara tahun 2012, dengan judul “Strategi Komunikasi Pemasaran dan 

Kepuasan Pelanggan (Studi Korelasional Tentang Hubungan Strategi Komunikasi 



11 

 
 

Pemasaran Terhadap Kepuasan Pelanggan di PT. Romano Putra Serasi). Strategi 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh PT. Romano Putra Serasi jika 

dihubungkan dengan marketing mix adalah berupa produk jasa yang ditawarkan 

cukup beragam dan juga inovatif, harga yangcukup terjangkau dan kompetitif, 

lokasi kantor dari berbagai cabang PT. Romano Putra Serasi yang cukup strategis 

yakni dekat dengan pelabuhan serta promosi yang dilakukan cukup menarik guna 

Universitas Sumatera Utaramenarik perhatian para pelanggannya.  

Para klien ataupun pelanggan jasa PT. Romano Putra Serasi sangat puas 

dengan pelayanan jasa yang diberikan oleh PT. Romano Putra Serasi, hal ini 

terbukti dari tingginya jawaban positif para klien yang mengapresiasi hasil kerja 

akhir dari pelayanan perusahaan tersebut terhadap proses distribusi produk 

mereka. 

 

2.2 Gambaran Umum Buah Stoberi 

Stroberi merupakan salah satu tanaman buah-buahan yang mempunyai 

nilai ekonomi yang tinggi. Daya pikatnya terletak pada warna buah yang merah 

mencolok dengan bentuk yang mungil, menarik, serta rasa yang manis segar 

(Gunawan, 1996).  

Menurut Kurnia (2005), berdasarkan hasil identifikasi tumbuhan, tanaman 

stroberi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledomae 
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Famili  : Rosaceae 

Genus  : Fragaria 

Species  : Fragaria sp 

Stroberi merupakan tanaman subtropics yang dapat tumbuh dengan baik 

pada kondisi tertentu. Sunarjono (2006) menjelaskan syarat tumbuh tanaman 

stroberi sebagai berikut : 

1. Tanaman stroberi dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan curah hujan 

600-700 m/tahun. 

2. Lamanya penyinaran cahaya matahari yang dibutuhkan dalam 

pertumbuhan adalah 8-10 jam setiap harinya. 

3. Stroberi adalah tanaman subtropics yang dapat beradaptasi dengan baik di 

dataran tinggi tropis yang memiliki temperature 17-20 derajat C.  

4. Kelembaban udara yang baik untuk pertumbuhan tanaman stroberi antara 

80-90%. Ketinggian tempat yang memenuhi syarat iklim tersebut adalah 

1.000-1.500 meter dpl. 

Spesies tanaman stroberi yaitu Fragaria Chiloensis L. Menyebar ke 

berbagai Negara di Eropa, Amerika dan Asia. Spesies lainnya, yaitu F.Vesca L 

tersebar lebih luas dibanding spesies lainnya. Jenis stroberi F.vesca yang pertama 

kali masuk ke Indonesia. Varietas stroberi introduksi yang dapat ditanam di 

Indonesia adalah oso grande, pajero, selva ostara, tenira, robunda, bogota, 

elvira, grella, camarosa, chandler, earlibrite, strawberi festival, sweet charlie, 

dan red gantle. Buah stroberi dapat dimanfaatkan sebagai makanan dalam 

keadaan segar maupun olahan.Produk makanan yang berasal dari stroberi telah 
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banyak dikenal, misalnya sirup, selai,dodol dan jus stroberi. Selain mengandung 

berbagai vitamin dan mineral, buah stroberi terutama bijinya mengandung ellagic 

acid yang mampu mencegah kanker (Budiman dan Saraswati, 2005). 

Stroberi tumbuh dengan baik pada tanah dengan drainase yang baik. 

