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BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian bauran pemasaran juga pernah di teliti oleh Fauziyah (2016) 

dengan judul “Strategi Bauran Pemasaran 7P dalam Bisnis Kecantikan Perspektif 

Ekonomi Islam”, Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui strategi bauran 

pemasaran 7P beserta kekuatan dan kelemahan dari rumah kecantikan dan 

kebugaran muslimah Salma. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Sampel, pemilik, karyawan dan konsumen. Analisis data dilakukan 

melalui analisis deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang diterapkan di rumah kecantikan dan 

kebugaran muslimah Salma sesuai dengan marketing syariah dengan menerapkan 

nilai-nilai yaitu teitis, etis, realistis dan humanistis. Harga sesuai dengan kualitas 

produk. Lokasi pemasarannya yang strategis, memiliki cabang yang bekerjasama 

dengan dua Universitas di Purwokerto yaitu UMP dan UNSOED. Promosi efektif 

dengan memberikan paket diskon serta hadiah yang menarik. Karyawan yang 

berkompeten dengan mendapatkan masa pelatihan dan proses pelayanan yang 

selalu mengutamakan kenyamanan konsumen. Faktor pendukung Salma yaitu 

kreativitas dalam menciptakan produk, menjaga kenyamanan muslimah, sedangkan 

faktor penghambatnya meliputi keterbatasan tenaga kerja serta kurang 

memanfaatkan media sosial. 

Nila Kurnia et al (2012) melakukan penelitian dengan judul “Strategi 

Pengembangan Industri Pengolahan Apel Berbasis Ekonomi Lokal”. Tujuan dari
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penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang dilakukan 

dalam pengembangan industri pengolahan apel di Kota Batu. Metode penelitian 

adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini adalah (1) 

Strategi pengembangan industri pengolahan apel (2) Langkah yang ditempuh dalam 

menjalankan strategi pengembangan industri pengolahan apel (3) Hasil penerapan 

strategi pengembangan industri pengolahan apel dan (4) Faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan strategi pengembangan industri pengolahan apel. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa langkah yang di tempuh 

untuk menjalankan startegi pengembangan industri pengolahan apel di Kota Batu 

masih kurang optimal, yaitu dalam program pendampingan teknologi, peningkatan 

kualitas produk serta penyelenggaraan even pameran. 

Penelitian yang sama juga telah di teliti oleh Meysiana (2010) dengan judul 

“Strategi Pengembangan Industri Kecil Tahu di Kecamatan Sragen Kabupaten 

Sragen”, Metode analisis data yang digunakan adalah (1) analisis usaha untuk 

mengetahui besarnya biaya, penerimaan dan pendapatan usaha, (2) analisis SWOT 

untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menjadi kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan usaha, (3) matriks SWOT 

untuk  merumuskan alternatif strategi pengembangan usaha, dan (4) matriks QSP 

untuk menentukan prioritas strategi pengembangan usaha. Hasil penelitian 

diketahui bahwa : Kekuatan utama dalam mengembangkan industri kecil tahu tahu 

yaitu bantuan permodalan dan penyuluhan tentang limbah tahu. Sedangkan 

kelemahan utamanya yaitu kurangnya subsidi kedelai dan belum ada standarisasi 

produk tahu. Peluang dalam mengembangkan industri kecil tahu yaitu kualitas 

bahan baku dan kepercayaan konsumen. Ancamannya yaitu kenaikan harga 
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sembako dan kurangnya pasokan sekam sebagai bahan bakar; Alternatif strategi 

yang dapat diterapkan dalam mengembangkan industri kecil tahu di Kecamatan 

Sragen Kabupaten Sragen yaitu memanfaatkan bantuan modal, peralatan, 

pengawasan kualitas kedelai untuk menambah kepercayaan konsumen melalui 

teknologi yang ada, perbaikan kebijakan serta kualitas penyuluhan sesuai 

kebutuhan pengusaha tahu dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya 

manusia melalui kegiatan pembinaan untuk memaksimalkan potensi industri kecil 

tahu; Prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam mengembangkan industri kecil 

tahu di Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen adalah memanfaatkan bantuan modal, 

peralatan, pengawasan kualitas kedelai untuk menambah kepercayaan konsumen 

melalui teknologi yang ada. 

