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Kurikulum 2013 dirancang untuk memperkuat kompetensi siswa dari sisi sikap, 
pengetahuan dan keterampilan secara utuh. Keutuhan tersebut menjadi dasar 
dalam perumusan kompetensi dasar tiap mata pelajaran mencakup kompetensi 
dasar kelompok sikap, kompetensi dasar kelompok pengetahuan, dan kompetensi 
dasar kelompok keterampilan. Semua mata pelajaran dirancang mengikuti 
rumusan tersebut. 

Pembelajaran  kelas X jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan  yang disajikan 
dalam buku ini juga tunduk pada ketentuan tersebut. Buku siswa ini diberisi materi 
pembelajaran yang membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterapilan 
dalam menyajikan pengetahuan yang dikuasai secara kongkrit dan abstrak, dan 
sikap sebagai makhluk yang mensyukuri anugerah alam semesta yang 
dikaruniakan kepadanya melalui pemanfaatan yang bertanggung jawab. 

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan  siswa untuk mencapai 
kompetensi yang diharuskan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam 
kurikulum 2013, siswa diberanikan untuk mencari dari sumber belajar lain yang 
tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru sangat penting untuk 
meningkatkan  dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan 
kegiatan buku ini. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk 
kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan 
sosial dan alam. 

Buku ini sangat terbuka dan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. 
Untuk itu, kami mengundang para pembaca memberikan kritik, saran, dan 
masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan. Atas kontribusi tersebut, kami 
ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi 
kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi seratus tahun 
Indonesia Merdeka (2045) 

 
              

 Depok, Desember 2013 
                 

Penyusun  
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 Perencanaan Pemasaran 1 

iv Direktorat Pembinaan SMK (2013) 

 

 
 
 
 

BAB I ........................................................................................................ 2 

DASAR PERENCANAAN PEMASARAN .................................................. 2 

A. Pemasaran dan Penjualan ................................................................. 2 

B. Kebutuhan Konsumen ........................................................................ 2 

C. Klasifikasi Produk ............................................................................... 2 

D. Pasar Sasaran (Target Market) .......................................................... 2 

E. Kebiasaan Membeli dan Motif  Pembelian .......................................... 2 

F. Perilaku Konsumen dan Keputusan Pembelian .................................. 2 

 

BAB II ....................................................................................................... 2 

TEORI PERENCANAAN PEMASARAN ................................................... 2 

A. Perencanaan Pemasaran ................................................................... 2 

B. Rencana Produksi .............................................................................. 2 

C. Perencanaan Produk Baru ................................................................. 2 

D. Tahapan Perencanaan Produk Baru .................................................. 2 

 

BAB III ...................................................................................................... 2 

LINGKUNGAN PEMASARAN DAN .......................................................... 2 

PERENCANAAN PENETAPAN HARGA .................................................. 2 

A. Lingkungan Pemasaran ...................................................................... 2 

B. Perencanaan Penetapan Harga ......................................................... 2 

C. Strategi Penetapan Harga .................................................................. 2 

D. Metode Penetapan Harga .................................................................. 2 

E. Penetapan Harga pada Perusahaan Manufactur (Industri) ................. 2 

F. Perhitungan Harga pada Perusahaan Dagang ................................... 2 

DAFTAR ISI 

file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207546
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207547
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207548
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207551
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207555
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207556
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207557
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207558
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207559
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207560
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207561
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207562
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207589
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207591
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207597
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207598
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207599
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207600
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207602
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207603
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207604
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207605
file:///D:/Buku%20SMK%20Bispar/Ratiman/BUKU%20Ratiman.docx%23_Toc376207606


 Perencanaan Pemasaran 1 

Direktorat Pembinaan SMK (2013) 1 

 

 
 

 
 

 

 
 

Gambar :  aktivitas penjualan dan pemasaran 
 

agaimanakah pendapat dan pandangan seseorang tentang penjualan 
dan pemasarann ?  
Sebagai pengantar awal, perhatikanlah gambar diatas. Setelah anda 

perhatikan tentu anda akan bisa memperoleh sedikit gambaran tentang 
penjualan dan pemasaran. 
 
Kebanyakan orang berpendangan bahwa pemasaran dan penjualan adalah 
sama, mereka berpendapat bahwa pemasaran dan penjualan memiliki arti 
jualan produk. Padahal sebenarnya kedua istilah tersebut sangatlah berbeda.  
Sekali lagi, silahkan anda perhatikan gambar diatas untuk bisa melihat 
perbedaan dari keduanya.  

B 

BAB I  
DASAR PERENCANAAN PEMASARAN 

 
A. Pemasaran dan Penjualan 
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Pemasaran adalah keseluruhan sistem dari kegiatan bisnis yang ditujukan 
untuk merencanakan produk, menetapkan harga, mempromosikan produk 
dan mendistribusikan barang yang bertujuan untuk memuaskan konsumen. 
Sedangkan penjualan merupakan bagian dari kegiatan pemasaran yang 
hanya fokus pada menjual produk, dan bertujuan untuk meningkatkan 
penjualan produk saja. 

Ujung tombak dari kegiatan pemasaran adalah penjualan, namun bukan 
berarti bahwa pemasaran (marketing) sama dengan penjualan (sales). 
 
Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba bahkan 
berusaha meningkatkannya untuk jangka panjang. Tujuan tersebut dapat 
direalisir apabila penjualan dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan, 
dengan demikian tidak berarti bahwa barang atau jasa yang terjual selalu 
akan menghasilkan laba, maka faktor-faktor diatas harus mendapat 
perhatian sepenuhnya bagi perusahaan. 
 
Beberapa pendapat tentang pengertian penjualan dan pemasaran, antara 
lain :  
Menurut J.S. Knox dalam bukunya “Marketing principles and metodes”, 
menjual adalah suatu kemampuan/ kecakapan untuk mempengaruhi orang-
orang agar mereka mau membeli barang-barang yang kita tawarkan dengan 
saling menguntungkan, walaupun sebelumnya tidak terpikir untuk membeli 
produk tersebut. 
 
Menurut Basu Swasta Dh., menjual adalah ilmu dan seni memengaruhi 
pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bisa 
membeli barang atau jasa yang ditawarkan. 
Sedangkan Pemasaran adalah : 
a. Sebuah sistem dari kegiatan bisnis. 
b. Dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan 

dan mendistribusikan. 
c. Susuatu yang bernilai dari barang dan jasa yang dapat memuaskan 

keinginan. 
d. Demi kemaslahatan (benefit) dari pasar ke para konsumen potensial dan 

pemakai dari kalangan industri. 
 

Irawan Wijaya dan Sudjoni, mendefinisikan Pemasaran adalah “semua 
kegiatan manusia yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan 
keinginan melalui proses pertukaran”. 
 

1. Pengertian pemasaran dan penjualan 

http://bisnisukm.com/strategi-penetapan-harga.html
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         Gambar : Pemasaran tidak sama dengan penjualan 
 
Perbedaan Pemasaran dengan Penjualan 
Dari pengertian yang ada, sudah  jelas bahwa proses  pemasaran lebih 
panjang dan lebih kompleks jika dibandingkan dengan proses penjualan. 
Dalam strategi pemasaran terdapat unsur 4P bahkan ada yang 
menambahkan sampai 7P, yang terdiri atas product (produk), price (harga), 
place (tempat), promotion (promosi), process (proses), people (orang), 
physical evidence (bukti fisik). Sedangkan penjualan hanya menjadi salah 
satu bagian dari promotion (promosi), sehingga tidak memperhatikan faktor 
lain yang dapat menunjang pemasaran. 

Perbedaan selanjutnya dalam strategi pemasaran, para pemasar (marketer) 
selalu menjaga brand image product. Sehingga konsumen memutuskan 
untuk membeli suatu produk karena sudah mengetahui kualitas produk dan 
image brand produk tersebut. Sedangkan strategi penjualan, image brand 
produk bukan sebagai sesuatu yang penting, namun yang terpenting mereka 
menawarkan kepada pasar dengan cara menginformasikan kelebihan 
produk, agar konsumen tertarik dan membeli produknya. Penjual tidak 
pernah memikirkan apakah konsumen terpuaskan atau tidak, yang 
terpenting adalah produknya laku terjual dan target penjualan yang 
ditetapkan perusahaan terpenuhi. 

 

http://bisnisukm.com/strategi-meningkatkan-kepuasan-pelanggan.html
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Gambar :  Marketing membutuhkan penjualan untuk menuju SUKSES 

Ada beberapa perusahaan yang menjadikan penjualan sebagai bagian dari 
pemasaran, namun tetap membedakan tugas kerja mereka. Jika pemasaran 
fokus pada perencanaan strategi pemasaran produk yang sesuai dengan 4P 
atau 7P sebagai bagian dari unsur marketing mix, maka penjual akan mulai 
bekerja setelah produk sudah siap dipasarkan. Jadi pemasaran merupakan 
tim yang menyusun strategi pemasarannya, sedangkan penjual merupakan 
tim pelaksananya. 

Hubungan penjual dengan konsumen hanya sampai proses transaksi jual 
beli, setelah itu penjual tidak bertanggungjawab lagi menjaga hubungan baik 
dengan konsumen. Sedangkan hubungan pemasar (marketer) dengan 
konsumen harus tetap terjaga dari mulai sebelum transaksi sampai setelah 
terjadi transaksi untuk menjaga loyalitas pelanggan. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Penjualan tidak akan tercipta dengan baik jika tidak didukung dengan 

strategi pemasaran yang baik. Setiap perusahaan bisa melakukan 

penjualan, namun belum tentu setiap perusahaan mampu merancang 

strategi pemasaran yang mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumennya. 

 

S E L L I N G 
 

M A R K E T I N G 

 

 

S U K S E S 



 Perencanaan Pemasaran 1 

Direktorat Pembinaan SMK (2013) 5 

 

Perbedaan Penjualan dengan Pemasaran dapat digambarkan dalam 
sebuah tabel berikut. 
 

No Tinjauan Penjualan Pemasaran 

1 Penekanan  Menekankan pada 
produk 

 Kebutuhan penjual 

 Menekankan pada 
keinginan pelanggan 

 Keinginan pembeli 

2 Orientasi  Volume penjualan 

 Hasil jangka pendek 

 Laba usaha dan 
kepuasan pelanggan 

 Hasil jangka panjang 
3 Aktivitas Fokus menjual produk Keseluruhan system 4P 

untuk memuaskan 
konsumen 

4 Strategi Menawarkan kepada 
pasar dan menarik 
konsumen agar membeli 
produk 

Selalu menjaga brand 
image 

5 Hubungan 
dengan 
konsumen 

Hanya sampai proses 
transaksi jual beli 

Tetap terjaga semenjak 
sebelum transaksi 
sampai setelah 
transaksi untuk 
menjaga loyalitas. 

 

 
 
Konsep Penjualan 
Penjualan sebagai bagian yang penting dalam sebuah perusahaan, semua 
aktivitas bisnis dari berbagai jenis usaha seperti Perusahaan manufaktur 
yang memproduksi barang-barang, usaha dagang yang mendistribusikan 
barang dagangan dan usaha jasa yang memberikan pelayanan kepada 
konsumen, pada akhirnya akan bermuara pada kegiatan penjualan barang 
atau jasa.  
 

2. Konsep Pemasaran dan Penjualan   
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Gambar  : aktivitas para penjual 
 

Kegiatan penjualan merupakan penentuan dalam dunia bisnis, dimana 
dengan adanya kegiatan penjualan tersebut pihak perusahaan akan 
memperoleh penggantian sebesar harga barang atau jasa yang disepakati 
dengan konsumen. Dari kegiatan penjualan tersebut pihak penjual 
mengharapkan akan mampu memperoleh laba. Untuk mencapai tingkat laba 
yang maksimal pihak manajer penjualan harus mampu melihat setiap 
peluang yang ada di pasar.  
 
Perusahaan mempunyai tujuan mendapatkan laba tertentu atau semaksimal 
mungkin, dan mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya 
untuk jangka panjang. Tujuan tersebut dapat direalisir apabila penjualan 
dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan. Dengan demikian tidak 
berarti bahwa barang atau jasa yang terjual selalu akan menghasilkan laba. 
 
Pada umumnya perusahaan mempunyai tiga tujuan umum, sebagai berikut : 
1. Mencapai volume penjualan tertentu. 
2. Mendapatkan laba tertentu. 
3. Menunjang pertumbuhan perusahaan. 
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Pencapaian tujuan tersebut tidak hanya ditentukan oleh pelaksana 
penjualan atau  para pcnjual saja, namun perlu adanya kerja sama yang 
baik dengan berbagai kalangan yang ada dalam perusahaan maupun 
dengan para penyalur. 
 
Ada beberapa faktor  yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan 
perusahaan tersebut, antara lain : 
1. Kondisi dan kemampuan penjualan 
2. Kondisi pasar yang ada 
3. Banyaknya permodalan yang digunakan 
4. Kondisi organisasi perusahaan 
5. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penjualan. 

 
Dengan munculnya revolusi industri, perusahaan berhasil membuat barang 
secara besar-besaran. Barang-barang yang tadinya dibuat dengan tangan, 
maka proses produksi dilakukan dengan mesin. Masalah utama yang 
dihadapi dalam fase ini adalah bagaimana menjual barang-barang tersebut. 
Membuat barang yang baik saja tidak cukup menjamin berhasilnya 
perusahaan. Hasil kerja perusahaan diukur terutama dari volume penjualan 
yang dihasilkan. Perusahaan yang berorientasi pada penjualan seperti ini, 
dikatakan menganut sebuah konsep yang disebut konsep penjualan. 
 
Perusahaan yang menganut konsep penjualan lebih mementingkan 
penjualan daripada kepuasan konsumen. Penjual tidak segan-segan 
menggunakan cara-cara (promosi) yang kurang jujur untuk mempengaruhi 
konsumen agar bersedia membeli.  
 
Perusahaan yang yang berorientasi pada konsep penjualan (selling concept) 
hanya menitikberatkan pada penciptaan transaksi penjualan, bukan 
pembangunan hubungan pelanggan jangka panjang yang menguntungkan. 
Tujuannya sering berkisar pada cara menjual produk/jasa yang dihasilkan 
perusahaan dan bukan membuat produk/jasa yang dibutuhkan pasar. 
Konsep ini berasumsi konsumen akan terbujuk oleh iklan atau cara penjual 
untuk membeli produk dan menyukainya.  
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Konsep Pemasaran 
 

 

 
Gambar : aktivitas para pemasar 
 

Adapun yang berorientasi pada marketing concept percaya bahwa 
sangatlah penting mengetahui akan kebutuhan (needs) dan keinginan 
(wants) pasar sehingga mampu memberikan kepuasan yang diinginkan 
secara lebih baik daripada pesaing. Fokusnya adalah menemukan produk 
yang tepat bagi pelanggan, bukan memburu pelanggan yang tepat untuk 
membeli produk perusahaan. 
 
Konsep pemasaran dimulai dengan pasar yang terdefinisi dengan baik, 
fokus pada kebutuhan pelanggan, dan mengintegrasikan semua kegiatan 
pemasaran yang mempengaruhi pelanggan. Hasilnya, pemasaran mencapai 
keuntungan dengan menciptakan hubungan yang langgeng dengan 
pelanggan yang tepat, berdasarkan nilai dan kepuasan pelanggan. 
 
Masih menurut Kotler dan Armstrong, praktik dari konsep pemasaran 
seringkali berarti lebih dari sekadar merespon keinginan dan kebutuhan 
pelanggan. Trend di masa mendatang adalah pemasaran yang 
menggerakkan pelanggan (marketing that drives customers), yang mana 
perusahaan melakukan riset mendalam untuk mempelajari kebutuhan 
pelanggan, keinginan, permintaan, hasrat, impian, harapan, situasi dan 
bahkan problema pelanggan, kemudian mengumpulkan berbagai gagasan 
produk/jasa baru, merencanakan dan mengujinya sebelum produk itu 
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didistribusikan ke pasar. Pada tahap lebih lanjut, pemasaran yang 
menggerakkan pelanggan berupaya memahami kebutuhan pelanggan jauh 
lebih baik daripada pelanggan memahami diri mereka sendiri, sehingga 
tercipta produk yang bukan hanya dibutuhkan saat ini, melainkan juga 
dibutuhkan pada masa mendatang.  
 

1. Kiat meraih kemenangan bagi pemasar 
Perkembangan dan keberadaan pemasaran saat ini memiliki peranan yang 
sangat penting sekali, hampir di semua aspek kegiatan memerlukan 
pemasaran. Selain memiliki banyak peluang dan kesempatan yang sangat 
luas, pemasaran saat ini dihadapkan pada berbagai macam tantangan yang 
cukup berat, satu diantaranya adalah keberadaan persaingan yang makin 
ketat perkembangan budaya dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat 
yang lebih banyak melihat pemasaran sebagai upaya untuk meraih 
kesuksesan dengan tolok ukur materi atau dengan kata lain berapa banyak 
rupiah yang bisa didapatkan. Makin banyak rupiah yang di dapat, maka 
banyak orang akan mengatakan makin sukses.   
 