Biasanya di pilih tanah lempung berpasir dengan pH 5,8-6,5. Pemilihan lokasi 

untuk penanaman stroberi sedapat mungkin dihindari dari tanah yang pernah di 

tanami kentang, terung, tomat dan cabai dalam tiga tahun terakhir. Tanah yang 

pernah yang ditanami tanaman tersebut kemungkinan besar telah tercemar oleh 

cendawan verticilium yang menyebabkan kelayuan pada tanaman. Tanah juga 

perlu di garpu agar lapisan tanah tidak memadat. Pemadatan tanah dapat 

menghalangi proses penyerapan air dan menyebabkan air tergenang pada daerah 

akar. Tanah yang terlalu basah ini dapat mempertinggi kemungkinan penyakit 

pada akar (Gunawan, 1996).  

Selain itu buah stroberi mempunyai kandungan gizi yang tinggi dan 

komposisi gizi yang cukup lengkap. Kalori sebanyak 37,00 kal, protein 0,80 g, 

lemak 0,50 g, karbohidrat 8,30 g, kalsium 28,00 mg, fosfor 27,00 g, zat besi 

0,80mg, vitamin A 60,00 SI, vitamin B1 0,03 mg, vitamin C 60,00 mg, air 89,90 

g, bagian yang dapat dimakan 96,00% (Direktorat Gizi Depkes 1981 cit. 

Rukmana, 1998). 

2.2.1.  Morfologi Tanaman Stroberi 

1. Akar 

Tanaman ini memiliki akar serabut di dalam tanah tumbuh dangkal dan 

menyebar horizontal sepanjang 30 cm dan secara vertikal dapat mencapai 
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kedalaman 40 cm. Akar muncul dari batang yang pendek dan tebal berbentuk 

rumpun. Dari rumpun iti akan memunculkan tunas baru menjadi crwon baru, 

sulur, dan bunga.  

2. Batang 

Tanaman ini memiliki batang utama pendek, dauan terbentuk pada 

buku dan ketiak terdapat pucuk aksilar. Internode sangat pendek sehingga 

jarak dauan yang satu dengan yang lain sangat kecil dan tampak seperti 

rumun tanpa batang Batang utama dan dauan teresusun rapat, memiliki 

ukuran yang sangat bervariasi dan beragam. Tergantung dengan umur, tingkat 

perkembangan tanaman dan kondisi lingkungan pertumbuhan. 

3. Daun 

Tanaman ini memiliki daun tumbuh melingkar rumpun, berbulu lebat 

ada juga yang jarang, terdiri dari tiga anakan daun atau majemuk, dengan tepi 

bergerigi. Dauan biasanya di sangga oleh tangkai yang panjang. 

4. Bunga 

Tanaman ini memiliki bunga yang terdiri dari 10 kelopak berwran 

hijau, 5 mahkota berwrna putih, 60 – 600 putik, dan 20–35 benang sari yang 

tersusun stima di atas dasar bunga. Penyebbukan tanaman ini secara silang 

dengan bantuan angin, serangga dan manusia. 

5. Buah 

Tanaman ini memiliki buah semu, memiliki bentuk unik yaitu oval 

dan lonjong berwarna merah jika sudah tua atau matang dan juga ada 

berwarna hijau jika masig mudah. Buah ini memiliki pori-pori di bagian 
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permukaan buah yang sangat banyak dan bervariasi. Pori tersebut berwran 

kehitaman atau kecoklatan mudah,dan juga buah ini memiliki rasa yang 

manis dan juga ada yang kecut atau asam. 

6. Biji 

Tanaman ini memiliki biji yang berukuran sangat kecil, pada setiap 

buah menghasilkan banyak biji. Biji ininterletak di antara daging, kulit dalam, 

dan juga bagian dalam lainnya. Biji ini memiliki bentuk bulat lonjong, oval 

dan berwarna kecoklatan dan kehitaman. 

 

2.3. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan landasan utama dalam bisnis dan masyarakat. 