Penelitian yang berkaitan dengan strategi bauran pemasaran juga telah di teliti 

oleh Novianto (2017) dengan judul “Analisis Strategi Pengembangan Bisnis (Studi 

Pada Industri Kerajinan Gerabah Desa Negara Ratu Kecamatan Natar)”, tujuan 

penelitian untuk menganalisis strategi pengembangan bisnis yang tepat untuk 

diterapkan pada industri kerajinan gerabah Desa Negara Ratu Kecamatan Natar. 

Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu informan 

dan data sekunder yaitu dokumen, journal dan sebagainya. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, literatur dan 

koesioner. Teknis analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan analisis 

SWOT. Hasil penelitian menunjukan didapatkan posisi industri kerajinan gerabah 

Desa Negara Ratu Kecamatan Natar, dan strategi yang tepat pada posisi ini adalah 

strategi pertumbuhan (Growth Oriented Strategy). Maka, alternatif strategi yang 
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sesuai untuk pengembangan bisnis/usaha industri kerajinan gerabah Desa Negara 

Ratu Kecamatan Natar dengan menggunakan matrik SWOT adalah strategi S-O 

(Strength–Oppourtunities) yaitu dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki 

industri untuk meraih peluang yang ada, dengan cara melakukan pengembangan 

produk, pengembangan pasar (Memperluas Wilayah Pemasaran) dan Peningkatan 

Kualitas SDM (Pelatihan SDM agar tetap terampil dibidang gerabah).  

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa literatur atau penelitian 

sebelumnya, adalah pada segi lokasi penelitian. Perbedaan juga ada pada tujuan 

penelitian, yaitu mempertahankan posisi pasar, meningkatkan keberhasilan 

pemasaran untuk mendapatkan respon dan memperluas wilayah pemasaran dan 

lokasi penelitian sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lokasi tersebut.  

 

1.2 Kajian Pustaka 

1.2.1 Manajemen Pemasaran 

Pemasaran biasanya dihadapkan pada masalah produk, harga, distribusi dan 

promosi yaitu berapa dan bagaimana bauran tersebut ditetapkan, hal ini agar tujuan 

yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Selain itu masalah lain yang sering 

timbul adalah tentang keputusan pembelian konsumen (Komalasari, 2012). 

Manajemen pemasaran merupakan suatu proses dimana dianalisis, 

direncanakan, dilaksanakan serta diawasinya program-program pemasaran yang 

didesain untuk : menciptakan, mengembangakan serta memelihara manfaat serta 

relasi antara perusahaan dan pasar sasaran (Target market) dalam rangka usaha, 

perusahaan mencapai tujuan-tujuan (Prof. Dr. Winardi, 1989).  



12 

 

 

 

Pemasaran yang baik tentang bagaimana barang atau jasa hasil produksi dapat 

dikenal dan dibeli oleh masyarakat, dan pemasaran yang tepat itu bukanlah 

kebetulan, melainkan hasil dari eksekusi dan perencanaan yang cermat. Praktik 

Pemasaran harus terus-menerus ditingkatkan dan diperbaharui, hal ini tentunya 

tidak terlepas dari kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut. Perusahaan untuk 

mencapai pemasaran yang baik tentunya harus merencanakan produk dan jasa 

terlebih dahulu, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang 

dan jasa pada konsumen pada akhirnya (Ulus, 2013). 

2.2.1 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Pengertian bauran pemasaran adalah sebagai berikut : “Bauran pemasaran 

adalah perangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan 

perusahaannya”. Maka, dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan 

satu perangkat yang terdiri dari produk, harga, promosi dan distribusi, yang 

didalamnya akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran dan semua itu 

ditujukan untuk mendapatkan respon yang diinginkan dari pasar sasaran, menurut 

Kotler dan Keller dalam (Selang, 2013). 