Sekarang saatnya bagi kita para pemasar (marketer) dan juga calon-calon 
marketer untuk menanamkan nilai-nilai yang perlu dimiliki dalam rangka  
menghadapi ketatnya tantangan dan persaingan di era globalisasi seperti 
sekarang ini. Tidak kalah penting adalah penumbuh semangat untuk tidak 
menjadikan materi sebagai satu-satunya tujuan utama aktivitas seorang 
pemasar dan penjual.  
 
Bagi perusahaan, keuntungan adalah ukuran keberhasilan suatu usaha. 
Pertanyaan berikutnya yang harus kita jawab adalah bagaimana cara kita 
untuk bisa mencapai tujuan perusahaan ? 
 
Selain harus menguasai teori tentang pemasaran, marketer perlu 
menanamkan dan menerapkan nilai-nilai yang telah dikenalkan dan 
diajarkan kepada kita tentang berbagai kebajikan dalam aktivitas 
pemasaran.  
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 Gambar : Nilai-nilai positif yang perlu dikembangkan dalam pemasaran 
 

Bagi seorang marketing dan juga penjual, untuk dapat meraih kemenangan 
dalam aktivitas yang kita lakukan, terdapat beberapa hal yang bisa kita 
jadikan sebagai landasan : 

1. Meluruskan tujuan 
Dalam menekuni jual beli sehari-hari, seorang penjual dan pemasar 
hendaklah menempatkan niat atau cita-cita yang jauh lebih mulia 
daripada sekedar mendapatkan materi. 
 
Ada seorang pemasar atau penjual yang sanggup bekerja dari pagi 
sampai malam, sangat melelahkan. Namun mereka menjalaninya 
dengan senang hati. Apakah mereka menetapkan materi atau uang yang 
didapat sebagai tujuan dan cita-cita akhirnya ? Ternyata tidak. 
  
Rupanya tujuan dan cita-cita akhirnya adalah menafkahi keluarganya, 
membantu orang tuanya, menolong sesamanya. Sehingga cita-cita yang 
mulia ini mampu menjadi pendorong semangat untuk terus bekerja dan 
terus berkinerja.  
 

2. Membina kepercayaan 
Bagi seorang marketing, pertama dan yang paling utama untukdilakukan 
adalah membina kepercayaan. Memasarkan diri itu mutlah didahulukan 
sebelum memasarkan produk.  
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Dengan memelihara kepercayaan dalam ber-jual beli, niscaya pemasar 
akan akan dianugerahi kebajikan yang banyak. Kepercayaan akan 
menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi kedua belah pihak untuk 
menjalin serta mempertahankan hubungan. 
 

3. Mencintai persaingan 
“Bersikap bersahabatlah dengan pesaing” demikianlah pesan yang 
banyak disampaikan guru-guru kita.  
 

 
PKL Sepatu   Bursa Mobil Bekas 

Gambar : Berkumpulnya para penjual barang yang sama/ pesaing 

Bagaimanakah suasana pedagang kaki lima apabila yang berjualan 
sepatu hanya satu pedagang saja dan bagaimana pula suasana Bursa 
Mobil Bekas jika Cuma diikuti oleh satu atau dua pemilik mobil saja. Sepi 
bukan ? 
Itulah gambaran betapa pentingnya para pesaing dalam dunia bisnis. 
Sebagai sebuah perumpamaan “kalau makan kue sendirian bisa enak, 
bagaimana kalau makan kuenya bareng-bareng?”  
 
Memang munculnya pesaing berkemungkinan untuk memperkecul irisan 
kue (market share) yang kita nikmati. Tapi mohon dicatat baik-baik, 
diwaktu yang sama, hadirnya pesaing turut memperbesar ukuran kue 
(market size). Inilah manfaat utama dari persaingan yaitu mengedukasi 
dan menghimpun konsumen sehingga pada akhirnya memperluas pasar 
secara keseluruhan.  

4. Membangun kemandirian 
Manusia memerlukan keberadaan pihak lain baik dalam keseharian 
maupun dalam berbisnis, tapi sebisa-bisanya jangan pernah hidup yang 
menjadi beban bagi pihak lain (malu jadi benalu). 
 
Dengan kemandirian, kita akan lebih berwibawa, selain itu dengan 
kemandirian kita semakin percaya diri menghadapi liku-liku bisnis dan 
kehidupan. Mereka yang berlatih menuntaskan masalah seorang diri 
akan lebih bersemangat daripada mereka yang selalu bersandar kepada 
orang lain.  
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Percayalah, kemandirian adalah sumber harga diri dan percaya diri 
sekaligus awal dari ketentraman diri. Salah satu cara untuk menjaga 
harga diri, hindarilah merasa nikmat saat memperoleh sesuatu. Justru 
merasa nikmatlah saat bisa membagikan sesuatu kepada orang lain. 
  
Bagaimanakah agar menjadi sosok yang mandiri ? Mari bekali diri 
dengan tekat untuk memulai. Bekali pula dengan keberanian untuk 
mengambil resiko.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Tugas Individu 

Mengawali pembelajaran hari ini, silahkan anda sebutkan kebutuhan-

kebutuhan yang di perlukan oleh keluarga anda setiap bulannya .... 

1. ..................................................................................................

.............. 

2. ..................................................................................................

................ 

3. ..................................................................................................

................. 

Aktivitas Kelompok 

Silahkan anda diskusikan dengan teman anda secara berkelompok 

mengenai perbedaan penjual dengan pemasar, setiap kelompok 

beranggotakan maksimal 6 siswa. 

Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas. 
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Manusia memiliki kebutuhan yang banyak dan bermacam-macam, bahkan 
ada yang mengatakan bahwa kebutuhan manusia bersifat tak terbatas. Di 
pihak lain, barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan jumlahnya sangat 
terbatas. 

Mengawali pembelajaran materi kebutuhan konsumen ini, perhatikanlah 
gambar berikut : 

 

 

Gambar : Aneka kebutuhan manusia 

1. Pengertian Kebutuhan. 
Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan 
mahluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar (alasan) 
berusaha. Pada dasarnya, manusia bekerja mempunyai tujuan tertentu, 
yaitu memenuhi kebutuhan. Kebutuhan tidak terlepas dari kehidupan 
sehari-hari. selama hidup manusia membutuhkan bermacam-macam 
kebutuhan, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan 
kesehatan. Kebutuhan dipengaruhi oleh kebudayaan, lingkungan, waktu, 
dan agama. Semakin tinggi tingkat kebudayaan suatu masyarakat, 
semakin tinggi / banyak pula macam kebutuhan yang harus dipenuhi. 
Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan 
hidup dan apabila tidak dipenuhi akan berakibat fatal. 
 

2. Macam Kebutuhan    
Kebutuhan manusia selalu bertambah dan tidak akan pernah merasa 
puas. Karena setelah kebutuhan yang satu terpenuhi manusia akan 

B. Kebutuhan Konsumen 

http://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
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membutuhkan hal yang lainnya. Sedangkan alat pemenuhan / pemuas 
kebutuhan itu bersifat terbatas dan bisa habis. 
 
a. Kebutuhan Menurut Intensitas 

Kebutuhan menurut intensitas atau tingkat kepentingan terdiri atas 
kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. 
1) Kebutuhan primer 

Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama atau kebutuhan pokok 
yang pertama harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup. Kata 
primer sendiri berasal dari kata primus, yang berarti pertama. 
Secara umum kebutuhan primer terdiri atas pangan, sandang, dan 
papan; atau makanan, pakaian, dan rumah. Tanpa makanan, 
pakaian, dan rumah manusia bisa mati kelaparan, kedinginan, dan 
kepanasan. 

2) Kebutuhan Sekunder 
Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan kedua yang dipenuhi, 
setelah kebutuhan primer terpenuhi. Adapun kata sekunder 
berasal dari kata scundus, yang berarti kedua. Contoh kebutuhan 
sekunder, yaitu meja, kursi, lemari, sepatu, tas, sisir, kaos kaki, 
buku, pensil, televisi, radio, tempat tidur, dan kendaraan. Manusia 
memenuhi kebutuhan sekunder dalam rangka mengaktualisasikan 
dirinya sebagai makhluk sosial yang berbudaya. 

3) Kebutuhan Tersier 
Kebutuhan tersier adalah kebutuhan ketiga yang dipenuhi, setelah 
kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kata tersier berasal dari 
kata tertius, yang berarti ketiga. Kebutuhan tersier disebut juga 
kebutuhan mewah atau lux. Kebutuhan ini umumnya dipenuhi oleh 
orang yang berpendapatan tinggi dan dilakukan untuk 
meningkatkan prestise atau kebanggaan di mata masyarakat. 
Contoh kebutuhan tersier, yaitu pakaian mewah, tas mewah, mobil 
mewah, rumah mewah, dan kapal pesiar mewah. 
Yang perlu diketahui, kebutuhan sekunder dan tersier berbeda 
untuk setiap orang atau golongan. Bagi masyarakat kota, radio, 
televisi, kulkas, dan komputer merupakan kebutuhan sekunder. 
Akan tetapi bagi masyarakat pedalaman terpencil, benda-benda 
tersebut merupakan kebutuhan tersier. 
Selain itu, untuk orang-orang dengan pekerjaan tertentu, komputer 
bukan merupakan kebutuhan sekunder, melainkan merupakan 
kebutuhan primer. 
 

b. Kebutuhan Menurut Sifat 
Kebutuhan menurut sifat terdiri atas kebutuhan jasmani dan 
kebutuhan rohani. 
1) Kebutuhan Jasmani 

Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang diperlukan oleh 
jasmani atau badan.  
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Contoh: untuk menjaga kesehatan badan, manusia memerlukan 
makanan, minuman, pakaian, dan olahraga yang teratur. 

2)  Kebutuhan Rohani 
Kebutuhan Rohani adalah kebutuhan yang diperlukan oleh rohani 
atau jiwa. Contoh: untuk menyegarkan pikiran, manusia 
memerlukan hiburan; untuk menguatkan iman, manusia 
memerlukan siraman rohani berupa petunjuk dan nasihat 
keagamaan; untuk mencerdaskan pikiran dan meningkatkan 
keterampilan, manusia memerlukan pendidikan. 
 

c. Kebutuhan Menurut Bentuk 
Kebutuhan menurut bentuk terdiri atas kebutuhan material dan 
kebutuhan immaterial. 
1) Kebutuhan Material 

Kebutuhan material adalah kebutuhan yang berbentuk benda 
material atau benda berwujud, seperti tas, makanan, rumah, 
pakaian, dan lain-lain. 

2) Kebutuhan Immaterial 
Kebutuhan immaterial adalah kebutuhan yang berbentuk benda 
imma- terial atau benda yang tak berwujud, seperti nasihat ulama, 
penjelasan guru, hiburan, petunjuk dokter, dan lain-lain. 
 

d. Kebutuhan Menurut Waktu 

 
 

Gambar : Macam kebutuhan menurut waktu 
 

Kebutuhan menurut waktu terdiri atas kebutuhan sekarang dan 
kebutuhan masa depan. 

Kebutuhan Sekarang 
1) Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang pemenuhannya tidak 

dapat ditunda  
2) dan harus dipenuhi saat kebutuhan tersebut dirasakan.  
3) Contoh: kebutuhan akan makan bagi orang yang lapar dan 

kebutuhan akan obat bagi orang yang sakit. 
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Kebutuhan Masa Depan 
Kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat 
ditunda, karena dibutuhkan pada saat yang akan datang. Contoh: 
kebutuhan akan tempat tidur bayi bagi ibu yang sedang hamil muda 
dan kebutuhan akan biaya kuliah bagi anak yang masih SMP. Pada 
umumnya orang mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan 
masa depan, di antaranya dengan menabung. 

e. Kebutuhan Menurut Subjek 
1) Kebutuhan Individu 

Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi secara 
individu atau perorangan. Contoh: kebutuhan makan, minum, 
pakaian, sepatu, dan sikat gigi. Kebutuhan individu setiap orang 
berbeda. Kebutuhan individu seorang petani berbeda dengan 
kebutuhan individu seorang dokter. 

2) Kebutuhan Kualitatif/BersamaKebutuhan kolektif adalah kebutuhan 
yang harus dipenuhi untuk kepentingan bersama dan dilakukan 
secara bersama-sama. Contoh: kebutuhan akan jalan raya, listrik, 
pasar, sistem pengairan, tempat pembuangan sampah, dan lain-
lain. 

3. Alat Pemenuhan Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

 
 

Gambar : Alat Pemuas Kebutuhan 
 
a. Barang  

Yaitu alat pemuas kebutuhan yang berwujud. 
Macam - macam Barang : 
1)   Menurut Cara Memperolehnya : 

a) Barang Ekonomis adalah barang yang jumlahnya terbatas dan 
untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. contohnya : 
Emas, perak, intan, dll. 

b) Barang Bebas adalah barag yang jumlahnya sangat banyak 
dan untuk mendapatkan barang tersebut tidak di perlukan 
pengorbanan. Contohnya : air, udara.  

c) Barang Illith adalah barang yang apabila jumlahnya sedikit akan 
bermanfaat tetapi apabila jumlahnya sangat banyak akan 
meerugkan. Contohnya : Api, angin, air. 



 Perencanaan Pemasaran 1 

Direktorat Pembinaan SMK (2013) 17 

 

2)  Menurut Cara Penggunaan 
a) Barang Produksi 

Adalah barang yang digunakan untuk proses produksi / barang 
baku produksi. Terdiri  dari barang tahan lama dan tidak tahan 
lama. 

b) Barang Konsumsi 
Terdiri dari bahan tahan lama dan tidak tahan lama 

3) Menurut Kegunaannya 
a) Barang Subtitusi (pengganti) 

adalah barang yang digunakan apabila barang pokoknya tidak 
ada. Contohnya : kayu bakar digunakan saat mnyak tanah 
tidak ada.  

b) Barang komplementer (pelengkap) 
Adalah barng yang digunakan bersama - sama. Contohnya : 
Mobil dengan BBM, Kompor dengan gas minyak tanah. 

b. Jasa 
Yaitu alat pemuas kebutuhan yang tidak berwujud. 
Contoh : Salon kecantikan, transportasi, hotel, layanan 
telekomunikasi. 
 
 
 

 

Pada saat  ini  produk  memiliki  arti  yang  sangat luas, sebuah  pertandingan  
sepak  bola, konser musik, flash disk, seperangkat komputer, software 
program POS untuk mesin kasir, program bimbingan belajar, konsultasi 
psikologi, paket liburan akhir tahun ke Yogyakarta, semua termasuk produk.  
 

1. Pengertian Produk   
Produk meliputi objek secara fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, ide, atau 
bauran dari semua bentuk tersebut. 
Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan 
perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan 
keinginan atau kebutuhan.   
Produk berupa jasa merupakan bentuk produk yang terdiri atas aktivitas, 
manfaat, atau kepuasan yang menjual dan pada dasarnya tidak berwujud 
dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.  
 

2. Makna Produk 
Produk baik yang berujud  barang atau  yang  berupa jasa memiliki makna 
yang berbeda bagi berbagai kalangan : 
a. Bagi Konsumen  

Produk merupakan kelompok manfaat yang diterima oleh konsumen 
disesuaikan dengan kebutuhan mereka.  

C. Klasifikasi Produk 
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b. Bagi Produsen  
Produk merupakan ciri dari produk yang ideal yang disenangi oleh 
konsumen. 

c. Bagi Product Manager  
Produk sebagai jalan atau sumber hidup. 

d. Bagi Advertysing Agency 
Produk merupakan tantangan dalam mengenalkan satu produk tertentu. 

e. Bagi Pemilik Modal 
Produk sebagai sumber dana.  
 

3. Klasifikasi Produk 

 

 

 

 
Gambar :  Macam-Macam Produk 

 
Klasifikasi produk biasanya dilakukan berdasarkan beberapa sudut  
pandang, namun secara umum produk dapat dibagi atas : 
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Berdasarkan  daya tahannya, terdapat dua macam barang yaitu: 
a. Barang tahan lama (durable goods).  

Merupakan barang berwujud yang biasanya bisa tahan lama dengan 
banyak pemakaian, atau umur ekonomisnya untuk pemakaian normal 
satu tahun atau lebih.  
Contoh: lemari es dan televisi 

b. Bahan tidak tahan lama (non durable goods).  
Merupakan barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam 
satu kali pemakaian, atau umur ekonomisnya dalam  pemakaian  
normal  kurang dari satu tahun.  
Contoh: sayuran, buah dan makanan. 

Berdasarkan perilaku konsumen dalam mendapatkan dan tujuan 
konsumsinya, produk diklasifikasikan menjadi : 
a. Barang Konsumen 

 

Barang Konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan 
konsumen akhir (individu atau rumah tangga), dan bukan untuk 
kepentingan bisnis, barang konsumen dapat dibedakan menjadi empat 
jenis yaitu: 
1)  Barang Konvenien (Convenience goods) 

Convenience Goods  merupakan barang yang pada umumnya 
memiliki frekuensi pembelian yang tinggi   (sering dibeli), dibutuhkan 
dalam waktu segera dan memerlukan usaha yang minimum dalam 
perbandingan dan pembelianya.  
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Gambar : Barang konvenien 

Contohnya: shampo, sabun mandi, pasta gigi, gula dan permen. 
2) Barang Belanjaan (Shopping goods) 

Shopping goods adalah barang yang proses pemilihan dan 
pembelianya, dibandingkan oleh konsumen diantara berbagai alternatif 
yang tersedia.  
Kriteria pembanding meliputi harga, kualitas, dan model masing-
masing.  