Kemampuan untuk mengenali kebutuhan dan keinginan konsumen dan 

mengkombinasikannya dengan kondisi pasar merupakan kegiatan utama bagi 

suatu perusahaan untuk memertahankan kelangsungan hidup perusahaan agar 

tetap eksis.  

Pengertian pemasaran menurut Stanton (2003) Pemasaran adalah suatu 

sistem keseluruhan dari kegiatan–kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 

merencanakan, menetukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang 

dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun 

pembeli potensial, sedangkan pengertian pemasaran menurut Kotler dan 

Armstrong (2000) Pemasaran adalah proses sosial yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 



16 

 
 

menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain. 

Pengertian pemasaran dari kedua pendapat di atas menerangkan bahwa 

kegiatan pemasaran mencakup ruanglingkup kegiatan yang sangat luas yang 

dimulai dari menetukan kebutuhan konsumen dan diakhiri dengan kepuasan 

konsumen. Kata lain kegiatan pemasaran bermula dan berakhir pada konsumen. 

Bagi perusahaan yang berorientasi pada konsumen (pasar), maka kegiatan 

pemasaran akan bermula dan berakhir pada konsumen. Artinya dimulai dari 

menetukan apa yangdiinginkan konsumen dan diakhiri dengan kepuasan 

konsumen. Pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat mutlak bagi 

kelangsungan hidup perusahaan seperti yang tercermin dalam konsep pemasaran. 

Konsep pemasaran yang dikemukakan oleh Dharmmesta dan Irawan (2000 

:10),konsep pemasaran adalah suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa 

kepuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Dari konsep pemasaran diatas jelaslah bahwa 

perusahaan harus mampu memberikan kepuasan kepada konsumennya dengan 

mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya agar perusahaan dapat bertahan dan 

berkembang.Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar keseluruhan suatu 

produk atau jasa yang bersifat heterogen ke dalam beberapa segmen, dimana 

masing-masing segmennya cenderung bersifat homogen dalam segala aspek. 

Pemasar memandang suatu pasar tertentu terdiri dari banyak bagian ysng lebih 

kecil yang masing-masing bagian memiliki karakteristik tertentu yang sama. 

Berdasarkan segmentasi tersebut, kemiduan perusahaan berusaha 
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mengembangkan program-program pemasaran yang terpisah untuk memenuhi 

kebutuhan khas masing-masing segmen. Dengan cara ini perusahaan mampu 

menyediakan produk dan bauran pemasaran yang lebih sesuai untuk bagian yang 

relativ homogen dari pasar keseluruhan. Oleh karena itu segmentasi pasar dapat 

menghasilkan kesesuaian yang lebih baik antara apa yang ditawarkan perusahaan 

dan apa yang diharapkan pasar (Tjiptono, 2000). 

Pada umumnya banyak perusahaan yang memandang kegiatan 

mengkhususkan produk untuk memuaskan setiap pembeli adalah terlalu mahal. 

Maka dari itu mereka cenderung mengidentifikasi sekelompok besar pembeli 

dengan perbedaan (antar kelompok) agar produk mereka lebih tepat sasaran 

kepada konsumen yang mereka tuju.Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong 

(2008) adalah sekelompok pembeli (buyers) yang memiliki kebutuhan atau 

karakteristik yang sama yang menjadi tujuan promosi perusahaan. 

2.3.1 Konsep Pemasaran 

Adanya kebutuhan dan keinginan manusia menimbulkan permintaan 

terhadap produk tertentu yang didukung oleh kemampuan membeli. Produk 

tersebut diciptakan untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan manusia sehingga 

timbul proses pertukaran untuk memperoleh produk yang diinginkan atau 

dibutuhkan dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Transaksi berupa 

proses pertukaran tersebut mengarah pada konsep pasar, yaitu suatu himpunan 

pembeli actual dan pembeli potensial dari suatu produk (Limbong dan Sitorus, 

1987). 
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Menurut Kotler (2005), pemasaran merupakan proses sosial yang dengan 

proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan 

produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain.  