Strategi bauran pemasaran diteliti dapat mempengaruhi perilaku pembelian 

konsumen. Salah satu penelitian menyelidiki pengaruh komponen bauran 

pemasaran pada resiko sebelum pembelian yang dapat diterima dari produk 

inovatif. Pengaruh harga, garansi dan peningkatan kualitas merek juga diperkirakan 

pada resiko sebelum pembelian yang dapat diterima oleh konsumen (Siringoringo, 

2004). 

Bauran pemasaran ialah kombinasi variabel yang merupakan inti dari sistem 

pemasaran, variabel mana yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh perusahaan 
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untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya. Variabel 

tersebut perlu dikombinasikan dan dikoordinasikan oleh perusahaan seefektif 

mungkin dalam melakukan tugas atau kegiatan pemasarannya. Unsur – unsur 

bauran pemasaran adalah produk, harga, tempat atau lokasi, promosi, orang atau 

distribusi, proses, dan bukti fisik (Amalia, 2013). 

Keadaan pasar yang ada saat ini adalah pasar konsumen ( buyer market ) yang 

dimana kekuatan pasar ada di tangan konsumen, sehingga konsumen selalu 

berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sesuai selera serta kemampuan keuangan 

masing-masing tiap konsumen. Konsumen memutuskan membeli produk karena 

dipengaruhi oleh faktor bauran pemasaran (7P), selain itu pula dipengaruhi terdapat 

masukan-masukan lain seperti kebiasaan dalam membeli, sesuai kebutuhan dan 

keinginan, keyakinan serta rekomendasi (Amalia, 2013). 

2.2.2 Produk (Product) 

Menurut Angipora dalam (Ato’Illah, 2016), produk merupakan kombinasi 

barang dan jasa yang di tawarkan oleh seseorang atau lembaga untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pasar. (Diniaty, 2014) Produk merupakan elemen penting 

dalam sebuah program pemasaran. Strategi produk dapat mempengaruhi strategi 

pemasaran lainnya. Menurut Buchari dalam (Komalasari, 2012) keputusan 

pembelian merupakan tindakan konsumen membeli suatu produk yang disediakan 

oleh sebuah toko. Para pembeli dipengaruhi oleh informasi mengenai produk, 

harga, distribusi dan promosi, kemudian konsumen mengelola semua informasi 

tersebut dan mengambil kesimpulan berupa respon untuk membeli. 

Wilayah produk berkaitan dengan menyusun produk yang benar untuk suatu 

pasar target. Penawaran ini bisa melibatkan barang, jasa atau campuran dari 
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keduanya. Produk tidak hanya terbatas pada barang saja, tetapi juga dapat berupa 

tujuan yang akan diusahakannya. Hal yang penting untuk diingat adalah barang atau 

jasa harus dapat memuaskan kebutuhan pelanggan (Budiwati, 2012). 

Tjiptono dalam (Amalia, 2013) menyatakan bahwa produk adalah segala 

sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, dibeli, digunakan atau 

dikonsumsi pasar sebagai pemenuh kebutuhan atau keinginan pasar yang 

bersangkutan. 

Produk menjadi instrumen penting untuk mencapai kesuksesan dan 

kemakmuran pada perusahaan modern. Perkembangan teknologi, peningkatan 

persaingan global, serta kebutuhan dan keinginan pasar mengharuskan perusahaan 

melakukan pengembangan produk yang terus-menerus. Hanya ada dua pilihan yaitu 

sukses dalam pengembangan produk sehingga menghasilkan produk yang unggul, 

atau gagal dalam pencapaian tujuan bisnisnya karena produk yang tidak mampu 

bersaing dipasar, menurut Cooper dan Kleinschmidt dalam (Mulyono et al, 2007). 

2.2.3 Harga (Price) 

Definisi harga adalah sejumlah uang (ditambah beberapa produk) yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. 

Definisi di atas dapat diketahui bahwa harga yang dibayar oleh pembeli sudah 

termasuk layanan yang diberikan oleh penjual. Perusahaan banyak mengadakan 

pendekatan terhadap penentuan harga berdasarkan tujuan yang hendak dicapainya. 