 
Gambar : produk shopping 
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Contohnya: sepatu, tas sekolah, alat rumah tangga, pakaian, dan 
kosmetik. 

3) Barang Spesial (Speciality goods) 
Speciality goods adalah barang yang memiliki karakteristik atau 
identifikasi merek yang unik dimana sekelompok konsumen bersedia 
melakukan usaha khusus untuk membelinya. Umumnya jenis barang 
ini terdiri atas barang-barang mewah, dengan merek terkenal. 

 
Gambar : produk special 

Contoh : Butik, Motor Merk Harley Davidson, Mobil Mercedes Benz. 
 

4) Produk Tak dicari (Unsought goods) 
Unsought goods adalah produk yang tidak dikenal, atau kalaupun 
dikenal biasanya orang tidak berfikiri untuk membelinya.  

  
Gambar : Produk tak dicari 

Contoh : Asuransi,  mobil antik. 
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Metode penjulan secara personal telah dikembangkan perusahaan 
untuk meningkatkan penjualan produk tak dicari.  

b. Barang industri 
Produk yang dibeli untuk pemrosesan lebih lanjut atau penggunaan 
yang terkait dengan bisnis. Misalnya: mobil sedan untuk armada Taxi.  
Jadi  perbedaan produk konsumen dan  produk  industri adalah atas 
dasar tujuan untuk apa produk itu dibeli. Bila seseorang membeli mobil 
untuk dipakai sendiri maka produk tersebut termasuk produk konsumen. 
Bila orang itu membeli mobil yang sama, tetapi digunakan bisnis antar 
jemput anak sekolah maka mobil  tersebut termasuk produk industrial. 
Terdapat tiga kelompok produk industri:  
 
1) Bahan dan suku cadang 

Adalah produk industrial yang menjadi bagian dari produk konsumen 
melalui prosesing atau sebagai komponen, termasuk bahan mentah 
dan bahan hasil pabrik. 
a. Bahan Mentah  

meliputi hasil pertanian (padi, tebu, gandum, kapas, ternak, buah-
buahan dan sayuran) serta produk alami (ikan laut, kayu, minyak 
mentah). 
Hasil pertanian dipasok oleh banyak produsen kecil kepada pasar 
perantara yang mengolah dan menjualnya. Produk alami 
biasanya dalam bentuk curah (bulk) dengan harga satuan murah 
yang memerlukan banyak pengangkutan, biasanya dipasok oleh 
produsen besar yang jumlahnya sedikit, yang cenderung 
memasarkan langsung kepada pengguna industrial. 

b. Bahan setengah jadi dan komponen 
meliputi bahan komponen (benang, kain, busa, besi, semen dan 
plat baja) serta komponen bagian (motor atau mesin kecil, ban 
dan knalpot). 
Kebanyakan bahan setengah jadi dan komponen biasanya dijual 
langsung kepada pengguna industrial.  Untuk barang jenis ini, 
harga dan layanan adalah faktor pemasaran yang penting, iklan 
dan merk sering kurang penting.  

2) Barang Modal  
Adalah produk industrial yang membantu produksi dan operasi 
pembelinya, termasuk instalasi terdiri dari gedung-gedung 
(pabrik,kantor), serta peralatan tak bergerak (mesin, generator, dan 
elevator), karena merupakan pembelian besar, instalasi biasanya 
dibeli langsug dari produsennya setelah memakan waktu lama. 

3) Persediaan dan layanan 
Adalah produk industrial yang sama sekali tidak termasuk ke dalam 
produk. Persediaan terdiri atas persediaan operasional (pelumas, 
bahan bakar, kertas komputer, balpoin) dan barang perbaikan dan 
pemeliharaan (sapu, cat, paku). Persediaan adalah produk 
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konvenien dari barang industri sebab biasanya dibeli dengan 
usahan dan pembandingan kecil. Jasa bisnis termasuk jasa 
pemeliharaan seperti perbaikan komputer dan AC, jasa cleaning 
service. Jasa ini biasanya dilaksanakan dengan kontrak. 

c. Jasa 
Jasa adalah setiap tindakan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak 
kepada pihak lain. Pada dasarnya jasa tidak berwujud dan tidak 
mengakibatkan kepemilikan apapun. Produk jasa dapat berupa 
organisasi , orang, tempat dan ide. 
 
Konsep pemasaran telah memperluas produk selain produk berwujud 
dan jasa untuk memperluas entitas yang dapat dipasarkan: 
1. Organisasi 

organisasi melakukan aktivitas menjual organisasinya sendiri, yaitu 
untuk menciptakan, memelihara atau mengubah perilaku dan sikap 
konsumen sasaran terhadap organinisasinya.  
Misalnya: organisasi yang bergerak dalam bidang outbond, sekolah 
/PT, yasayan social. 

2. Orang 
Pemasaran pribadi (person marketing) yang terdiri atas aktivitas 
untuk menciptakan, memelihara, atau mengubah sikap atau 
perilaku terhadap orang lain.  
Misalnya: seorang calon bupati/ wali kota yang mempromosikan 
dirinya, dan program yang ditawarkan untuk kemajuan daerahnya. 

3. Tempat 
aktivitas yang diambil untuk menciptakan, memelihara, atau 
mengubah sikap dan perilaku terhadap tempat tertentu.  
Misalnya: pemasaran lokasi tempat hunian (perumahan) atau 
tempat bisnis, pemasaran lokasi wisata.  

4. Ide  
pemasaran yang berwujud ide.  
Misalnya: kampanye kesehatan untuk masyarakat: gerakan anti  
narkoba, donor darah, pelopor keselamatan berlalu lintas. 
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1.   Pengertian Pasar Sasaran 

Pasar sasaran merupakan sekelompok pembeli yang mempunyai sifat-sifat 
yang sama yang membuat pasar itu berdiri sendiri. Adanya sekelompok 
orang dengan ciri-ciri yang sama belumlah berarti mereka membentuk 
pasar sasaran. Hanya bila mereka mempunyai ciri-ciri yang sama sebagai 
pembeli, maka barulah berarti mereka membentuk suatu pasar sasaran. 
Sebagai contoh, selama para remaja selaku pembeli atau konsumen 
bertingkah laku yang berlainan dengan kelompok usia lain, muncullah 
suatu pasar sasaran remaja. Ciri-ciri pemasaran yang tersendiri yang 
ditemukan pada setiap pasar sasaran yang sedemikian itu membantu 
pemasar menyesuaikan produk serta program pemasarannya guna 
memenuhi kebutuhan serta keinginan setiap sasaran. Oleh karena itu 
pemasar modern mencurahkan banyak perhatian terhadap pengenalan 
dan telaah berbagai pasar sasaran bagi produk mereka. 

2. Langkah memilih pasar sasaran 
 

 

 
 
Selama ini terlihat gejala semakin banyak perusahaan memilih pasar sasaran 
yang akan dituju, keadaan ini dikarenakan mereka menyadari bahwa pada 
dasarnya mereka tidak dapat melayani seluruh pelanggan dalam pasar 

D. Pasar Sasaran (Target Market) 
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tersebut. Terlalu banyaknya pelanggan, sangat berpencar dan tersebar serta 
bervariatif dalam tuntutan kebutuhan dan keinginannya.  
 
Karena konsumen yang terlalu heterogen itulah maka perusahaan perlu 
mengkelompokkan pasar menjadi segmen-segmen pasar, lalu memilih dan 
menetapkan segmen pasar tertentu sebagai sasaran. Dengan adanya hal ini, 
maka perusahaan terbantu untuk mengidentifikasi peluang pasar dengan 
lebih baik, dengan demikian perusahaan dapat mengembangkan produk yang 
tepat, dapat menentuan saluran distribusi dan periklanan yang sesuai dan 
efisien serta mampu menyesuaikan harga bagi barang atau jasa yang 
ditawarkan bagi setiap target pasar. 
 
Pasar sasaran (Target Market) adalah sekelompok konsumen atau pelanggan 
yang secara khusus menjadi sasaran usaha pemasaran bagi sebuah 
perusahaan.  
 
Dalam menerapkan pasar sasaran, terdapat tiga langkah pokok yang harus 
diperhatikan, sebagai berikut : 
a) Segmentasi Pasar 

Segmentasi Pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat 
heterogen dari suatu produk kedalam satuan-satuan pasar (segmen 
pasar) yang bersifat homogen. Berdasarkan definisi diatas diketahui 
bahwa pasar suatu produk tidaklah homogen, akan tetapi pada 
kenyataannya adalah heterogen.  
 
Pada dasarnya segmentasi pasar adalah suatu strategi yang didasarkan 
pada falsafah manajemen pemasaran yang orientasinya adalah 
konsumen. Dengan melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan 
pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya yang dimiliki 
perusahaan dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien dalam 
rangka memberikan kepuasan bagi konsumen. 
 
Ada empat ktiteria yang harus dipenuhi segmen pasar agar proses 
segmentasi pasar dapat dijalankan dengan efektif dan bermanfaat bagi 
perusahaan, yaitu: 
1) Terukur (Measurable) 

artinya segmen pasar tesebut dapat diukur, baik besarnya, maupun 
luasnya serta daya beli segmen pasar tersebut. 

2) Terjangkau (Accessible) 
artinya segmen pasar tersebut dapat dicapai sehingga dapat dilayani 
secara efektif. 

3) Cukup luas (Substantial), sehingga dapat menguntungkan bila 
dilayani. 

4) Dapat dilaksanakan (Actjonable), sehingga semua program yang 
telah disusun untuk menarik dan melayani segmen pasar itu dapat 
efektif. 
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Kebijakan segmentasi pasar haruslah dilakukan dengan menggunakan 
kriteria tertentu. Tentunya segmentasi ini berbeda antara barang industri 
dengan barang konsumsi. Namun dengan demikian secara umum setiap 
perubahan akan mensegmentasikan pasarnya atas dasar: 
1) Segmentasi atas dasar geografis, segmentasi pasar ini dilakukan 

dengan cara membagi pasar kedalam unit-unit geografis seperti 
negara, propinsi, kabupaten, kota, desa, dan lain sebagainya. Dalam 
hal ini perusahaan akan beroperasi disemua segmen, akan tetapi, 
harus memperhatikan perbedaan kebutuhan dan selera yang ada di 
masing-masing daerah. 

2) Segmentasi atas dasar demografis, segmentasi pasar ini dapat 
dilakukan dengan cara memisahkan pasar kedalam kelompok-
kelompok yang didasarkan pada variabel-variabel demografis, seperti 
umur, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, agama, 
pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. 

3) Segmentasi atas dasar psychografis, segmentasi pasar ini dilakukan 
dengan cara membagi-bagi konsumen kedalam kelompok-kelompok 
yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, berbagai ciri 
kepribadian, motif pembelian, dan lain-lain. 
 

b) Penetapan Pasar Sasaran (Target Market) 
Target market adalah merupakan kegiatan yang berisi dan menilai serta 
memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu 
perusahaan. Apabila perusahaan ingin menentukan segmen pasar mana 
yang akan dimasukinya, maka langkah yang pertama adalah menghitung 
dan menilai porensi profit dari berbagai segmen yang ada tadi. Maka 
dalam hal ini pemasar harus mengerti betul tentang teknik-teknik dalam 
mengukur potensi pasar dan meramalkan permintaan pada masa yang 
akan datang. 
 
Teknik-teknik yang dipergunakan ini sangat bermanfaat dalam memilih 
pasar sasaran, sehingga pemasar dapat menghindarkan kesalahan-
kesalahan yang bakal terjadi, atau paling tidak menguranginya sekecil 
mungkin dalam prakteknya. Maka untuk tujuan tersebut perusahaan 
harus membagi-bagi pasar menjadi segmen-segmen pasar utama, setiap 
segmen pasar kemudian dievaluasi, dipilih dan diterapkan segmen 
tertentu sebagai sasaran. Dalam kenyataannya perusahaan dapat 
mengikuti salah satu diantara lima strategi peliputan pasar, yaitu: 
1) Konsentrasi pasar tunggal, ialah sebuah perusahaan dapat 

memusatkan kegiatannya dalam satu bagian daripada pasar. 
Biasanya perusahaan yang lebih kecil melakukan pilihan ini. 

2) Spesialisasi produk, sebuah perusahaan memutuskan untuk 
memproduksi satu jenis produk. Misalnya sebuah perusahaan 
memutuskan untuk memproduksi hanya mesin tik listrik bagi 
sekelompok pelanggan. 
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3) Spesialisasi pasar, misalnya sebuah perusahaan memutuskan untuk 
membuat segala macam mesin tik, tetapi diarahkan untuk kelompok 
pelanggan yang kecil. 

4) Spesialisasi selektif, sebuah perusahaan bergerak dalam berbagai 
kegiatan usaha yang tidak ada hubungan dengan yang lainnya, 
kecuali bahwa setiap kegiatan usaha itu mengandung peluang yang 
menarik. 

5) Peliputan keseluruhan, yang lazim dilaksanakan oleh industri yang 
lebih besar untuk mengungguli pasar. Mereka menyediakan sebuah 
produk untuk setiap orang, sesuai dengan daya beli masing-masing. 
 

c) Penempatan Produk (Product Positioning) 
Penempatan produk mencakup kegiatan merumuskan penempatan 
produk dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang 
terperinci. Pada hakekatnya penempatan produk adalah tindakan 
merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu 
diingatan konsumen. Bagi setiap segmen yang dimasuki perusahaan, 
perlu dikembangkan suatu strategi penempatan produk. Saat ini setiap 
produk yang beredar dipasar menduduki posisi tertentu dalam segmen 
pasamya. Apa yang sesungguhnya penting disini adalah persepsi atau 
tanggapan konsumen mengenai posisi yang dipegang oleh setiap produk 
dipasar. 
 
 

 

1. Kebiasaan Membeli  

 

 

                                 Gambar : Berbagai kebiasaan membeli 

E. Kebiasaan Membeli dan Motif  Pembelian 
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Kebiasaan membeli (buying habits) akan  menjawab pertanyaan bagaimana, 
kapan dan dimana konsumen melakukan pembelian barang- barangnya. 
Kebiasaan membeli para konsumen selalu berubah-ubah setiap saat. Oleh 
sebab itu, setiap penjual atau manajer pemasaran perlu mengikuti 
perkembangan dan mempelajarinya kebiasaan membeli barang dan jasa.  
 
Keberhasilan kegiatan pemasaran suatu perusahaan sangat ditentukan oleh 
kemampuan di dalam melayani persepsi para pembeli. Perilaku konsumen 
selalu berkaitan dengan proses pemilihan produk yang dibelinya.  
 
Perilaku para pembeli merupakan tindakan yang langsung menyangkut 
pencapaian dan penggunaan produk termasuk keputusan di dalam pembelian, 
sesuatu produk yang dibutuhkan dan yang diinginkannya.  
 
Adapun faktor yang memengaruhi kebiasaan dan perilaku konsumen di dalam 
membeli sesuatu produk adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan 
faktor psikologi. Pembelian yang dilakukan oleh para pembeli dipengaruhi pula 
oleh kebiasaan di dalam pembeliannya.  
 
Di dalam kebiasaan membeli sesuatu produk tercakup kapan waktunya 
pembelian, jumlahnya berapa, dan di mana pembelian itu akan dilakukan. 
Apabila dilihat dari bidang pekerjaan, dapat dinyatakan bahwa para karyawan 
melakukan pembelian produk dalam jumlah yang besar biasanya pada waktu 
gajian. Begitu pula masyarakat yang berpendapatan tinggi, pada umumnya 
membeli barang dalam jumlah yang besar dan biasanya membeli barang dari 
pedagang besar atau toko tertentu. Kegagalan dalam penjualan barang dan 
jasa biasanya terletak pada ketidakmampuan mengetahui keinginan jiwa 
pembeli/konsumen/ pelanggan.  
 
Setelah diketahui motif dan perilaku pembelian, setiap produsen  harus pula 
mempelajari dan mengerti tentang proses dan  keputusan pembelian 
konsumen terhadap barang yang akan dibelinya. Pengambilan keputusan 
membeli mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak membeli 
tergantung dari aktivitas sebelum dilakukan pembelian.  
 
Tahapan  proses  pembelian  konsumen terhadap sesuatu barang adalah 
sebagai berikut:  

a. Timbulnya kebutuhan terhadap barang dan jasa.  
b. Pencarian informasi terhadap barang dan jasa yang dibeli.  
c. Evaluasi perilaku konsumen.  
d. Keputusan konsumen untuk membeli barang dan jasa.  
e. Perilaku konsumen setelah membeli barang dan jasa. 

 
Keputusan  konsumen  untuk membeli barang dan jasa, biasanya menyangkut 
masalah harga, merek, toko yang akan dituju, model barang, warna barang, 
ukuran barang, manfaat barang, pelayanannya dan lain sebagainya. 