Menurut Swastha (2000), pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan 

usaha yang ditujukan untuk merencanakan produk, menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 

Dengan demikian pemasaran adalah salah satu fungsi bisnis manajemen 

perusahaan yang langsung menghasilkan penerimaan bagi perusahaan melalui 

proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran penetapan harga, promosi, serta 

penyaluran barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang dapat memenuhi 

keinginan konsumen. Menurut Kotler (2005), konsep pemasaran menegaskan 

bahwa kunci untuk mencapai sasaran organisasi adalah perusahaan harus menjadi 

lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih.  

Sedangkan menurut Swastha (2000), bagian pemasaran mempunyai 

peranan aktif sejak dimulainya proses produksi semua kegiatan perusahaan untuk 

menghasilkan dan menjual barang yang didasarkan pada masalah pemasaran, 

sehingga secara definitif dapat dikatakan bahwa konsep pemasaran adalah sebuah 

falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen 

merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan.  
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Konsep pemasaran berdiri diatas empat pilar yaitu pasar sasaran, 

kebutuhan pelanggan, pemasaran terintegrasi, dan kemampuan menghasilkan 

laba. Konsep pemasaran mempunyai perspektif dari luar ke dalam dimana konsep 

ini dimulai dari pasar yang didefinisikan dengan baik, berfokus pada kebutuhan 

pelanggan, mengkoordinasikan semua aktivitas yang akan mempengaruhi 

pelanggan, dan menghasilkan laba dengan memuaskan pelanggan. 

2.3.2 Konsep Pemasaran Perusahaan  

Menurut Assauri (2002), konsep pemasaran perusahaan menekankan 

orientasi pada kebutuhan dan keinginan konsumen yang didukung oleh kegiatan 

pemasaran yang terpadu, yang ditujukan untuk menciptakan kepuasan pelanggan 

sebagai kunci untuk keberhasilan mencapai tujuan perusahaan. Penggunaan 

konsep pemasaran perusahaan dalam rangka usaha untuk memberikan pelayanan 

kebutuhan dan keinginan konsumen secara memuaskan sehingga tujuan 

perusahaan jangka panjang perusahaan dapat tercapai. Pendekatan yang 

digunakan dalam pemasaran perusahaan adalah meneliti terlebih dahulu 

kebutuhan atau keinginan konsumen yang diikuti dengan usaha untuk memenuhi 

kebutuhan dan keniginan tersebut melalui kegiatan pemasaran terpadu (Assauri, 

2002). 

2.3.3 Konsep Pemasaran Produk  

Menurut Assauri (2002), konsep pemasaran produk menekankan orientasi 

pada produk yang dihasilkan untuk dijual yang didukung dengan kegiatan 

penjualan dan promosi, sehingga tujuan perusahaan jangka pendek dapat tercapai 

melalui pencapaian target penjualan. Penggunaan konsep pemasaran produk 
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dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan perusahaan melalui peningkatan 

program penjualan untuk pencapaian target penjualan. Pendekatan yang 

digunakan dalam konsep pemasaran produk menawarkan berbagai produk yang 

telah tersedia dengan mencoba secara gigih meyakinkan dan mengugah calon 

pembeli agar bersedia membeli produk yang ditawarkan melalui kegiatan 

penjualan dan promosi yang gencar (Assauri, 2002). 

 

2.4 Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran adalah strategi yang disatukan, luas, terintegrasi, dan 

komprehensif yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan dari perusahaan 

dapat dicapai melalui pelaksanaan pemasaran yang tepat oleh organisasi. Strategi 

pemasaran dapat didekati dengan konsep bauran pemasaran atau marketing mix 

(McCarthy dalam Kotler, 2002), yang merupakan kumpulan variabel produk 

(product), harga (price), saluran distribusi (place), dan promosi (promotion).  