Tujuan tersebut dapat berupa meningkatkan penjualan, mempertahankan market 

share, mempertahankan stabilitas harga, mencapai laba maksimum dan sebagainya, 

menurut Engel, J et al dalam (Selang, 2013). 
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Harga merupakan satu-satunya unsur marketing mix yang menghasilkan 

penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya hanya unsur biaya saja. Penetapan 

harga belum merupakan persoalan penting, masih banyak perusahaan yang kurang 

sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut, karena 

menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, 

tingkat keuntungan, serta share pasar yang dapat dicapai oleh perusahaan (Yasin et 

al, 2014) 

(Yasin et al, 2014) Harga adalah  jumlah uang yang harus dibayar pelanggan 

untuk memperoleh produk tersebut. Harga adalah satu-satunya unsur bauran 

pemasaran yang menghasilkan pendapatan penjualan karena unsur yang lain adalah 

mengeluarkan biaya. 

Menurut Radio Sunu dalam  (Komalasari, 2012) menyatakan bahwa harga 

adalah nilai suatu barang dan jasa yang diukur dengan sejumlah uang. Berdasarkan 

nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang 

dimiliki kepada pihak lain. Pada setiap perusahaan, harga suatu barang atau jasa 

merupakan penentuan bagi permintaan pasar. Harga dapat mempengaruhi posisi 

persaingan perusahaan. 

Price (Harga) adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk 

memperoleh produk. Price bukan hanya mencakup harga yang tertera pada barang, 

tetapi juga mencakup potongan harga (discount), batas kredit, kelonggaran 

pembayaran, dan periode pembayaran. Price ditentukan oleh berbagai faktor, antara 

lain pangsa pasar, persaingan, identitas produk, dan nilai (value) yang diterima oleh 

konsumen dari produk tersebut (Andry Kusnadi et al, n.d.). 
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2.2.4 Distribusi/Tempat (Place) 

Lokasi atau tempat seringkali ikut menentukan kesuksesan perusahaan, 

karena lokasi erat kaitannya dengan pasar potensial sebuah perusahaan. Lokasi juga 

berpengaruh terhadap dimensi-dimensi strategi 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 persaingan di masa mendatang, menurut Tjiptono 

dalam (Selang, 2013). 

Tjiptono dalam (Fathimah, 2013) menyatakan bahwa saluran distribusi 

adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah 

penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen sehingga penggunaannya 

sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan). 

Tempat mencerminkan kegiatan-kegiatan perusahaan yang membuat produk 

tersedia untuk konsumen sasaran. Urusan sebagian dari tugas distribusi adalah 

memilih perantara yang akan digunakan dalam saluran distribusi yang secara fisik 

menangani dan mengangkat produk melalui saluran tersebut, maksudnya agar 

produk dapat mencapai pasar yang dituju tepat pada waktunya (Komalasari, 2012) 

2.2.5 Promosi (Promotion) 

Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan/atau meningatkan pasar sasaran atas perusahaan 
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dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan, menurut Tjiptono dalam (Selang, 

2013). 

Promosi mencerminkan kegiatan-kegiatan yang mengkomunikasikan 

keunggulan produk dan membujuk konsumen untuk membelinya. Jadi, promosi ini 

merupakan komponen yang dipakai untuk memberikan dan mempengaruhi pasar 

bagi produk perusahaan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam promosi adalah 

periklanan, promosi penjualan, personal selling dan publisitas. Tujuan dari promosi 

itu sendiri adalah untuk menyebarkan informasi tentang produk kepada konsumen, 

mendapatkan kenaikan penjualan, mendapat pelanggan baru dan pelanggan yang 

setia, menjaga kestabilan penjualan ketika pasar sedang lesu, mengunggulkan 

produk sendiri serta membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang 

diinginkan (Komalasari, 2012). 

Promosi dipandang sebagai kegiatan komunikasi pembeli dan penjual dan 

merupakan kegiatan yang membantu dalam pengambilan keputusan dibidang 

pemasaran serta mengarahkan dan menyadarkan semua pihak untuk berbuat lebih 

baik (Yasin et al, 2014). 