 Perencanaan Pemasaran 1 

Direktorat Pembinaan SMK (2013) 29 

 

Melalui proses yang logis, sewaktu-waktu konsumen akan mengambil suatu 
keputusan untuk membeli barang dan jasa yaitu:  

a. Menyadari adanya kebutuhan yang belum terpuaskan,  
b. Beberapa pilihan yang nalar diidentifikasi dan dievaluasi,  
c. Keputusan membeli barang dan jasa harus ditentukan. 

2. Motif Pembelian 

Motivasi merupakan kekuatan penggerak dalam diri seseorang yang 
memaksanya untuk bertindak. Motivasi adalah suatu keadaan dalam pribadi 
yang mendorong keinginan individu untuk melakukan keinginan tertentu guna 
mencapai tujuan.  

Motivasi pembelian dalam bidang pemasaran adalah pertimbangan-
pertimbangan dan pengaruh yang mendorong orang untuk melakukan 
pembelian.  
 
Dalam motivasi pembelian terbagi menjadi motivasi rasional dan emosional. 
Motivasi  rasional adalah pembelian yang di dasarkan kepada kenyataan-
kenyataan yang ditunjukkan oleh produk kepada konsumen dan merupakan 
atribut produk yang fungsional serta obyektif keadaannya.Sedangkan motivasi 
emosional adalah pembelian yang di dasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan yang lebih bersifat emosional. 

 
Gambar : Suasana belanja di mini market 

 

 
Gambar : Suasana belanja di pedagang kaki lima 
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Motif manusia dalam melakukan pembelian untuk memuaskan kebutuhan dan 
keinginannya dapat dibedakan atas:  
 
a. Motif pembelian primer dan selektif.  

Motif pembelian primer adalah motif yang menimbulkan perilaku pembelian 
terhadap kategori-kategori umum (biasa) pada suatu produk, seperti 
membeli televisi dan pakaian. 
 
Motif pembelian selektif adalah motif yang mempengaruhi tantang model 
dan merek dari kelas-kelas produk, atau macam  penjual yang dipilih untuk 
suatu pembelian. Motif ekonomi, status, keamanan, dan prestise adalah 
beberapa contoh motif selektif. 
 

b. Motif rasional dan emosional.  
Motif rasional adalah motif yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan 
seperti yang ditunjukkan oleh suatu  produk kepada konsumen. Faktor 
yang dapat dipertimbangkan dapat berupa harga, kualitas, pelayanan, 
ketersediaan barang, keawetan, ukuran, kebersihan efisiensi dalam  
penggunaan.  
 
Sebagai contoh:  motif pembelian pada sepeda motor yang hemat bahan 
bakar, atau merek tertentu karena kualitasnya sudah terpercaya.  
Motif emosional adalah motif pembelian yang berkaitan dengan dengan 
perasaan atau emosi individu, seperti pengungkapan rasa cinta, 
kebanggaan, kenyamanan, kesehatan, keamanan dan kepraktisan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

Gambar : Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 
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1. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah studi tentang proses pengambilan keputusan 
oleh konsumen dalam memilih, membeli, memakai serta memanfaatkan 
produk, jasa, gagasan, atau pengalaman dalam rangka memuaskan 
kebutuhan dan hasrat konsumen. 

 

Gambar : Macam  perilaku  konsumen  

a. Model Perilaku Konsumen 
Keputusan pembelian produk dilakukan oleh konsumen setiap hari. 
Keputusan untuk melakukan pembelian oleh konsumen berkaitan 
dengan pertanyaan-pertanyaan berikut : apa yang dibeli konsumen, 
dimana konsumen membelinya, kapan pembelian dilakukan,  mengapa 
konsumen membelinya,  bagaimana pembelian dilakukan dan berapa 
banyak  yang dibeli konsumen. 
 
Hal penting untuk diketahui seorang pemasar adalah bagaimana 
konsumen merespon terhadap berbagai upaya pemasaran yang 
digunakan perusahaan. Perusahaan yang mengerti betul bagaimana 
konsumen akan menanggapi berbagai sosok produk, harga dan 

F. Perilaku Konsumen dan Keputusan Pembelian 



 Perencanaan Pemasaran 1 

32 Direktorat Pembinaan SMK (2013) 

 

rangsangan periklanan akan memiliki keunggulan dari pesaingnya. 
Sebagai titik awal adalah rangsangan-tanggapan pembeli sebagaimana 
terlihat pada gambar berikut : 

Stimuli Pemasaran 

o Produk    Ekonomi 
o Harga     Teknologi 
o Tempat    Politik 
o Promosi    Budaya 

 

Ciri Pembeli 

                                            Kotak Hitam Pembeli 

 

 

 
                                                                     Proses Keputusan 
       Pembeli 

  
 

Tanggapan Pembeli 
       Pilihan Produk 

       Pilihan Merk 
       Saat Beli 
       Banyak Belanja 
 
 
 

 
Gambar : Model Perilaku Konsumen 
 

Gambar tersebut memperlihatkan stimulus/ rangsangan pemasaran 
masuk ke memori  pembeli dan menghasilkan tanggapan-tanggapan 
tertentu.  Pemasar harus mempertimbangkan apa yang ada dalam 
memori  pembeli.  

Stimulus pemasaran terdiri dari unsur 4 P : 
1) Product  (produk) 
2) Price (harga) 
3) Place (distribusi) 
4) Promotion (promosi) 
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Stimulus lain yang tergolong kekuatan dan kejadian penting adalah 
lingkungan konsumen, seperti  : 

1) Ekonomi 
2) teknologi 
3) politik 
4) budaya 

Semua masukan ini masuk kotak hitam pembeli, dimana semua 
berubah menjadi tanggapan pembeli yang terlihat pada : 

1) Pilihan produk 
2) Pilihan merk 
3) Saat pembelian 
4) Banyaknya  pembelian 

Pemasar ingin mengerti bagaimana stimulus diubah menjadi respon/ 
tanggapan di dalam memori pembeli, yang terdiri dari dua bagian :  
Pertama, ciri pembeli yang menyebabkan pembeli menerapkan, 
menerima, dan bereaksi terhadap stimulus.  
Kedua, proses keputusan yang mempengaruhi pembeli. 

b. Penentuan Perilaku Konsumen 
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seorang konsumen 
dalam melakukan pembelian, diantaranya adalah : 
1) Faktor budaya 
2) Faktor sosial 
3) Faktor personal 
4) Faktor psikologi 
Seorang pemasar  tidak dapat mempengaruhi faktor tersebut, tetapi 
mengharuskan mereka untuk memperhitungkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P E M B E L I 
 

Gambar : Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

FAKTOR BUDAYA 

1. Budaya 

2. Subbudaya 

3. Kelas sosial 

FAKTOR SOSIAL 
1. Grup Rujukan 
2. Keluarga 
3. Peran dan 
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FAKTOR PERSONAL 
1. Umur dan Daur 

Hidup 
2. Kedudukan 
3. Keadaan 

ekonomi 
4. Gaya Hidup 
5. Kepribadian dan 

Konsep diri 

FAKTOR PSIKOLOGI 
1. Motivasi 
2. Persepsi 
3. Belajar 
4. Kepercayaan 

dan  Sikap 
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a. Faktor Budaya 
Faktor mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku 
konsumen, sehingga pemasar perlu memahami peranan budaya, 
subbudaya, dan kelas sosial pembeli. 
1) Budaya 

Suatu kelompok masyarakat selalu memiliki kebudayaan yang sangat 
berpengaruh dalam kehidupannya. Pada saat hidup di masyarakat 
seorang anak telah diajarkan tentang nilai dasar, persepsi, keinginan 
dan perilaku dari keluarga dan sekolah. Pemasar yang baik 
seharusnya selalu menemukan perubahan kebudayaan untuk 
menentukan produk baru yang dikehendaki oleh konsumen. 

2) Subbudaya 
Setiap budaya memiliki subbudaya yang lebih kecil, subbudaya 
mencakup kelompok nasionalitas, keagamaan, kesukuan dan 
kewilayahan. Subbudaya bisa menjadi sebuah segmen pemasaran 
penting dan pemasar sering membuat rancangan produk khusus yang 
disesuaikan keinginan segmen pasar. Di Indonesia bisa kita temukan 
kelompok subbudaya Jawa, Batak, Minang, Sunda, Betawi. Dalam 
kelompok Jawa masih kita kenal sub-kelompok  Jogja, Solo, 
Semarang, Tegal, Banyumas, Jawa Timur. Berdasarkan kelompok 
subbudaya itu, kemudian muncul ide mengembangkan pemasaran 
produk aneka masakan dengan menonjolkan ke khasan daerah 
masing-masing, seperti Gudeg Jogja, Soto Pekalongan, Tahu Campur 
Magelan, Tengkleng Solo, Bakso Malang dan lain-lain. Aneka produk 
masakan tersebut bisa kita temukan di beberapa kota besar sebagai 
menu pilihan bagi para konsumen penggemarnya. 

3) Kelas Sosial 
Merupakan pembagian kelompok masyarakat yang permanen dan 
berjenjang, anggotanya memiliki nilai, minal dan perilaku yang serupa. 
Pembagian kelas sosial umumnya tidak ditentukan oleh faktor tunggal 
tetapi kombinasi dari beberapa faktor, utamanya jabatan, pendidikan 
dan pendapatan. Kelas sosial menunjukkan perbedaan yang jelas 
dalam hal preferensi atas perabot rumah tangga, pakaian, kendaraan, 
liburan. 
 

b. Faktor Sosial 
Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok 
rujukan (referensi grup), keluarga, peran dan status. 
1) Kelompok rujukan  

Kelompok kecil yang mempengaruhi langsung dan kemana orang 
tergabung disebut kelompok keanggotaan (membership groups). 
Disebut sebagai kelompok primer (primary group) dimana terjadi 
hubungan teratur tetapi informal seperti keluarga, teman, tetangga dan 
rekan kerja. Disebut sebagai kelompok sekunder (secondary group) 
dengan hubungan yang lebih formal tatapi kurang teratur, termasuk 
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kelompok pengajian, kelompok organisasi profesi (PGRI, IDI) dan 
serikat pekerja (SPSI).  
 
Kelompok rujukan memperkenalkan seseorang kepada gaya hidup 
baru, mempengaruhi sikap dan konsep diri yang mengarahkan kepada 
seseorang untuk memilih produk dan merek tertentu. Contoh para fans 
bola mania.  

2) Keluarga 
Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen paling penting. 
Suami, istri  dan anak masing-masing memiliki pengaruh yang besar 
terhadap pembelian berbagai produk dan jasa. Keterlibatan suami-istri 
sangat bervariasi dengan kategori produk dan dengan tingkat proses 
pembelian. Peran pembelian akan berubah sesuai dengan 
berevolusinya gaya hidup. 
 
Misal : banyaknya wanita yang bekerja menjadikan aktivitas belanja 
tidak hanya di dominasi kaum wanita saja, tetapi kaum pria juga 
banyak yang berbelanja untuk barang kebutuhan sehari-hari. Untuk 
belanja perabot rumah tangga biasanya  diputuskan bersama oleh 
suami dan istri. 

3) Peran dan status 
Posisi seseorang dalam setiap kelompoknya dapat menentukan peran 
dan statusnya. Suatu peran terdiri dari kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan sesuai harapan orang-orang yang ada disekelilingnya. Setiap 
peran akan mempengaruhi sebagian perilaku belanja. 
 

c. Faktor Personal 
1) Umur dan tingkat daur hidup 

Produk baik berupa barang atau jasa yang dibeli seseorang akan 
berubah sesuai dengan perjalanan hidup  dan usianya. Selera 
terhadap macam pakaian, perabot rumah, makanan, kesehatan dan 
rekreasi sangat berkorelasi dengan usia seseorang. Pembelian juga 
dipengaruhi oleh daur hidup keluarga yaitu tingkatan yang dilewati oleh 
keluarga mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, akhirnya menjadi tua. 
Perubahan daur hidup keluarga ini harus diperhatikan oleh para 
pemasar  jika ingin berhasil dalam kegiatan pemasaran produk. 

2) Kedudukan  
Kedudukan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli. 
Pekerja lebih banyak membeli pakaian kerja, sedang para pejabat dan 
manager lebih memilih untuk membeli jas dan dasi.  

3) Keadaan ekonomi 
Keadaan ekonomi seseorang juga mempengaruhi barang yang dibeli. 
Pemasar barang harus peka untuk mengamati kecenderungan 
pendapatan serta tabungan perorangan dan suku bunga. Bila indikator 
ekonomi menunjukkan adanya resesi, maka pemasar dapat mengambil 
langkah redesain, reposisi dan meninjau harga produknya. 
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4) Gaya hidup 
Yaitu pola hidup yang dinyatakan sebagai psikografik.   Gaya hidup  
menyangkut pengukuran gatra AIO  (Activitas, interest, and opinion). 
Aktivitas konsumen meliputi kegiatan (kerja, hobi, belanja, olah raga, 
peristiwa sosial), Interest atau minat (makanan, fashion, keluarga dan 
rekreasi) dan Opini (mengenai dirinya sendiri, isu sosial, bisnis, 
produk). Gaya hidup lebih dari sekedar kelas sosial seseorang atau 
kepribadiannya. 

5) Kepribadian dan konsep diri 
Kepribadian adalah sifat psikologis yang mengarah kepada ttanggapan 
yang nisbi konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan 
seseorang.  Pemasar banyak yang menggunakan konsep yang 
berkaitan dengan kepribadian yaitu konsep diri atau citra diri  yang 
dimiliki oleh seseorang menyatakan dan mencerminkan identitasnya. 
“kami adalah apa yang kami miliki”. Contoh : ada sebagian orang yang 
membeli buku, berlangganan koran atau majalah bukan untuk dibaca 
akan tetapi lebih dikarenakan untuk menunjukkan citra dirinya. 
 

d. Faktor Psikologis 
1) Motivasi 

Seseorang memiliki banyak kebutuhan yang berupa hayati  (biological), 
psikologis, dan rasa memiliki (belonging). Seseorang didorong oleh 
kebutuhan tertentu pada waktu tertentu. Seseorang menggunakan 
sebagian waktu dan energinya untuk mendapatkan rasa aman, 
sebagian waktu  yang lain digunakan  untuk mendapatkan 
penghargaan dan penghormatan. 

2) Persepsi 
Orang yang termotivasi siap bertindak. Bagaimana orang bertindak 
dipengaruhi oleh persepsinya.  Dua orang dengan motif dan dalam 
situasi yang sama dapat bertindak sangat berlainan karena 
persepsinya berlainan.  

3) Belajar 
Apabila orang bertindak, maka ia belajar. Belajar menggambarkan 
perubahan perilaku perorangan yang timbul oleh pengalaman. Belajar  
terjadi melalui jalinan dorongan, rangsangan, isyarat, tanggapan, dan 
penguatan (reinforcement). 

4) Kepercayaan dan sikap  
Dengan berbuat dan belajar orang akan memperoleh kepercayaan dan 
sikap, termasuk perilaku belajarnya.  Kepercayaan menggambarkan 
pikiran seseorang tentang sesuatu. Kepercayaan ini dapat berasal dari 
pengetahuan nyata, opini atau faith, bermuatan emosi ataupun tidak.   
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         PERILAKU PEMBELI 
 
 

 
    

Gambar ; Faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli 
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2. Keputusan Pembelian 
Keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau 
tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen 
dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen 
selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan produk sudah yang sudah 
dikenal oleh masyarakat. 
 
Pengertian lain tentang Keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk, 
keputusan pembelian adalah suatu keputusan seseorang dimana dia memilih 
salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada. 
 
Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah 
tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan pembelian sebuah 
produk. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pembelian konsumen 
merupakan suatu proses pemilihan salah satu dari beberapa alternatif 
penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang nyata. Setelah itu konsumen 
dapat melakukan evaluasi pilihan dan kemudian dapat menentukan sikap yang 
akan diambil selanjutnya. 
 
Sebelum konsumen memutuskan untuk membeli, biasanya konsumen melalui 
beberapa tahap terlebih dahulu yaitu:  

a) pengenalan kebutuhan  
b) pencarian informasi 
c) evaluasi alternatif 
d) keputusan membeli atau tidak  
e) perilaku pascapembelian 

 
a) Pengenalan Kebutuhan 

Konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan 
yang dihadapinya. Tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul, 
konsumen tidak dapat menentukan produk yang akan dibeli. 
 