Perumusan strategi pemasaran didasarkan pada analisis yang menyeluruh 

terhadap pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal perusahaan pada setiap saat 

dapat berubah dengan cepat, sehingga melahirkan berbagai peluang dan ancaman, 

baik yang datang dari pesaing maupun iklim bisnis yang senantiasa berubah. 

Konsekuensi perubahan faktor eksternal tersebut juga mengakibatkan perubahan 

dalam faktor internal perusahaan seperti perubahan terhadap kekuatan maupun 

kelemahan yang dimiliki perusahaan.  

Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu 

dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan 
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yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. 

Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan, sasaran, 

kebijakan, dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran 

perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan acuan, serta 

alokasinya sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan 

keadaan persaingan yang selalu berubah (Assauri, 1999).  

Menurut Gitosudarmo (1997), strategi pemasaran merupakan strategi 

untuk melayani pasar atau segmen pasar yang dijadikan target oleh seorang 

pengusaha. Oleh karena itu, strategi pemasaran merupakan kombinasi bauran 

pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan untuk melayani pasarnya. Dari 

definisi ini jelas terlihat bahwa penerapan strategi pemasaran sangat penting 

dalam menarik konsumen untuk meningkatkan penjualan suatu produk. Penerapan 

ini sangat berdampak bagi perusahaan dalam jangka panjang untuk menguasai 

pangsa pasar terbesar dari pangsa pasar yang ada. Apabila suatu perusahaan 

menerapkan strategi pemasarannya dengan mantap dan tepat dalam menarik minat 

konsumen, maka ia akan lebih mudah menguasai pangsa pasar yang ada. 

 

2.5  Bauran Pemasaran 

Bauran Pemasaran adalah seperangkat variabel pemasaran yang dapat 

dikendalikan dan dipadukan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang 

diajukan dalam pasar sasaran (Armstrong dan Kotler, 2001). Sedangkan menurut 

William J. Staton, Marketing Mix adalah kombinasi dari empat variabel atau 

kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu : 
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1. Produk adalah kombinasi dua barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan 

kepada pasar. 

2. Struktur harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk 

mendapatkan suatu produk. 

3. Sistem distribusi adalah kegiatan perusahaan untuk menyalurkan produk 

bagi konsumen sasaran. 

4. Kegiatan promosi adalah kegiatan perusahaan untuk memperkenalkan jasa 

atau produk supaya konsumen tertarik dan membeli. 

2.5.1. Product (Produk) 

Intensitas kompetisi di pasar memaksa perusahaan untuk mengupayakan 

adaptasi produk yang tinggi guna meraih keunggulan yang kompetitif atas 

pesaing, karena adaptasi produk dapat memperluas basis pasar lokal dan 

ditingkatkan untuk preferensi lokal tertentu. Konsumen semakin banyak memiliki 

alternatif dan sangat hati-hati dalam menentukan keputusan untuk melakukan 

pembelian dengan mempertimbangkan faktor–faktor kebutuhan, keunggulan 

produk, pelayanan dan perbandingan harga sebelum memutuskan untuk membeli. 

Dari faktor-faktor tersebut, keunggulan produk termasuk ke dalam pertimbangan 

utama sebelum membeli. Keunggulan kompetitif suatu produk merupakan salah 

satu faktor penentu dari kesuksesan produk baru, dimana kesuksesan produk 

tersebut diukur dengan parameter jumlah penjualan produk (Tjiptono, 2008). 

Produkadalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

mendapat perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan 



23 

 
 

keinginan atau kebutuhan. Produk dapat berupa objek secara fisik, jasa, orang, 

tempat, ide, organisasi, atau semua bentuk-bentuk tadi(Kotler, 2001). 

Susanto (2004) menjelaskan mengenai kualitas produk bernilai tinggi 

dengan konsep High Value Product, dibagi menjadi dua kategori yaitu : 

1. High Intrinsic Value Product (HIV) adalah produk-produk yang nilai 

intrinsiknya memang sudah mahal, seperti berlian dan mutiara. 