Promosi berkaitan dengan memberi tahu pasar target atau pihak lain dalam 

saluran distribusi mengenai produk yang tepat. Terkadang promosi ditujukan untuk 

mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang ada. Promosi 

mencakup penjualan personal, penjualan masal dan promosi penjualan. Tugas dari 

manajer pemasaran adalah meramu metode-metode komunikasi ini (Budiwati, 

2012).  
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Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi 

perusahaan dalam upaya mempertahankan kontinuitas serta meningkatkan kualitas 

penjualan. Meningkatkan kegiatan pemasaran dalam hal memasarkan barang atau 

jasa dari suatu perusahaan, tak cukup hanya mengembangkan model unit 

perumahaan, menggunakan saluran distribusi dan saluran harga yang tetap, tapi 

juga didukung oleh kegiatan promosi. Promosi merupakan salah satu alat penting 

dalam pemasaran dan sering disebut sebagai proses berlanjut, karena promosi dapat 

menimbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya dari perusahaan. Promosi sekarang 

lebih dikenal dengan istilah Promotional Mix, yaitu kombinasi strategi yang paling 

baik dari variable periklanan, personal selling atau alat promosi lain, yang semua 

direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan (Yasin et al, 2014). 

2.2.6 Orang (People) 

Terdapat empat kriteria peranan atau pengaruh dari aspek people yang 

mempengaruhi pelanggan, yaitu peran : 

Contractors: people disini berinteraksi langsung dengan konsumen dalam 

frekuensi yang cukup sering dan sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk 

membeli. Modifier : people tidak secara langsung mempengaruhi konsumen tetapi 

cukup sering berhubungan dengan konsumen, misalnya : repsionis. Influencers : 

people  mempengaruhi konsumen dalam keputusan untuk membeli tetapi tidak 

secara langsung kontak dengan konsumen. Isolated: people  tidak secara langsung 

ikut serta dalam marketing mix dan juga tidak sering bertemu dengan konsumen, 

misalnya : karyawan bagian administrasi penjualan, SDM dan data processing, 

menurut Lupiyoadi dalam (Selang, 2013).  
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Boom dan Bitner dalam (Amalia, 2013) menyatakan bahwa people adalah 

semua prilaku yang turut ambil bagian dalam penyajian jasa dan dalam hal ini 

mempengaruhi persepsi pembeli. 

People atau partisipan yang dimaksud  partisipan disini adalah karyawan 

penyedia jasa layanan maupun  penjualan, atau orang-orang yang terlibat secara 

langsung maupun tidak langsung dalam proses layanan itu sendiri, misalnya dalam 

jasa kecantikan : diantaranya adalah para reception, dokter, dan beauty therapis 

(Ezizwita & Mailinarti, 2016). 

2.2.7 Proses (Process) 

Proses adalah kegiatan yang menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan 

kepada konsumen selama melakukan pembelian barang. Pengelola klinik melalui 

front liner sering menawarkan berbagai macam bentuk pelayanan untuk tujuan 

menarik konsumen. Fasilitas jasa konsultasi dokter gratis, pengiriman produk, 

credit card, card member dan fasilitas layanan yang berpengaruh pada image 

perusahaan (Sukatjo, 2010). 

Menurut Lovelock dan Wright dalam (Amalia, 2013) menyatakan bahwa 

proses adalah suatu metode pengoprasian atau serangkaian tindakan yang 

diperlukan untuk menyajikan produk dan layanan yang baik kepada pelanggan. 

Proses adalah kegiatan yang menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan 

kepada konsumen selama melakukan pembelian barang. Pengelola usaha melalui 

front liner sering menawarkan berbagai macam bentuk pelayanan untuk tujuan 

menarik konsumen. Fasilitas jasa konsultasi gratis, pengiriman produk, credit card, 

card member dan fasilitas layanan yang berpengaruh pada image perusahaan 

(Ezizwita & Mailinarti, 2016).  
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2.2.8 Lingkungan fisik (Physical evidence) 

Membedakan proses dalam dua cara, yaitu : Complexity, dalam hal ini 

berhubungan dengan langkah-langkah dan tahap dalam proses. Divegernce, 

berhubungan dengan adanya perubahan dalam langkah tahap proses. Obyek utama 

dari pemasaran adalah mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan pasar. Oleh 

karena itu jasa harus didesain untuk memenuhi keinginan tersebut. Desain jasa 

tersebut disampaikan. Proses mencerminkan bagaimana semua elemen bauran 

pemasaran dikoordinasikan untuk menjamin kualitas dan konsistensi jasa diberikan 

kepada pelanggan, dengan demikian, pemasar harus dilibatkan ketika desain proses 

jasa dibuat, karena pemasar juga sering terlibat dalam pengawasan kualitas jasa, 

menurut Lupiyoadi dalam (Selang, 2013). 