Proses pembelian oleh konsumen diawali sejak pembeli mengenali 
kebutuhan atau masalah. Kebutuhan tersebut dapat ditimbulkan oleh 
rangsangan internal atau eksternal. Rangsangan internal, terjadi pada 
salah satu kebutuhan umum seseorang (seperti lapar dan haus) telah 
mencapai ambang batas tertentu dan mulai menjadi pendorong. 
Sedangkan rangsangan eksternal, salah satunya terjadi karena seseorang 
menonton iklan atau melihat produk baru milik tetangganya. 
 

b) Pencarian Informasi 
Setelah memahami masalah yang ada, konsumen akan termotivasi untuk 
mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui 
pencarian informasi. Proses pencarian informasi dapat berasal dari dalam 
memori (internal) dan berdasarkan pengalaman orang lain (eksternal). 
 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Solusi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Motivasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Memori
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengalaman
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Orang lebih peka terhadap informasi produk dan akan terdorong untuk 
mencari informasi yang lebih banyak. Selanjutnya, orang mulai aktif 
mencari informasi: bertanya kepada teman, mendatangi toko untuk 
mencari tahu atau membuka-buka internet untuk membandingkan 
spesifisikasi dan harga barang. 
 

c) Evaluasi Alternatif 
Setelah konsumen mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan 
mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang 
dihadapinya. Evaluasi umunya mencerminkan keyakinan dan sikap yang 
mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Keyakinan (belief) adalah 
gambaran pemikiran yang dianut seseorang tentang gambaran sesuatu. 
Keyakinan seseorang tentang produk atau merek mempengaruhi 
keputusan pembelian mereka. Yang tak kalah pentingnya dengan 
keyakinan adalah sikap. Sikap (attitude) adalah evaluasi, perasaan emosi, 
dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak 
menguntungkan dan bertahan lama pada sesorang pada objek atau 
gagasan tertentu (Spector, 2000 dalam Kotler dan Keller, 2007). 

d) Keputusan Pembelian 
Setelah konsumen mengevaluasi beberapa alternatif strategis yang ada, 
konsumen akan membuat keputusan pembelian. Terkadang waktu yang 
dibutuhkan antara membuat keputusan pembelian dengan menciptakan 
pembelian yang aktual tidak sama dikarenakan adanya hal-hal lain yang 
perlu dipertimbangkan. 
 
Dalam suatu kasus pembelian, konsumen bisa mengambil beberapa sub 
keputusan, meliputi merk, pemasok, jumlah, waktu pelaksanaan dan 
metode pembayaran. Contohnya ketika membeli kendaraan atau peralatan 
mesin. Namun dalam pembelian produk sehari-hari, keputusan konsumen 
bisa jadi lebih sederhana. Contohnya ketika membeli gula, seorang 
konsumen tidak banyak berfikir tentang pemasok atau metode 
pembayaran. 
 

e) Perilaku Pasca pembelian 
Merupakan proses evaluasi yang dilakukan konsumen tidak hanya 
berakhir pada tahap pembuatan keputusan pembelian. Setelah membeli 
produk tersebut, konsumen akan melakukan evaluasi apakah produk 
tersebut sesuai dengan harapannya. Dalam hal ini, terjadi kepuasan dan 
ketidakpuasan konsumen. Konsumen akan puas jika produk tersebut 
sesuai dengan harapannya dan selanjutnya akan meningkatkan 
permintaan akan merek produk tersebut pada masa depan.  Sebaliknya, 
konsumen akan merasa tidak puas jika produk tersebut tidak sesuai 
dengan harapannya dan hal ini akan menurunkan permintaan konsumen 
pada masa depan 
. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Alternatif
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Strategis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktual&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Produk
http://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepuasan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketidakpuasan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Permintaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Merek
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Setelah pembelian dilakukan, konsumen akan selalu siaga terhadap 
informasi yang mendukung keputusannya. Konsumen akan 
membandingkan produk yang telah ia beli, dengan produk lain. Hal ini 
dikarenakan konsumen mengalami ketidakcocokan dengan fasilitas-
fasilitas tertentu pada barang yang telah ia beli, atau mendengar 
keunggulan tentang merek lain. 

 
Peranan Konsumen Dalam Keputusan Pembelian            
Terdapat lima peran individu dalam sebuah keputusan membeli, yaitu: 

1. Pengambilan inisiatif (initiator) 
individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu atau yang 
mempunyai kebutuhan atau keinginan tetapi tidak mempunyai wewenang 
untuk melakukan sendiri.   

2. Orang yang mempengaruhi (influencer) 
individu yang mempengaruhi keputusan untuk membeli baik secara 
sengaja maupun tidak sengaja.   

3. Pembuat keputusan (decider) 
individu yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak, apa yang 
akan dibeli, bagaimana membelinya, kapan dan dimana membelinya.   

4. Pembeli (buyer) 
individu yang melakukan pembelian yang sebenarnya.  

5. Pemakai (user) 
individu yang menikmati atau memakai produk atau jasa yang dibeli.  

 
Sebuah perusahaan perlu mengenali peranan tersebut karena semua peranan 
mengandung implikasi guna merancang produk, menentukan pesan dan 
mengalokasikan biaya anggaran promosi serta membuat program pemasaran 
yang sesuai dengan pembeli. 
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Tugas Individu  
 
Laksanakan pengamatan tentang proses pembelian produk tertentu (misal : 
beli televisi baru) yang dilakukan dalam keluarga anda. 
Kemudian simpulkan tentang peranan masing-masing anggota keluarga 
dalam proses pembelian tersebut!  
Siapakah yang berperan sebagai :  

1. Pengambilan inisiatif (initiator) 
.......................................................... 

2. Orang yang mempengaruhi (influencer) 
........................................................... 

3. Pembuat keputusan (decider) 
........................................................... 

4. Pembeli (buyer) 
.............................................................. 

5. Pemakai (user) 
.............................................................. 

 

Uji Kemampuan Kognitif 
 

1. Sebutkan dan Jelaskan minimal 3 (tiga) perbedaan antara penjual 
dengan pemasar! 
..............................................................................................................
.......................... 

2. Sebutkan dan berikan contohnya macam kebutuhan menurut :  
a. Tingkat intensitas kepentingannya ! 

.......................................................................................................

.......................... 
b. Sifatnya ! 

.......................................................................................................

........................... 
c. Waktu pemenuhannya ! 

.......................................................................................................

........................... 
3. Sebutkan dan jelaskan tentang klasifikasi barang :” 

a. Konsumsi 
.......................................................................................................
.......................... 

b. Industri 
.......................................................................................................
.......................... 
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embuatan rencana pemasaran merupakan aspek penting dalam memahami 
sistem pemasaran. Sistem pemasaran mengidentifikasi komponen yang 
saling interaksi, baik secara internal maupun eksternal bagi perusahaan, 

yang memungkinkan perusahaan menjual produk atau jasa ke pasar. Lingkungan 
(eksternal dan internal) memainkan peranan penting dalam pengembangan 
rencana pemasaran. Jadi, analisis lingkungan akan memberikan pandangan awal 
terhadap pembuatan rencana pemasaran. 
 
1. Pengertian Perencanaan Pemasaran 

Perencanaan adalah proses menentukan dengan tepat apa yang akan 
dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya. Perencanaan juga bisa 
didefinisikan sebagai perkembangan sistematis dari program tindakan yang 
ditujukan pada pencapaian tujuan bisnis yang telah disepakati dengan proses 
analisa, evaluasi, seleksi di antara kesempatan-kesempatan yang diprediksi 
terlebih dahulu. 
 
Kegiatan pemasaran yang dilakukan setiap perusahaan perlu dikoordinasikan 
dan diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan umumnya dan tujuan 
bidang pemasaran khususnya. Alat koordinasi dan pengarahan kegiatan 
pemasaran tersebut adalah rencana pemasaran.  
 
Yang dimaksud dengan pemasaran dalam hal ini adalah kegiatan yang 
langsung berkiatan dengan mengalirnya barang atau jasa dari produsen ke 
konsumen dalam rangka memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan 
keinginan masyarakat konsumen melalui pertukaran. Sedangkan rencana 
pemasaran adalah merupakan perumusan usaha yang akan dilakukan dalam 
bidang pemasaran, dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam 
suatu perusahaan, guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu di bidang 
pemasaran pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Kegiatan 
penyusunan rencana pemasaran inilah yang disebut dengan perencanaan 
pemasaran. Jadi perencanaan pemasaran adalah merupakan kegiatan 
merumuskan usaha-usaha yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran 
pada masa yang akan datang, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran 
yang diharapkan di bidang pemasaran . 
 
 
 

 

P 

BAB II 
TEORI PERENCANAAN PEMASARAN 

A. Perencanaan Pemasaran 
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Gambar : ilustrasi perencanaan pemasaran 

 
2. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pemasaran 

Perencanaan organisasional mempunyai dua tujuan yaitu perlindungan dan 
kesepakatan (protective dan affirmatif). Tujuan perlindungan (protective) 
adalah meminimalisasi risiko dengan mengurangi ketidakpastian di sekitar 
kondisi bisnis dan menjelaskan konsekuensi tindakan manajerial yang 
berhubungan.  
 
Tujuan kesepakatan (afirmatif) adalah untuk meningkatkan tingkat 
keberhasilan organisasional. Tujuan lain dari perencanaan pemasaran adalah 
membentuk usaha terkoordinasi dalam organisasi. Tanpa adanya 
perencanaan yang baik maka biasanya tidak akan adanya koordinasi dan 
akan timbul ketidakefisienan. 
 
Jadi tujuan mendasar dari perencanaan adalah membantu organisasi 
mencapai tujuan dalam rangka memperlancar usaha.  
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Perencanaan pemasaran suatu perusahaan dapat memberikan manfaat bagi: 
a. Usaha untuk mendorong cara berpikir jauh ke depan. 
b. Usaha mengkoordinasikan kegiatan pemasaran secara lebih baik. 
c. Usaha mengawasi kegiatan pemasaran yang telah dilakukan yang 

didasarkan atas standar prestasi kerja yang ditetapkan dalam rencana. 
d. Perumusan tentang tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan operasional 

yang dapat dilakukan secara mantap. 
e. Usaha untuk menggairahkan partisipasi dan mempertebal rasa tanggung 

jawab para pelaksana. 
 

Dengan demikian dapat dikatakan, perencanaan pemasaran bertujuan 
memberikan pendekatan yang sitematik dan teratur bagi usaha : 
a. Menyeimbangkan dan menyelaraskan kegiatan pemasaran yang dapat 

menjamin tercapainya tujuan dan sasaran. 
b. Menggunakan cara-cara berusaha di bidang pemasaran secara 

intensifdan optimal. 
c. Menjamin keselarasan dan keserasian antara bagian yang terdapat dalam 

perusahaan dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. 
d. Pengendalian yang cepat, tepat, dan teratur atas catatan, gagasan atau 

pemikiran dan usaha-usaha atau kegiatan pemasaran dalam perusahaan. 
 

Adanya program perencanaan yang disusun perusahaan secara baik, maka 
akan dapat memberikan banyak keuntungan, antara lain :   

a. Membantu pelaku usaha berorientasi ke masa depan.  
Pelaku usaha dipaksa untuk melihat keluar dari masalah harian yang 
normal untuk memproyeksikan apa yang akan mereka hadapi dimasa 
mendatang.  

b. Koordinasi keputusan.  
Keputusan hendaknya tidak dibuat sekarang tanpa adanya gagasan 
tentang bagaimana ia akan mempengaruhi keputusan yang harus dibuat 
besok . Fungsi perencanaan membantu pelaku usaha dalam 
mengkoordinasi keputusan.  

c. Perencanaan menekankan tujuan organisasional.  
Karena tujuan organisasional adalah titik awal perencanaan, pelaku usaha 
secara konstan diingatkan dengan apa yang ingin dicapai organisasi 
mereka. 
 

3. Batasan Perencana Pemasaran 
Untuk mengantarkan sebuah usaha mampu mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan, rencana pemasaran yang dirancang harus memberikan tiga jenis 
informasi dasar : 
a. Kita telah berada di mana (dimana posisi kita sekarang) ?  
b. Kemana kita akan menuju (dalam jangka pendek) ? 
c. Bagaimana kita akan mencapai tujuan tersebut dari posisi yang sekarang ? 
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Rencana pemasaran hendaknya dipahami oleh manajemen sebagai pedoman 
penerapan pembuatan keputusan pemasaran dan tidak hanya sebagai 
dokumen tak berarti saja.  
 
Ketika pelaku usaha tidak meluangkan waktu yang tepat untuk 
mengembangkan rencana pemasaran atau berpikir bahwa hal ini membuang-
buang waktu saja, mereka biasanya akan menafsirkan secara salah arti 
rencana pemasaran dan apa yang bisa dicapai dan apa yang tidak. 
 
Pengembangan rencana perlu mendokumentasikan secara formal dan 
menguraikan sebanyak mungkin perincian pemasaran yang akan menjadi 
bagian dari pembuatan keputusan. 
 
Proses ini akan memungkinkan pelaku usaha untuk tidak hanya memahami 
dan mengetahui isu-isu penting, tetapi siap dengan perubahan lingkungan.  
 
Elemen-Elemen Perencanaan Pemasaran 
Elemen-elemen perencanaan pemasaran dalam hal ini difokuskan ke produk 
dan merek, yang meliputi: ringkasan ekskutif, situasi pemasaran sekarang, 
ancaman dan peluang, sasaran dan masalah,  strategi pemasaran, program 
tindakan, anggaran, dan pengendalian. 
 

 
Gambar : Elemen-Elemen Rencana Pemasaran 
 

a. Ringkasan ekskutif 
Rencana pemasaran harus dibuka dengan suatu ringkasan tujuan 
utama dan rekomendasi yang disajikan dalam rencana ini. Ringkasan 
ekskutif membantu manajemen puncak cengan cepat menemukan hal-
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hal penting dalam rencana tersebut. Daftar isi harus menyertai 
ringkasan ekskutif itu. 
 
Rencana pemasaran tahun 2014 berisi garis besar suatu pendekatan 
untuk mencapai peningkatan yang berarti dalam penjualan dan laba 
perusahaan dari tahun sebelumnya. 
 
Contoh ringkasan ekskutif: 
Pada tahun 2014 sebuah perusahaan busana muslim yang 
memproduksi pakaian muslim batik membuat sebuah rencana 
pemasaran dengan ringkasan ekskutif sebagai berikut :  
Target penjualan adalah 240 juta, laba dan penjualan direncanakan 
20%. Peningkatan akan tercapai karena perbaikan dalam ekonomi, 
persaingan, dan distribusi. Laba operasi ditargetkan 25 juta, suatu 
kenaikan sebesar 25% dari tahun yang lalu. Untuk mencapai tujuan-
tujuan ini, anggaran promosi penjualan adalah sebesar 4,8 juta atau 2% 
dari penjualan yang diproyeksikan. Anggaran periklanan adalah 7,2 juta, 
atau 3% dari penjualan yang diproyeksikan.  
 

b. Situasi pemasaran sekarang 
Elemen penting pertama rencana pemasaran tersebut men-jelaskan 
pasar sasaran dan posisi perusahaan di dalamnya. Dalam elemen 
situasi pemasaran sekarang (current marketing situation), perencana 
memberikan informasi tentang pasar, performa produk, persaingan, dan 
distribusi.  
 
Di dalamnya termasuk deksripsi pasar yang mendefisinikan pasar, 
termasuk segmen pasar yang utama. Perencanaan menunjukkan 
besarnya total pasar dan menurut segmennya untuk beberapa tahun 
terakhir, kemudian meninjau kebutuhan pelanggan dan faktor-faktor 
dalam lingkungan pemasaran yang mungkin memengaruhi pembelian 
pelanggan. Kemudian, peninjauan produk menunjukkan pen-jualan, 
harga, dan laba kotor untuk produk utama dalam lini produk. Suatu 
seksi mengenai persaingan mengidentifikasikan kualitas pesaing-
pesaing utama dan masing-masing strategi me-reka untuk kualitas 
produk, penetapan harga, distribusi dan promosi. Hal ini menunjukkan 
market share yang dimiliki perusahaan dan masing-masing pesaing.  
 
Akhirnya suatu seksi mengenai distribusi menjelaskan kecenderungan 
terakhir penjualan dan perkembangan saluran disribusi yang utama. 
 

c. Ancaman dan peluang 
Elemen ini mengharuskan manajer melihat ke depan, untuk mengetahui 
dan peluang penting yang mungkin dihadapi produk.  
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Maksudnya adalah untuk membuat manajer mengantisipasi 
perkembangan penting yang mungkin mempunyai dampak atas 
perusahaan. Manajer harus membuat daftar sebanyak mungkin 
ancaman dan peluang yang dapat mereka bayangkan. 
 

d. Sasaran dan masalah 
Setelah menelaah ancaman dan peluang produk, sekarang manajer 
dapat menetapkan sasaran dan mempertimbangkan masalah yang 
mungkin memengaruhi sasaran tersebut. Sasaran harus dinyatakan 
sebagai tujuan yang ingin dicapai perusahaan selama jangka waktu 
rencana. Misalnya manajer mungkin ingin mencapai market share 
sebesar 15%, 20% laba sebelum pajak atas penjualan, dan laba atas 
investasi sebelum pajak sebesar 25%. Misalkan market share yang 
sekarang hanya 10%. Situasi ini dihadapkan pada suatu masalah kunci, 
bagaimanakah meningkatkan market shared Manajer harus 
mempertimbangkan masalah utama yang mungkin dihadapi dalam 
usaha meningkatkan market share. 
 

e. Strategi pemasaran 
Strategi pemasaran adalah logika pemasaran dengan mana unit bisnis 
diharapkan mencapai sasaran pemasarannya. Logika ini terdiri dari 
Strategi khusus untuk pasar sasaran, marketing mix, dan tingkat biaya 
pemasaran. Strategi pemasaran harus merinci segmen pasar yang 
akan menjadi fokus perusahaan. Segmen-segmen ini tidak sama 
kebutuhan dan keinginannya, tanggapannya terhadap pemasaran dan 
profitabilitas, Perusahaan harus cermat menempatkan usaha dan 
energinya pada segmen-segmen pasar tersebut yang paling baik dapat 
dilayaninya dari sudut pandang persaingan. Mereka harus 
mengembangkan Strategi pemasaran untuk setiap segmen sasaran. 
Manajer harus pula menggariskan strategi khusus pemasaran untuk tiap 
elemen marketing mix seperti produk baru, penjualan perorangan, per-
ikianan, promosi penjualan, harga, dan distribusi. Juga mana-jer harus 
menjelaskan bagaimana masing-masing strategi me-respons ancaman, 
peluang dan masalah-masalah penting yang sebelumnya telah 
diungkapkan dalam rencana. 
 

f. Program tindakan 
Strategi pemasaran harus diubah menjadi program tindakan spesifik 
yang menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

 Apa yang akan dilakukan? 
 Kapan akan dilakukan? 
 Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya? 
 Berapa biayanya? 