2. High Volume Branded Product (HVB) adalah prduk-produk yang menjadi 

mahal terutama karena mereknya, seperti tas-tas Hermes, Channel, Prada, 

Louis Vuitton, dan lain-lain. 

Sebuah produk terdiri atas satu lingkaran inti yang memberikan core benefit 

serta empat lapisan berikutnya : basic product, expected product, augmented 

product, dan potential product. Lapisan pertama bersifat generik, untuk 

memenuhi kebutuhan dasar konsumen terhadap produk tersebut. Lapisan kedua 

(expected product) tidak hanya memenuhi kebutuhan (need) konsumen, tetapi 

juga keinginan (want) dan harapan (expectation) konsumen. Dari sinidimulainya 

high value product, kemudian merambah ke lapisan berikutnya (augmented 

product) dengan memberi nilai tambah sampai melampaui apa yang diharapkan 

oleh konsumen (customer delight). 

2.5.2. Price (Harga) 

 Engel (2004) mendefinisikan harga sebagai sejumlah uang (ditambah 

beberapa produk) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 

produk dan pelayanannya. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa harga yang 

dibayar oleh pembeli sudah termasuk layanan yang diberikan oleh penjual. 
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Banyak perusahaan mengadakan pendekatan terhadap penentuan harga 

berdasarkan tujuan yang hendak dicapainya. Adapun tujuan tersebut dapat berupa 

meningkatkan penjualan, mempertahankan market share, mempertahankan 

stabilitas harga, mencapai laba maksimum, dan sebagainya. 

Harga dapat menunjukkan kualitas merek dari suatu produk, dimana 

konsumen mempunyai anggapan bahwa harga yang mahal biasanya mempunyai 

kualitas yang baik. Menurut pada umumnya harga mempunyai pengaruh yang 

positif dengan kualitas, semakin tinggi harga maka akan semakin tinggi kualitas. 

Konsumen mempunyai anggapan adanya hubungan yang positif antara harga dan 

kualitas suatu produk, maka mereka akan membandingkan antara produk yang 

satu dengan produk yang lainnya, dan barulah konsumen mengambil keputusan 

untuk membeli suatu produk. 

2.5.3.  Place (Tempat) 

Lokasi atau tempat seringkali ikut menentukan kesuksesan perusahaan, 

karena lokasi erat kaitannya dengan pasar potensial sebuah perusahaan (Fandy 

Tjiptono, 1996). Disamping itu, lokasi juga berpengaruh terhadap dimensi–

dimensistrategi seperti flexibility, competitive, positioning, dan focus. Fleksibelitas 

suatu lokasi merupakan ukuran sejauh mana suatu perusahaan dapat bereaksi 

terhadap perubahan situasi ekonomi. Keputusan pemilihan lokasi berkaitan 

dengan komitmen jangka panjang terhadap aspek-aspek yang sifatnya kapital 

intensif, maka perusahaan benar-benar harus mempertimbangkan dan menyeleksi 

lokasi yang responsif terhadap situasi ekonomi, demografi, budaya, dan 
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persaingan di masa mendatang. Pemilihan tempat atau lokasi memerlukan 

pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor, antara lain : 

1. Akses, berhubungan dengan kemudahan untuk dijangkau. 

2. Visibilitas, lokasi sebaiknya mudah dilihat. 

3. Traffic, perlu dipertimbangkan lalu lalang orang dan lalu lintas kendaraan. 

4. Ekspansi, cukup tersedia tempat apabila di masa depan ingin 

melakukanekstensifikasi. 

5. Lingkungan. 

6.Persaingan. 