2.2.9 Analisis SWOT 

SWOT adalah singkatan dari kata-kata Strength (kekuatan perusahaan) 

Weaknesses (kelemahan perusahaan), Opportunities (peluang bisnis) dan Threats 

(hambatan untuk mencapai tujuan). Analisis SWOT adalah analisis yang terdiri dari 

analisis lingkungan mikro yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan perusahaan, dan analisis lingkungan makro yang bertujuan untuk 

mengetahui peluang dan ancaman bagi perusahaan (Nuary, 2016). 

2.2.10 Matriks SWOT 

Matriks SWOT merupakan matching tool yang penting untuk membantu 

mengembangkan empat tipe strategi yaitu sebagai berikut: 

1. Strategi SO (Strength-Opportunity), strategi menggunakan kekuatan internal 

perusahaan untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar perusahaan. 
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2. Strategi WO (Weakness-Opportunity), strategi ini bertujuan untuk 

memperkecil kelemahan- kelemahan internal perusahaan dengan 

memanfaatkan peluang-peluang perusahaan.  

3. Strategi ST ( Strength-Threat), melalui strategi ini perusahaan berusaha untuk 

menghindari atau mengurangi dampak dari ancama-ancaman eksternal.  

4. Strategi WT (Weakness-Threat), strategi ini merupakan taknik untuk bertahan 

dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman 

(Ramadhan et al, 2008). 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berkembang pesatnya parawisata akan berpengaruh pada banyaknya 

ketertarikan produsen untuk membuka bisnis pusat oleh-oleh maka tidak jauh dari 

adanya persaingan pasar, sebelum mendirikan pusat oleh-oleh harus membuat 

kerangka strategi pemasaran yaitu bauran pemasaran atau marketing mix dengan 

target 7P yaitu (product, price, place, promotion, people, process, physical 

evidence). Bauran pemasaran untuk menyampaikan informasi secara luas, 

memperkenalkan suatu produk barang dan jasa, merangsang konsumen untuk 

memberi bahkan menciptakan preferensi pribadi terhadap image suatu produk. 

Keadaan persaingan yang sangat tajam terutama dalam pasar pembeli, peranan 

penetapan harga dan promosi penjualan sangat penting terutama untuk membangun 

komitmen dan loyalitas pelanggan. Usaha Ramayana Agro Mandiri masih kurang 

menerapkan staretgi pemasaran Keberhasilan perusahaan juga dibutuhkan strategi 

bauran pemasaran salah satunya yakni UKM Ramayana Agro Mandiri. Kerangka 

pemikiran penelitian dapat dilihat pada Bagan 1. Kerangka Pemikiran Penelitian.  
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Bagan 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Pemasaran di UKM 

Ramayana Agro Mandiri 

Permasalahan strategi 

pemasaran : 

penerapan strategi pemasaran 

yang belum efektif yang 

melingkupi 7P 

Deskriptif kualitatif Matriks SWOT 

Bauran pemasaran (Marketing 

Mix) : 

1. Produk (Product)

2. Harga (Price)

3. Tempat/Lokasi (Place)

4. Promosi (Promotion)

5. Orang/Distribusi (People)

6. Proses (Process) dan

7. Bukti Fisik (Physical evidence)

Analisis (SWOT) : 

1. Kekuatan (Strengths)

2. Kelemahan

(Weaknesses)

3. Peluang

(Opportunities) dan

4. Ancaman (Threats)

1. Mempertahankan posisi dalam pasar

2. Tingkat keberhasilan pemasaran untuk

mendapatkan respon

3. Memperluas produk di wilayah 

pemasaran
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