 
Manajer mungkin ingin meningkatkan promosi penjualan sebagai 
strategi kunci untuk memenangkan market share. Rencana aksi 
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promosi penjualan harus disusun untuk secara garis besar 
menggambarkan tawaran-tawaran khusus beserta tanggalnya, pameran 
dagang yang akan diikuti, display POP baru, dan sarana promosi 
lainnya. Rencana tindakan menunjukkan kapan kegiatan akan dimulai, 
kapan harus ditinjau kembali dan kapan harus diselesaikan. 
 

g. Anggaran 
Rencana tindakan memungkinkan manajer dapat menyusun anggaran 
pemasaran pendukung yang pada hakikatnya adalah suatu proyeksi 
laporan laba dan rugi. Pada sisi pendapatan me-nunjukkan estimasi 
mengenai banyaknya unit yang akan terjual dan harga neto rata-rata. 
Pada sisi biaya menunjukkan biaya produk, biaya distribusi fisik, dan 
biaya pemasaran. Selisihnya merupakan proyeksi laba. Manajer puncak 
akan menelaahnya dan kemudian menyetujuinya atau memodifikasinya. 
Sekali sudah disetujui, anggaran itu menjadi dasar bagi pembelian 
bahan, penjadwalan produksi, perencanaan sumber daya manusia, dan 
operasi pemasaran.  
 

h. Pengendalian 
Elemen terakhir dari rencana pemasaran adalah pengendalian yang 
akan digunakan untuk memantau kemajuan-kemajuan. Lazimnya tujuan 
dan anggaran diuraikan secara rinci untuk setiap bulan atau setiap 
kuartal. Praktik ini memungkinkan manajemen puncak dapat menelaah 
hasil-hasilnya pada setiap periode dan menyoroti bisnis atau produk 
yang tidak memenuhi tujuannya. Manajer bisnis atau manajer produk ini 
harus menjelaskan masalah-masalah dan tindakan-tindakan perbaikan 
apa yang akan mereka ambil. 
 

Meski rencana pemasaran telah memberi gambaran cara formal untuk 
mengimplementasikan strategi pemasaran, terdapat masalah yang 
menyebabkan sulitnya menyusun perencanaan pasar.  
Masalah-masalah tersebut diuraikan berikut : 
 
a. Peramalan Pemasaran 

Kemampuan pelaku usaha untuk membuat peramalan realistik 
merupakan tugas yang sangat sulit dengan perubahan lingkungan 
bersaing, restrukturisasi pasar, dan perubahan teknologi baru yang 
menyumbang pada sulit dipahaminya kondisi pasar. 
 
Pelaku usaha harus merancang rencana-rencana dan membuat 
penyesuaian serta modifikasi yang perlu agar memenuhi tujuan dan 
sasaran yang diinginkan. 
 
Bantuan dari saluran distribusi, data industri dan riset pemasaran akan 
membantu dalam peramalan. Penting juga untuk menetapkan 
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mekanisme pengawasan dalam rencana pemasaran yang 
memungkinkan modifikasi strategi pemasaran jika terjadi perubahan. 
 

b. Informasi Pasar  
Untuk mengembangkan rencana pasar yang efektif, sangat diperlukan 
informasi mengenai kecenderungan pasar, kebutuhan konsumen, 
teknologi perubahan pangsa pasar, reaksi pesaing, dan lain-lain. Pelaku 
usaha umumnya tidak mampu ataupun tidak yakin bagaimana 
mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan. Terdapat sumber 
kedua yang bisa digunakan oleh pelaku usaha. 
 
Kadin, jurnal perdagangan, badan-badan pemerintah (Departemen 
Perdagangan) merupakan sumber informasi pasar yang sangat 
berguna. Informasi yang dibutuhkan dan kemampuan mendapatkan 
informasi tersebut tergantung pada pasar dan industri. Contoh, pada 
pasar stabil yang bisa diramalkan , seperti perubahanharga pertanian 
musiman, manajemen mendapati bahwa informasi yang dibutuhkan 
hanyalah harga dari pesaing. 
 
Perkembangan teknologi dengan adanya internet telah mampu 
mengatasi permasalahan pencarian informasi yang dibutuhkan 
perusahaan. 
 

c. Kendala Waktu 
Seperti halnya dengan kasus keputusan perencanaan, sulit untuk 
memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat 
rencana pasar secara memadai. 
 
Karena waktu sangat penting bagi pelaku usaha, mudah sekali 
menggunakan waktu yang sedikit dalam pembuatan rencana 
pemasaran, yang mungkin akan menghasilkan rencana pemasaran 
yang sangat dangkal. Hal ini bisa menyebabkan pada keputusan 
strategi pemasaran yang tidak benar yang tidak memperhitungkan 
semua alternatif yang ada dan hasil-hasilnya. 
 

d. Koordinasi Proses Perencanaan 
Bagi usaha baru, proses perencanaan harus dikoordinasi oleh tim 
manajemen. Karena sebagian besar dari anggota tim mungkin kurang 
berpengalaman dalam perencanaan pasar, hal ini menimbulkan 
masalah penyelesaian yang efektif. Pada beberapa kasus, pelaku 
usaha mungkin hanya satu-satunya orang yang terlibat dalam 
perencanaan pasar, khususnya jika perencanaan tersebut untuk usaha 
baru. 
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e. Implementasi Perencanaan Pasar 
Rencana pemasaran berarti komitmen oleh pelaku usaha pada strategi 
tertentu. Rencana tersebut bukanlah dokumen formal saja bagi 
pendukung finansial dari luar semata-mata. Komitmen harus  dibuat  
untuk  mengimplementasikan semua tahap-tahap rencana maupun 
untuk membuat penyesuaian yang diperlukan dan ditimbulkan oleh 
pasar.  

Gambar : Masalah dalam menyusun rencana pemasaran 

4. Karakteristik Perencanaan Pemasaran 
Rencana pemasaran hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga kriteria 
tertentu terpenuhi. 
  
Beberapa karakteristik penting yang harus ada pada rencana pemasaran 
efektif adalah sebagai berikut : 

a. Rencana pemasaran hendaknya memberikan strategi untuk mencapai 
tujuan atau misi perusahaan. 

b. Rencana pemasaran hendaknya didasarkan pada fakta dan asumsi valid. 
c. Rencana pemasaran hendaknya memungkinkan penggunaan sumber 

daya yang ada. Alokasi semua peralatan, sumber daya finansial, dan 
sumber daya manusia harus diuraikan. 

d. Organisasi yang tepat harus diuraikan untuk mengimplementasikan 
rencana pemasaran. 

e. Rencana pemasaran harus memberikan kesinambungan sehingga tiap 
rencana pemasaran tahunan yang dibuat berdasar hal tersebut bisa 
memenuhi tujuan dan sasaran dalam jangka panjang. 

f. Rencana pemasaran hendaknya singkat dan simpel. 
g. Keberhasilan rencana tergantung pada fleksibilitas.  

Perubahan rencana bisa dilakukan dengan melihat perubahan lingkungan. 
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h. Rencana pemasaran hendaknya menspesifikasi kriteria kinerja yang akan 
dimonitor dan dikendalikan. 

 
5. Jenis Perencanaan Pemasaran 

Dalam suatu perusahaan terdapat beberapa jenis perencanaan pemasaran 
(Assauri, 2004), yaitu: perencanaan pasaryangstrategis (strategic market 
planning), perencanaan strategis pemasaran perusahaan (corporate marketing 
planning), perencanaan pemasaran yang strategis (strategic marketing 
planning), perencanaan pemasaran yang operasional (operational marketing 
planning), dan perencanaan pemasaran produk baru (planning of launching of 
new product) 
 
a. Perencanaan pasar yang strategis 

Perencanaan ini berkiatan dengan perencanaan usaha perusahaan ke 
arah mana usaha perusahaan akan dikembangkan. Dalam perencanaan 
pasar yang strategis akan dicakup penetapan pasar yang mana akan 
dilayani dan produk apa yang akan diha-silkan dan dipasarkan. Untuk 
melakukan perencanaan pasar yang strategis perlu dikaji, antara lain: 

1) Pelanggan (customers) yang akan dilayani 
2) Pesaing {competitors) yang harus dihadapi. 
3) Tren lingkungan (environmental trends) yang ada meliputi sosial 

ekonomi, politik, dan teknologi yang memengaruhi pasar yang 
diramalkan. 

4) Ciri pasar yang ada untuk mengetahui perubahan yang terdapat 
dan interaksinya. 

5) Ciri perusahaan (internal company characteristic) bagi penilaian 
kemampuan sumber daya yang ada dalam perusahaan.  
 

b. Perencanaan strategis pemasaran perusahaan 
Perencanaan ini merupakan perencanaan jangka panjang yang bersifat 
menyeluruh dan strategis yang merumuskan berbagai strategi dan 
program pokok di bidang pemasaran perusahaan, yang akan dilaksanakan 
untuk mencapai tujuan perusahaan dalam suatu jangka waktu tertentu. 
Dalam melakukan perencanaan ini dilaksanakan: 
1) Analisis sumber daya dan lingkungan perusahaan serta strategi acuan 

produk (product mix strategic). 
2) Analisis situasi yang mencakup: analisis pasar dan segmentasinya, 

pengukuran pasar, dan analisis produktivitas dan rentabilitas. 
3) Penetapan strategi perusahaan dengan mempertimbangkan pasar dan 

produk yang dapat berupa: 
a) Strategi penetrasi pasar, untuk jenis produk yang lama dan pasar 

yang lama. 
b) Strategi pengembangan produk, untuk jenis produk yang baru dan 

pasar yang lama. 
c) Strategi pengembangan pasar, untuk jenis produk yang lama dan 

pasar yang baru. 
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d) Strategi diversifikasi, untuk jenis produk yang baru dan pasar yang 
baru. 
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                        Gambar : Strategi Produk Pasar 

 
c. Perencanaan pemasaran yang strategis 

Perencanaan ini berkiatan dengan usaha untuk memasarkan 
produkperusahaan. Perencanaan inimencakupstrategi pemasaran yang 
terpadu. Yang dimaksud dpngan acuan pemasaran, yaitu strategi produk, 
strategi harga, strategi distribusi dan strategi promosi. Keempat strategi ini 
harus terarah pada sasaran pasar yang dituju. 

          
Gambar :  Strategi Acuan Pemasaran 
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d. Perencanaan pemasaran yang operasional 
Perencanaan ini merupakan perencanaan kegiatan pelaksanaan di bidang 
pemasaran yang rinci atas daerah atau wilayah niaga, produk, dan waktu 
yang lebih pendek.  
Dalam perencanaan ini akan dicakup antara lain: 

1) Rencana penjualan per daerah, perproduk, per bulan. 
2) Rencana penyaluran atau distribusi. 
3) Rencana promosi per produk, per daerah dan per bulan. 
4) Rencana pendidikan dan pengembangan tenaga penjualan. 
5) Rencana penelitian dan pengembangan pasar. 
6) Rencana penelitian dan pengembangan produk. 
7) Rencana kunjungan dan pembinaan langganan. 

Untuk penyusunan rencana pemasaran yang operasional perlu didahului 
dengan analisis atas: 

1) Kemampuan masing-masing unit pelaksana pemasaran. 
2) Target penjualan per unit pelaksana pemasaran. 
3) Situasi dan kondisi pasar dari unit pelaksana pemasaran ter-sebut. 
4) Besarnya dana anggaran yang disediakan untuk unit pelaksanaan 

pemasaran tersebut. 
 

e. Perencanaan pemasaran produk baru 
Perencanaan ini merupakan perencanaan kegiatan pelaksana-an 
memasarkan produk baru. Dalam perencanaan ini tercakup sasaran pasar 
yang dituju, kegiatan pengujian pasar, meramalkan potensi pasar dan 
memperkirakan target penjualan, serta penetapan sumber daya yang 
dibutuhkan. 
 

6. Organisasi Manajemen Pasar 
 

 
Gambar :  Proses Pengorganisasian manajemen pasar  

 
Perusahaan-perusahaan yang menghasilkan banyak produk yang dijual 
kepada banyak pasar, dihadapkan pada suatu dilema. Mereka dapat 
menggunakan sistem organisasi organisasi manajemen produk yang 
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memerlukan manajer produk yang harus membiasakan diri dan akrab dengan 
pasar yang sangat beraneka ragam. Ataukah mereka dapat menggunakan 
sistem manajemen berdasarkan pasar, yang berarti bahwa manajer pasar 
harus membiasakan diri dengan produk yang sangat beraneka ragam yang 
dibeli oleh pasar. Ataukah mereka dapat menyusun organsiasi manajemen 
dengan menggabungkan kedua-duanya, baik manajemen produk maupun 
manajemen pasar yang membentuk organisasi matriks. 
 
Organisasi matriks menjamin bahwa setiap produk dan pasar mendapat posisi 
perhatian dari manajemen. Tetapi sistem ini juga mempunyai kelemahan-
kelemahan. la menambah biaya pada lapisan manajemen dan mengurangi 
keluwesan organisasi dan menambah konflik. 
 
Kebanyakan manajer berpendapat bahwa hanya produk dan pasar yang lebih 
penting dibenarkan mempunyai manajer tersendiri. Sebagian manajer tidak 
merasa bingung mengenai konflik dan biaya, mereka bahkan yakin manfaat 
yang diperoleh dari spesialisasi produk dan pasar lebih besar dari biayanya. 
 

7. Strategi Pemilihan Sasaran Pemasaran 
Dalam memilih sasaran pasar, bagi perusahaan tidak sembarang dilakukan 
tanpa penentuan strateginya. Ada tiga strategi yng berkaitan dengan pemilihan 
sasaran pemasaran (Radiosunu, 1987), yaitu: undifferentiated marketing, 
differentiated marketing, dan concentrated marketing. 
 

 

 
 

Gambar : Strategi pemilihan sasaran pemasaran 
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a. Undifferentiated marketing 
Perusahaan yang menganut strategi ini tidak menghiraukan adanya 
kelompok yang berbeda-beda, dan memusatkan perhatiannya pada 
kesamaan dalam membutuhkan orang. Perusahaan merancang suatu 
produk dan program pemasaran yang dapat menarik sebanyak mungkin 
orang. Penyalur diusahakan seluas-luasnya dan pengiklanan dilakukan 
secara besar-besaran. 
 