2.5.4. Promotion (Promosi) 

Suatu produk yang memiliki kualitas tinggi dan harga yang murah, namun 

tidak dikenal oleh pasar maka segala kelebihan atribut yang dimiliki produk 

tersebut menjadi sia–sia. Usaha untuk mengenalkan produk kepada pasar yaitu 

dilakukan strategi promosi. Konsep yang dipakai untuk mengenalkan produk yaitu 

promotion mix, kegiatan-kegiatan yang mengkombinasikan keunggulan produk 

dan menunjuk konsumen untuk membeli (Swasta, 2003). Promotion mix 

merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam pemasar 

produk. Melalui kegiatan promotion mix ini, perusahaan berusaha untuk 

memberitahukan kepada konsumen mengenai suatu produk dan mendorong untuk 

membeli produk tersebut. Banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mempromosikan produknya, antara lain : 
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1. Personal Selling 

Personal selling atau penjualan pribadi yaitu terjadi interaksi langsung, 

saling bertemu muka antara pembeli dan penjual (Swasta, 2003). 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. 

2. Advertising 

Advertising atau periklanan adalah setiap bentuk penyajian gagasan, 

barang atau jasa yang dibayar, yang sifatnya bukan pribadi oleh sponsor yang 

dapat dikenali media penyajiannya meliputi majalah, surat kabar, radio, TV, 

tanda, dan selebaran (Kotler, 2001). Manfaat advertising : 

a. Memungkinkan penjual untuk berkomunikasi dengan banyak orang 

sekaligus. 

b. Memungkinkan penjual untuk menyebarkan informasi tentang produk dan 

perusahaannya. 
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c. Memungkinkan penjual untuk mendramatisir perusahaan dan produknya, 

melalui penggunaan cetakan, suara, dan warna yang menarik perhatian. 

3. Mediaadvertising 

Media advertisingatauperiklanan diantaranya yaitu: 

a. Media televisi 

Promotion mix dapat di definisikan sebagai pesan yang 

menawarkan produk baik barang atau jasa kepada konsumen lewat media 

televisi agar konsumen terbujuk untuk mengkonsumsi. Stasiun televisi 

swasta boleh dibandingkan hal yang baru didalam dunia mempromosikan 

dari pertelevisian di Indonesia. Keunggulan media televisi dibanding 

media lain yaitu : 

1) Efisien biaya. Banyak perusahaan memandang televisi sebagai media 

yang paling efektif untuk menyampaikan pesan-pesan komersialnya. 

Keunggulan adalah kemampuan menjangkau khalayak sasaran yang 

luas. 

2) Dampak yang kuat. Kemampuannya menimbulkan dampak yang kuat 

terhadap konsumen, pada tekanan sekaligus dua inderayaitu 

penglihatan dan pendengaran. 

3) Pengaruh yang kuat. Kemampuan yang kuat untuk mempengaruhi 

persepsi khalayak umum. 

b. Media Radio 

Seperti majalah, radio adalah yang memiliki jangkauan selektif 

terhadap segmen tertentu. Dalam masyarakat agraris dengan jangkauan 
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wilayahnya sangat luas radiolah yang telah menjawab untuk kebutuhan 

komunikasi yang dapat memacu perubahan masyarakat. 

c. Media Cetak 

Media cetak adalah media statis dan mengutamakan pesan-pesan 

visual. Dalam pengertian ini, media cetak digunakan sebagai media 

periklanan dibatasi pada surat kabar dan majalah. Selain itu yang tidak 

ditulis pada penulisam ini namun termasuk dalam bagian media cetak, 

adalah segala bentuk edaran yang dicetak diatas suatu media, termasuk 

didalamnya brosur dan booklet. 

d. Sales Promotion 

Sales Promotion atau promosi penjualan adalah semua kegiatan 

promosi yang bukan iklan, publisitas dan penjualan perseorangan yang 

dapat merangsang minat usaha mencoba atau pembelian oleh pelanggan 

akhir atau pihal lain dalam saluran promosi penjualan. Penetapan harga 

yang kompetitif tawaran konsumen pengemasan dan presentasi, promosi di 

dalam toko dan promosi dalam kesempatan khusus 

4. Publisitas 

Publisitas yaitu untuk memacu permintaan non personal, dan usaha ini 

tidak dibiayai orang atau organisasi yang memetik manfaat dari publikasi. 