Keuntungan strategi undifferentiated marketing adalah biaya yang rendah. 
Karena yang dipasarkan hanyalah satu produk, maka biaya-biaya 
produksi, persediaan, pengangkutan, pengiklanan dan biaya penelitian dan 
pengembangan pasar dapat ditekan. Tetapi di samping keuntungan ini,  
ada pula kelemahannya, yaitu banyak perusahaan dalam industri 
menjalankan strategi undifferentiated marketing maka akan terjadi 
persaingan keras untuk menguasai pasar yang paling luas, sedangkan 
segmen pasar yang kecil-kecil tidak dilayani kebutuhannya. 
 

b. Differentiated marketing 
Perusahaan yang menganut strategi ini membagi pasarnya ke dalam 
beberapa kelompok pembeli yang berbeda, dan membuat produk dan atau 
program pemasaran tersendiri untuk masing-masing kelompok pembeli. 
Strategi ini akan menghasilkan tingkat penjualan yang tinggi dan 
kedudukan yang kuat di tiap segmen pasar. Penjualan total meningkat 
karena produk yang dipasarkan lebih diversified/dan disalurkan melalu 
berbagai saluran distribusi. Tetapi karena macam produk yang dihasilkan 
dan macam program pemasaran yang dibuat berjumlah banyak, maka 
strategi ini akan menaikkan biaya-biaya produksi, persediaan, promosi dan 
biaya-biaya umum. 
 

c. Concentrated marketing 
Jika sumber daya terbatas maka lebih baik perusahaan memusatkan 
seluruh usahanya pada satu segmen pasar saja. Perusahaan yang 
menganut strategi seperti ini antara lain adalah perusahaan Penerbit Caps 
Yogyakarta yang memusatkan usahanya pada penerbitan buku-buku 
literatur ekonomi dan bisnis. Dengan menganut strategi concentrated 
marketing, perusahaan dapat memperoleh kedudukan yang kuat di dalam 
segmen pasar yang dilayaninya, karena pengetahuan yang lebih banyak 
tentang kebutuhan segmen pasar bersangkutan. Di samping itu karena 
spesialisasi dalam produksi, distribusi, dan promosi, perusahaan dapat 
menghemat biaya operasinya. Kelemahan strategi ini adalah risiko yang 
tidak kecil, karena masa depan perusahaan tergantung hanya pada satu 
segmen pasar. Jika segmen pasar bersangkutan tidak lagi menggemari 
produk perusahaan, maka penjualannya akan merosot dan perusahaan 
akan mengalami kerugian. Hal yang sama akan terjadi jika perusahaan lain 
mema-suki segmen pasar bersangkutan. 
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8. Acuan Pemilihan Sasaran Pemasaran 
Karakteristik-karakteristik tertentu dari penjual, produk atau pasar dapat 
dijadikan acuan dalam pemilihan strategi sasaran pemasaran.  
Karakteristik-karakteristik tersebut yaitu: 
a. Sumber daya yang dimiliki perusahaan 

Jika sumber daya yang dimiliki perusahaan sangat terbatas, maka strategi 
yang tepat adalah concentrated marketing. 

b. Homogenitas produk 
Undifferentiated marketing lebih sesuai untuk produk-produk homogen 
seperti baja, minyak tanah. Produk-produk yang dapat dibuat dalam 
berbagai bentuk dan model seperti sepeda motor, pesawat televisi, tape 
recorder lebih tepat dipasarkan dengan menggunakan strategi 
differentiated marketing atau concentrated marketing. 

c. Kedudukan produk dalam life cycle-nya 
Jika perusahaan menghasilkan barang baru, maka hal yang pertama-tama 
harus dilakukan perusahaan adalah menimbulkan primary demand di 
kalangan sebanyak mungkin pembeli po-tensial (undifferentiated 
marketing) atau dikalangan kelompok pembeli tertentu (concentrated 
marketing). Jika produk sudah mencapai tahap maturity di dalam life cycle-
nya maka strategi yang harus digunakan adalah differentrated marketing. 

d. Homogenitas pasar 
Jika pembeli mempunyai selera yang sama, membeli jumlah yang sama 
selama periode tertentu, dan mempunyai reaksi yang sama terhadap 
usaha promosi, maka strategi yang tepat adalah undifferentiated 
marketing. 

e. Strategi pemasaran saingan 
Jika perusahaan saingan menjalankan strategi differentrated marketing, 
maka perusahaan harus melawan dengan strategi yang sama. Tetapi jika 
saingan menjalankan strategi undifferentrated marketing, perusahaan 
dapat melawannya dengan differentrated marketing atau concentrated 
marketing. 
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9. Perencanaan Anggaran Pemasaran 

 
Gambar : Anggaran pemasaran 

 
Dalam dunia usaha terdapat tiga cara perencanaan tahunan yaitu: 
a. Perencanaan dari atas (top down planning), dalam mana top management 

menetapkan sasaran dan rencana bagi semua manajemen tingkat yang 
lebih rendah. 

b. Perencanaan dari bawah (bottom up planning), dalam mana bagian-bagian 
dari perusahaan menentukan sasaran dan membuat rencana yang 
kemudian disampaikan kepada manajemen atasan untuk disetujui dan 
disahkan.  
Cara perencanaan ini didasarkan atas teori bahwa karyawan menyukai 
kerja dan tanggung jawab, dan bahwa mereka akan lebih kreatif dan 
tanggung jawab jika diikutsertakan dalam pembuatan rencana perusahaan. 

c. Perencanaan dalam mana top management menetapkan sasaran tahunan 
bagi perusahaan, dan bagian-bagian dari perusahaan bertanggungjawab 
atas pembuatan rencana yang akan membantu perusahaan mencapai 
sasaran yang telah ditetapkan. 
 

10. Pengendalian Rencana Tahunan 
Tujuan pengendalian rencana tahunan adalah untukmemastikan bahwa 
perusahaan mencapai penjualan, laba, dan lain-lain sasaran yang telah 
ditetapkan dalam rencana tahunannya.  
Untuk maksud tersebut, ada empat langkah yang harus ditempuh, yaitu: 

a. Manajemen harus menetapkan sasaran per bulan atau per kuartal 
dalam rencana tahunan sebagai patokan. 

b. Manajemen harus memantau performansinya di pasar. 
c. Manajemen harus menentukan sebab-sebab terjadi penyimpang-an 

dalam performansi. 
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d. Manajemen harus mengambil tindakan perbaikan untuk menutup 
kesenjangan antara sasaran dan performansinya, mungkin sekali hal 
ini memerlukan diadakannya perubahan dalam program pelaksanaan 
atau tindakan, atau bah,kan sasaran yang harus diubah. 
 

Sarana pengendalian untuk mengecek pelaksanaan rencana tahunan, ada 
empat sarana utama, yaitu:  analisis penjualan, analisis market share, analisis 
biaya pemasaran terhadap penjualan, menelusuri sikap pelanggan.  
a. Analisis penjualan 

Analisis penjualan adalah pengukuran dan penilaian penjual aktual yang 
dipautkan dengan sasaran penjualan. Dalam hubungan ini ada dua sarana 
khusus, yaitu analisis selisih penjualan dan analisis penjualan mikro.  
1) Analisis selisih penjualan 

Analisis ini mengukur kontribusi relatif berbagai faktor terhadap 
kesenjangan dalam prestasi penjualan.  
Misalkan rencana tahunan menghendaki penjualan barang X pada 
kuartal pertama sebanyak 4.000 unit dengan harga Rp l.000,00 atau 
secara total Rp 4.000.000,00  
Pada akhir kuartal ternyata hanya terjual sebanyak 3.000 unit dengan 
harga Rp 800,00 atau total Rp 2.400.000,00 Tampak bahwa ada 
selisih penjualan sebesar Rp1.600.000,00 atau  40 % dari penjualan 
yang diharapkan.  
Di mana prestasi penjualan sebesar Rp1.600.000,00 berada di bawah 
jumlah yang diharapkan bisa dicapai, namun tidaklah berarti bahwa 
kita hanya sampai di sini saja. Jadi berapakah besar penyimpangan 
yang disebabkan oleh perubahan harga dan berapa besar disebabkan 
oleh perubahan volume penjualan?  
 
Berikut ini perhitungannya: 
 Selisih karena menurunnya harga 

 = (Rp1.000,00 – Rp 800,00)  (3000 unit) 
 = Rp 600.000,00  (37,5%)  

 Selisih karena berkurangnya volume 
= (4.000-3.000 unit) (Rp 1.000,00) 
= Rp1.000.000,00  (62,5%) 
Jadi jumlah total    =  Rp1.600.000,00  (100%) 

Ternyata hampir dua pertiga selisih penjualan disebabkan oleh 
kegagalan perusahaan mencapai target volume penjualan. 
Perusahaan harus betul-betul meperhatikan mengapa volume 
penjualannya yang diharapkan tidak tercapai.  
 

2) Analisis penjualan mikro         
Analisis penjualan mikro meperhatikan produk tertentu, daerah 
tertentu dan sebagainya yang gagal mencapai penjualan yang 
diharapkan. Misalkan perusahaan tersebut menjual produknya pada 
tiga derah dan penjualan yang diharapkan berturut-turut adalah 1.500 
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unit,  500 unit, dan 2.000 unit atau semuanya berjumlah 4.000 unit. 
Penjualan sebenarnya yang dicapai adalah berturut-turut 1.400 unit,  
525 unit dan 1.075 unit. Tampak bahwa daerah satu menunjukkan 
adanya selisih (kurang) sebesar 7% dari penjualan yang diharapkan, 
daerah dua menunjukkan selisih (lebih) sebesar 5% dari penjualan 
yang diharapkan, daerah tiga menunjukkan selisih (kurang) sebesar 
46% dari penjualan yang diharapkan. Jelas sekali terlihat bahwa 
daerah tigalah penyebab utama peristiwa ini. 
 

b. Analisis market share 
Penjualan perusahaan tidak menampakkan baik tidaknya apa yang sedang 
dijalankan perusahaan dibandingkan dengan para pesaingnya. Katakan 
saja misalnya penjualan perusahaan meningkat. Hal ini mungkin 
disebabkan oleh kondisi ekonomi yang membaik di mana semua 
perusahaan menikmati hasilnya. Atau mungkin juga disebabkan operasi 
perusahaan yang lebih dari pada para pesaingnya. Manajemen harus 
menelusuri market share perusahaan. Kalau market share perusahaan 
meningkat, artinya menang atas pesaingnya. 
 

c. Analisis biaya pemasaran terhadap penjualan 
Pengendalian rencana tahunan harus pula memberi jaminan bahwa dalam 
mencapai sasarannya, perusahaan tidak mengeluarkan biaya yang 
berlebih-lebihan. Angka pembanding (nisbah) utama untuk diperhatikan 
adalah nisbah antara biaya pemasaran dan penjualan. Pernah ada 
perusahaan yang mempunyai nisbah sebesar 30% dan terdiri dari nisbah 
lima komponen biaya terhadap penjualan, masing-masing adalah: 
a) Biaya armada penjualan sebesar 15%. 
b) Biaya periklanan terhadap penjualan sebesar 5%. 
c) Biaya promosi penjualan terhadap penjualan sebesar 6%. 
d) Biaya riset pemasaran terhadap penjualan sebesar 1%. 
e) Biaya administrasi penjualan terhadap penjualan sebesar 3%. 

 
d. Menelusuri sikap pelanggan 

Perusahaan yang cepat tanggap dan tajam perhatiannya, menggunakan 
penelusuran sikap pelanggan untuk mengecek sikap pelanggan, dealer, 
dan pemeran serta sistem pemasaran yang lainnya. Dengan mengamati 
perubahan sikap pelanggan sebelum sikap itu memengaruhi penjualan, 
manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan lebih dini. Sistem 
penelusuran sikap pelanggan yang utama adalah sistem pengaduan dan 
saran, panel pelanggan, dan survei pelanggan. 
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1. Pengertian Rencana Produksi 
Melengkapi kemampuan yang harus dimiliki seorang pemasar, terutama yang 
berhubungan dengan kegiatan produksi adalah mengetahui tentang 
perencanaan produksi. Bahasan tentang perencanaan produksi akan 
berhubungan dengan pertanyaan berikut :  
Apakah yang dimaksud rencana produksi ? 
Untuk apa rencana produksi harus dibuat dan bagaimanakah pembuatan 
rencana produksi yang baik ?  
 

 

 
 

Gambar : Rencana produksi dalam ilustrasi 
 
Marilah kita bahas dan kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut satu 
persatu. Perencanaan produksi dapat didefinisikan sebagai proses untuk 
merencanakan sistem produksi sehingga permintaan pasar dapat dipenuhi 
dengan jumlah yang tepat, waktu penyerahan yang tepat dan biaya produksi 
minimum. Petugas perencanaan produksi, tugasnya lebih banyak pada 
manajemen bagaimana suatu produk diproses di dalam pabrik dari bahan 
baku hingga siap dikirim 
 
Rencana produksi merupakan bagian dari rencana bisnis jangka menengah 
yang merupakan tanggung jawab bagian manufaktur / operasional  untuk 

B. Rencana Produksi 
B.  
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dikembangkan. Rencana tersebut menyatakan jumlah hasil produksi yang 
menjadi tanggung jawab bagian manufaktur untuk dibuat pada setiap periode 
sesuai perencanaan. 
 
Hasil produksi biasanya dinyatakan dalam satuan unit atau ukuran lain 
(misalnya ton, liter, kg.) atau unit produk agregat (ini mengacu pada rata-rata 
tertimbang semua produk dalam perusahaan).  
Rencana produksi merupakan otorisasi dari bagian manufaktur untuk 
memproduksi barang-barang dengan laju yang konsisten dengan rencana 
korporasi perusahaan secara menyeluruh.  

 
Rencana produksi ini perlu diterjemahkan kedalam jadwal produksi induk agar 
dapat menjadwal semua barang untuk penyelesaian pada waktunya, menurut 
berbagai tanggal pengiriman yang dijanjikan; untuk menghindari kelebihan 
muatan atau kekurangan muatan dari fasilitas produksi; sehingga kapasitas 
produksi dimanfaatkan secara efisien dan berdampak pada biaya produksi 
yang rendah.  
 
Sebuah perusahaan penting sekali  untuk memiliki rencana produksi yang 
dikembangkan dengan cermat. Perencanaan produksi merupakan salah satu 
fungsi perencanaan yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam bekerja untuk 
memenuhi kebutuhan para konsumennya. Kegiatan perencanaan jangka 
menengah harus mengikuti perencanaan jangka panjang. seperti 
perencanaan proses dan perencanaan kapasitas strategis.  
 
Perusahaan perlu mempunyai perencanaan agregat atau strategi 
perencanaan produksi untuk memastikan bahwa kapasitas yang cukup telah 
tersedia untuk memenuhi perkiraan permintaan dan menetapkan rencana 
terbaik untuk memenuhi permintaan ini. 
 
Rencana produksi yang telah dikembangkan dengan cermat akan 
memungkinkan perusahaan mencapai  tujuan sebagai berikut: 

1. Meminimalkan biaya  dan memaksimalkan laba perusahaan 
2. Memaksimalkan layanan kepada nasabah 
3. Meminimalkan investasi inventaris 
4. Meminimalkan perubahan dalam nilai produksi 
5. Meminimalkan perubahan dalam tingkat tenaga kerja 
6. Memaksimalkan pemanfaatan pabrik dan perlengkapan 
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2. Mempersiapkan Rencana Produksi 
Bagaimana rencana produksi dipersiapkan ? 

 
Gambar : Proses produksi berbagai komoditas. 

 
Rencana produksi dipersiapkan oleh perusahaan melalui kegiatan-kegiatan 
berikut :  
Kegiatan 1 Penentuan Kebutuhan 
Kegiatan 1 dalam Perencanaan Produksi adalah penentuan kebutuhan untuk 
perencanaan masa depan. Perkiraan permintaan memainkan peranan yang 
penting dalam pelaksanaan ketiga tugas ini. Oleh karena itu para manajer 
perlu sadar akan berbagai faktor yang akan mempengaruhi ketepatan dari 
ramalan permintaan dan penjualan. 
 
Kegiatan 1 meliputi pelaksanaan tugas-tugas sebagai berikut: 

KEGIATAN 1 
Tugas-tugas 

Keterangan 

1 Susunlah ramalan penjualan untuk masing-masing produk 
atau jasa sepanjang masa perencanaan yang tepat. 

2 Gabungkan semua permintaan bagi produk / jasa kedalam 
satu permintaan agregat. 

3 Ubahlah permintaan agregat bagi masing-masing masa 
kedalam jumlah karyawan, proses, dan segala unsur 
lainnya dari kapasitas produktif. 

 
Terdapat sejumlah faktor perusahaan yang dapat mempengaruhi tingkat 
permintaan untuk produk perusahaan. Segala faktor intern ini mencakup 
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usaha pemasaran perusahaan; rancangan produk itu sendiri; segala strategi 
untuk meningkatkan layanan konsumen; dan kualitas serta harga produk. 
 
Ada juga sejumlah faktor eksternal atau faktor lokasi pasar yang secara 
signifikan mempengaruhi permintaan seperti tingkat persaingan atau 
kemungkinan reaksi pesaing terhadap strategi bisnis perusahaan; persepsi 
nasabah tentang produk dan tingkah laku nasabah yang dipengaruhi oleh 
profil sosio-demografis. Akhirnya, ada sembarang faktor yang dapat 
mempengaruhi ketepatan permintaan ramalan seperti kondisi ekonomi secara 
menyeluruh dan munculnya siklus bisnis.  
 
Kegiatan 2 Bagaimana Memenuhi Kebutuhan 
Kegiatan utama berikutnya meliputi pengenalan berbagai alternatif yang dapat 
digunakan oleh perusahaan dalam memenuhi perkiraan produksi serta segala 
kendala dan biaya yang terlibat.  
 
Kegiatan ini meliputi tugas-tugas sebagai berikut: 

KEGIATAN 2 
Tugas-tugas 

Keterangan 

1 Kembangkan beberapa skema sumber daya alternatif 
untuk memenuhi kebutuhan kapasitas kumulatif 

2 Kenali rencana paling tepat yang memenuhi permintaan 
agregat pada biaya operasional yang paling rendah 

 
Begitu rencana paling tepat telah terpilih, maka perusahaan akan 
menegevaluasi rencana tersebut dan nantinya menyelesaikan 
pelaksanaannya. Untuk maksud proses perencanaan yang efisien dan efektif, 
maka direkomendasikan pembentukan tim perencanaan produksi yang terdiri 
dari para manajer dari bagian manufaktur, pemasaran, pembelian dan 
keuangan. 
 