Biasanya publisitas ini berbentuk memuji suatu produk, jasa, atau organisasi. 

Fungsi dari kegiatan promosi antara lain (Swasta, 2003) : 
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a. Mencari dan mendapatkan perhatian dari calon pembeli, karena perhatian 

dan calon pembeli merupakan titik awal proses pengambilan keputusan 

dan pembelian. 

b. Menciptakan dan menimbulkan interest pada diri calon pembeli. 

c. Mengembangkan rasa ingin dari calon pembeli untuk memiliki barang 

yang ditawarkan. 

Tujuan Promotion Mix (Kotler, 2001) : 

a. Memodifikasi tingkah laku, dapat diarahkan dengan adanya promotion. 

b. Memberitahukan dengan memberikan informasu tentang adanya 

penawaran perusahaan. 

c. Membujuk, karena diarahkan dan untuk mendorong pembelian. 

d. Mengingatkan dengan melaksanakan promosi secara terus menerus agar 

produk yang ditawarkan selalu diingat konsumen, hal ini biasanya sangat 

dibutuhkan bila produk mencapai tingkat kedewasaan. 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan penting dari seluruh aktivitas 

bisnis suatu perusahaan. Keberhasilan perusahaan dalam menjalankan suatu usaha 

sangat bergantung kepada sejauh mana perusahaan mampu memasarkan 

produknya sampai ke tangan konsumen. Dapat dikatakan bahwa kunci sukses 

perusahaan dalam menghasilkan suatu produk sangat bergantung kepada 

keberhasilan perusahaan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemasarannya. 

Produsen ingin memperoleh kepuasan dalam harga menguntungkan, sedangkan 

konsumen ingin memperoleh kepuasaan dalam hal mutu yang baik dan harga 
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yang pantas. Untuk tujuan ini diperlukan suatu strategi pemasaran sehingga tujuan 

tersebut dapat dicapai. 

Bagan 1 

Kerangka Pemikiran Bauran pemasaran 4P 

 

 

Bauran Pemasaran Buah stroberi di padusan Agrowisata 

Uji Regresi 

Berhubungan Tidak Pengaruh pengaruh 

Apabila nilai 
sig > 0,05 

Apabila nilai 
sig < 0,05 

Tidak berhubungan 

Uji Korelasi 

1.Jika angka Annova
>0,05
2.Koefisien tidak harus
signifikant

Product (X1) 

Price (X2) 

Place (X3) 

Promotion (X4) 

Volume Pembelian 
(Y)

Evaluasi guna meningkatkan volume 
pembelian buah stroberi  yang ada di Padusan 
Agrowisata 

1. Jika angka
sebesar < 0.05
2. Koefisien
regresi harus
signifikan
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2.7  Hipotesis 

Sugiyono (2013;134) berpendapat, hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan  masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dinyatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum 

berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Secara singkat, hipotesis dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap 

rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. 

 Kualitas produk, harga, tempat, promosi diduga memiliki pengaruh dan 

kontribusi yang berbeda dalam volume pembelian buah stroberi sehingga 

dijadikan variabel bebas penelitian, yang selanjutnya dapat ditarik hipotesis. 

a. Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari produk harga tempat dan 

promosi terhadap volume pembelian pada buah stroberi. 

Ha:  Terdapat  pengaruh yang signifikan dari produk harga tempat dan 

promosi terhadap volume pembelian pada buah stroberi. 

b. Ho: Tidak terdapat pengaruh variabel dominan yang signifikan dari 

produk harga tempat dan promosi terhadap volume pembelian pada buah 

stroberi. 

Ha:  Terdapat  pengaruh variabel dominan yang signifikan dari produk 

harga tempat dan promosi terhadap volume pembelian pada buah stroberi. 
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