Masukan apa saja yang diperlukan untuk menyusun proses perencanaan 
produksi ? 
Agar dapat melaksanakan proses perencanaan agregat, informasi berikut 
perlu tersedia bagi tim perencanaan produksi ini.  
Data ini mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Informasi bahan / pembelian 
2. Informasi operasional / manufaktur 
3. Rancangan teknik / proses 
4. Informasi penjualan, pemasaran dan distribusi 
5. Informasi keuangan dan akuntansi 
6. Informasi sumber daya manusia 
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Bagaimana  perusahaan menyikapi fluktuasi dalam permintaan di pasar ?  
Ada tiga strategi perencanaan produksi mendasar yang dapat dipilih oleh 
perusahaan untuk menyikapi fluktuasi permintaan. yaitu :  

1. Strategi Mengejar Permintaan 
2. Strategi Tingkat Produksi 
3. Strategi Campuran. 

 

Strategi Keterangan 

Strategi Mengejar 
Permintaan 

Mencocokkan tingkat produksi dengan tingkat pesanan 
atau permintaan melalui pengangkatan atau pemecatan 
karyawan seiring dengan tingkat pesanan yang berubah-
ubah 

Strategi Tingkat 
Produksi 

Mempertahankan jumlah tenaga kerja yang stabil pada 
tingkat produksi yang tetap dengan seluruh kekurangan 
dan kelebihan diserap oleh salah satu dari yang berikut: 
•  Mengubah tingkat inventaris • Memungkinkan 
penangguhan penyelesaian pesanan (komitmen terhadap 
nasabah untuk pengiriman produk dalam waktu lebih 
lama) • Menggunakan strategi pemasaran (misalnya 
berbagai kegiatan promosi) 

Strategi 
Campuran 

Berbagai strategi ini dapat mencakup gabungan dari hal-
hal sebagai berikut:   •  Mempertahankan jumlah 
karyawan secara stabil tetapi menerapkan jam kerja yang 
berubah-ubah (misalnya menambah regu kerja, jadwal 
kerja atau lembur yang fleksibel) • Melakukan sub-kontrak 
/ outsourcing  
•  Mengubah tingkat inventaris 

Sumber: Dilworth, James B. Production and Operations Management: Manufacturing and 
Services . Edisi Kelima. McGraw-Hill, Inc. 1993 

 
Pertimbangan penting apa saja yang dilakukan untuk memilih strategi 
perencanaan produksi? 
 
Strategi Mengejar Permintaan 

Beberapa Metode 
Khusus 

Biaya Ulasan 

Rekrut pegawai 
tambahan sesuai 
dengan peningkatan 
permintaan 

Biaya pekerjaan untuk 
pemasangan iklan, 
perjalanan, wawancar, 
pelatihan, dan lain-lain. 
Biaya regu kerja yang 
tinggi jika diadakan 
penambahan regu kerja. 

Pekerja yang terampil 
mungkin tidak tersedia 
bilamana dibutuhkan. 
 

Pemberhentian 
pekerja karena 
adanya penurunan 

Biaya uang pesangon dan 
peningkatan biaya 
asuransi pengangguran 

Perusahaan harus 
memiliki investasi modal 
yang memadai dalam 
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dalam permintaan perlengkapan untuk 
puncak tingkat tenaga 
kerja. 

 
 

Strategi Tingkat Produksi 

Beberapa Metode 
Khusus 

Biaya Ulasan 

Lakukan produksi 
lebih awal dan simpan 
sampai produk 
dibutuhkan 

Biaya pemeliharaan 
inventaris 

Kegiatan operasional 
yang berkecimpung 
dalam bidang jasa tidak 
dapat memelihara 
persediaan jasa 

Tawarkan untuk 
mengirimkan produk 
atau jasa lebih lama, 
pada saat kapasitas 
tersedia 

Tangguhkan sesedikit 
mungkin penerimaan 
pendapatan; perusahaan 
bisa kehilangan nasabah. 

Perusahaan manufaktur 
dengan produk yang 
tidak tahan lama 
seringkali menggunakan 
cara ini 

Gunakan usaha 
pemasaran khusus 
untuk memindahkan 
permintaan ke masa-
masa sepi 

Biaya pemasangan iklan, 
potongan harga, program 
promosi lainnya 

Jelaskan dengan 
sejumlah contoh 
keterkaitan antara 
semua fungsi didalam 
organisasi 

 
 

Strategi Campuran 

Beberapa Metode 
Khusus 

Biaya Ulasan 

Tingkatkan jam kerja 
tanpa mengubah 
ukuran jumlah tenaga 
kerja 

Membayar uang lembur 
lebih banyak 

Pengurangan waktu 
pemeliharaan dalam 
pekerjaan tanpa 
mengganggu produksi 

Mempekerjakan 
karyawan dengan 
kemampuan produksi 
tinggi sehingga 
lembur tidak lagi 
dibutuhkan 

Kelebihan upah tenaga 
kerja selama masa-masa 
sepi permintaan 

Selama masa-masa 
sepi permintaan, tenaga 
kerja bisa dimanfaatkan 
untuk melakukan kerja 
pemeliharaan yang 
tertunda 

Lakukan sub-klontrak 
pekerjaan ke 
perusahaan lain 

Melanjutkan pengeluaran 
untuk overhead 
perusahaan; overhead 
sub-kontraktor dan laba. 

Kapasitas sejumlah 
perusahaan lain bisa 
dimanfaatkan, namun 
ada kekurangan dalam 
pengendalian jadwal 
dan tingkat kualitas 

Perbaiki keputusan 
membuat-atau-

Pemborosan ketrampilan 
perusahaan, pemanfaatan 

Beberap metode ini 
membutuhkan investasi 
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membeli untuk 
membeli barang pada 
saat kapasitas sudah 
bermuatan penuh 

peralatan dan 
perlengkapan yang kurang 
selama masa-masa yang 
sepi 

modal secukupnya bagi 
puncak tingkat produksi, 
yang akan kurang 
dimanfaatkan pada 
masa-masa sepi 

 
Bagaimana  dapat memantau keefektifan rencana produksi ? 
Pertimbangan penting dalam memantau keefektifan rencana produksi  
ditunjukkan dengan metode cek list ( V ) sebagaimana contoh berikut ini :  
 
Sistem dan Prosedur 

Pertimbangan  Ganjaran? Ulasan 
(jika ada) 

 Ya Tidak  
 Apakah tersedia dokumentasi terbaru dari 

sistem dan prosedur perencanaan dan 
pengendalian produksi?  

 Apakah semua ini sudah disampaikan 
kepada semua pihak yang 
berkepentingan? 

   

 Apakah perencanaan dan pengendalian 
produksi mempunyai sistem pemantauan 
resmi untuk memelihara dan memperbarui 
catatan jadwal induk? 

   

 Apakah tersedia sistem koordinasi 
perkiraan penjualan untuk disiapkan secara 
cukup rinci sehingga semua ini bisa 
diwujudkan menjadi rencana produksi 
khusus? 

   

 
Perencanaan Produksi 

Pertimbangan  Ganjaran? Ulasan 
(jika ada) 

 Ya Tidak  

 Apakah perencanaan dan pengendalian 
produksi menyiapkan jadwal produksi 
induk dengan segala tugas produksi dan 
alokasi waktu? 

   

 Apakah semua jadwal produksi 
memungkinkan perencanaan memadai dari 
tingkat pembelian dan inventaris? 

   

 Apakah ada t-t kehilangan waktu yang 
banyak dan tingkat produktivitas pekerja 
yang rendah? Apakah jumlah pesanan 
seperti itu kelihatan cukup besar? 
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Pengendalian Produksi 

Pertimbangan  Ganjaran? Ulasan 
(jika ada) 

 Tidak Tidak  

 Apakah status setiap pesanan atau 
pekerjaan dalam proses benar-benar dapat 
ditentukan? 

   

 Apakah tingkat produksi sesungguhnya 
menyimpang secara signifikan 
dibandingkan dengan jadwal yang telah 
direncanakan? 

   

 Apakah pengiriman pesanan sesungguhnya 
hampir selalu sesuai dengan jadwal? 

   

 Apakah semua catatan dan laporan 
pengendalian produksi yang sangat penting 
dipelihara untuk mencakup muatan produksi 
sekarang dan masa depan? 

   

 
 

 
Dalam perencanaan produk, produk harus dipandang sebagai pemecahan 
masalah bagi konsumen, dimana jika seorang konsumen membeli sebuah produk 
mereka dapat memperoleh manfaat dari penggunaan produk tersebut. Dan yang 
terpenting disini adalah bagaimana konsumen percaya bahwa suatu produk dapat 
memenuhi kebutuhannya, bukan bagaimana penjual memandang produk tersebut. 

Jika kebutuhan konsumen sudah terpenuhi, diharapkan timbul kepuasan dalam 
diri mereka sehingga dimasa yang akan datang  mereka akan melakukan 
pembelian berikutnya terhadap produk yang sama. 

 

Gambar :  perencanaan produk dalam ilustrasi 

C. Perencanaan Produk Baru  
G.  
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1. Pengertian Produk Baru 
Produk baru diartikan sebagai produk baru bagi perusahaan, modifikasi 
dari produk yang sudah ada, duplikat dari produk pesaing, produk yang 
diakuisisi dan produk asli innovatif. Produk baru diperkirakan bisa 
memberi sebuah proporsi yang tinggi bagi pertumbuhan perusahaan dan 
kadang-kadang memberikan kontribusi utama terhadap laba bisnis 
keseluruhan.   

Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan 
produk baru, yaitu: 

a. Pengetahuan tentang kebutuhan dan keinginan konsumen 
lengkap. 

b. Sumber daya yang mendukung terhadap pengembangan 
produk baru. 

c. Perkiraan penyimpangan produk baru dalam memenuhi pasar 
sasaran 

d. Perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan dan 
produksi produk baru. 

e. Antisipasi terhadap reaksi para pesaing. 
f. Kapan waktu yang paling tepat untuk meluncurkan produk baru. 
g. Jasa terkait sebagai pendukung produk baru  

 
Terdapat empat tipe dasar program pengembangan produk, yaitu : 

a. Modifikasi produk lini. 
b. Diluar produk lini/ produk substitusi.  
c. Produk komplemen 
d. Produk Innovasi 

 
Produk baru berpeluang menawarkan nilai superior ke customer dan 
secara total produk baru dapat meningkatkan keberadaan produk.    

2. Jenis-jenis produk baru : 
Perkenalan barang atau jasa baru bisa diklasifikasikan menjadi : Benar-
benar baru bagi pasar dan luasnya nilai yang disiptakan, menghasilkan 
jenis-jenis produk baru berikut ini : 

a. Innovasi transformasional, produk yang secara radikal baru dan 
penciptaan nilai yang substansial. 

b. Innovasi substansial, produk yang secara signifikan baru dan 
menciptakan nilai penting untuk customer. 

c. Innovasi incremental, innovasi, produk baru yang menyediakan 
peningkatan performans atau nilai yang diterima lebih baik (atau 
biaya lebih rendah). 
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Sebuah perusahaan yang berinisiatip mengembangkan produk baru 
dapat melakukan innovasi dalam satu atau lebih dari ketiga kategori 
diatas. Kenyataannya, banyak produk baru merupakan perluasan dari 
jalur produk yang ada dari total produk baru yang dihasilkan. 

3. Menemukan peluang nilai pelanggan 
Kebutuhan pelanggan menjadi informasi penting yang menentukan nilai 
peluang yang ada dalam pengembangan produk baru. Identifikasi dan 
analisis segmen pasar membantu untuk mengetahui segmen yang 
menawarkan peluang produk baru ke organisasi.  Kepuasan pelanggan 
mengindikasikan seberapa baik pengalaman menggunakan produk 
dibandingkan dengan nilai yang diharapkanoleh pembeli.  

a. Nilai pelanggan  
Tujuan analisis nilai customer adalah  mengidentifikasi kebutuhan : 
 Produk baru 
 Peningkatan produk yang ada. 
 Peningkatan dalam proses produksi  
 Peningkatan layanan pendukung 

b. Kapabilitas yang cocok untuk peluang nilai, 
Setiap peluang nilai harus dipertimbangkan pada saat organisasi 
mempunyai kapabilitas untuk membawa nilai customer yang 
superior. Organisasi secara normal akan mempunyai kapabilitas 
yang dibutuhkan perluasan lini produk dan tambahan peningkatan. 
Pengembangan produk untuk sebuah kategori produk baru 
membutuhkan penilaian pada kapabilitas organisasi mengenai 
kategori baru.     

c. Innovasi transformasional 
Customer barangkali bukan penuntun yang baik untuk idea produk 
baru yang secara total mungkin disebut radikal atau penerobosan 
innovasi sejak mereka membentuk keluarga produk baru atau 
bisnis baru. Ketika setiap ide dibawah pertimbangan, pelanggan 
potensial mungkin tidak mengerti bagaimana produk baru akan 
mengganti produk yang ada. Masalahnya adalah customer tidak 
mungkin mengantisipasi sebuah preferensi untuk sebuah produk 
baru  yang revolusioner. 
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4. Karakteristik innovator yang berhasil 
 

 

Gambar : Karakteristik Innovator yang Berhasil 
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Perencanaan produk baru mencakup semua kegiatan perencanaan dari 
produsen dan penyalur untuk menyesuaikan produknya dengan permintaan 
pasar dan menentukan susunan produk lininya. Adanya perencanaan 
produk baru ini akan mendorong perusahaan meningkatkan perolehan 
labanya atau paling tidak membuat laba menjadi stabil.    

Gambar : Tahapan pengembangan produk baru 

 

Tahap-tahap dalam perencanaan produk baru terdiri dari : 

Tujuan perencanaan produk baru. 
 Tujuan dari perencanaan produk baru adalah supaya peluang produk 

baru dapat sukses dipasar pada tahap komersialisasi menjadi lebih 
besar. Perusahaan harus menetapkan tujuan dari perencanaan produk 
baru yang meliputi kesesuaian dengan sumber daya perusahaan, 
penerimaan penjualan minimum dan pangsa pasar (market share).    

  

D. Tahapan Perencanaan Produk Baru 
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Pembangkitan ide 
 Ide produk baru dapat berasal dari berbagai macam sumber, seperti  

dealer, kompetitor, tenaga penjualan dan karyawan lainnya pada 
perusahaan. Salah satu sumber ide paling potensial berasal dari 
pelanggan yang merefleksikan masalah mereka terhadap produk yang 
ada sekarang. Sumber-sumber ide kreatif yang dipertimbangkan secara 
umum membutuhkan sebuah pendekatan formal untuk menentukan 
produk baru alternatif. Elemen kritis pada proses pembangkitan ide-ide 
adalah pengembangan konsep produk baru, salah satu diantaranya 
adalah menjelaskan tentang analisis struktur keuntungan dari produk 
baru. 

Penyaringan  
 Tahap penyaringan ini merupakan keputusan yang paling sulit karena 

hanya sedikit informasi yang dapat diandalkan tersedia pada pasar 
produk yang diajukan, biaya dan sifat investasi yang dibutuhkan. Pada 
tahap penyaringan ide dilakukan melalui proses eliminasi terhadap ide-
ide yang terkumpul dengan berbagai pertimbangan untuk memilih 
sejumlah ide terbaik dan konsisten dengan tujuan pengembangan 
produk sekarang. Dengan demikian diharapkan ide-ide produk baru 
yang terpilih dapat sukses dipasar dan dapat mencapai tujuan dan 
sasaran perusahaan. 

Pengevaluasian 
 Ide-ide yang telah disaring lalu dievaluasi. Pengevaluasian terhadap 

perencanaan produk baru merupakan aspek keamanan apabila produk 
ditarik, hutang produk yang cukup tinggi dan menghindari biaya 
modifikasi yang besar.   

Analisis bisnis 
 Analisis bisnis meliputi kegiatan untuk memastikan produk akan dibeli 

oleh konsumen  dan berapa perolehan keuntungan yang mampu 
dihasilkan oleh produk baru. Yang menjadi pertimbangan adalah : 
a. Perkiraan penjualan. 
b. Pola penjualan dan biaya 
c. Produk baru berpotensi sebagai produk substitusi untuk pengganti 

produk yang ada sekarang. 
d. Persyaratan fasilitas produksi untuk produk baru. 

 
Pengembangan  
 Pada tahap pengembangan, produk yang telah dianalisis secara bisnis 

diproduksi secara besar-besaran dan mengembangkan lini produk. 
Produk baru akan lebih diperhitungkan jika dalam memproduksinya 
didukung dengan penggunaan fasiltas produksi, tenaga kerja dan 
manajemen yang baik.  
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Komersialisasi 
 Produk yang telah diproduksi kemudian siap untuk dipasarkan  kepada 

konsumen yang membutuhkan.  

Membentuk sebuah budaya innovative adalah sebuah fondasi penting untuk 
innovasi. Menetapkan beberapa batasan tipe-tipe produk baru yang  
dipertimbangkan untuk pengembangan yang mungkin.  

 

Dari Djarum Black Innovation Awards Menuju 
Worldstar Packaging Awards 2013 

 

 
 

Gambar : Pemenang  produk inovasi award 
 

Pengembangan produk baru yang dilaksanakan sebuah perusahaan terdiri 
atas : 

1. Pengembangan sebuah budaya dan strategi untuk inovasi. 
Komunikasi terbuka diseluruh organisasi dan termasuk tingkat tertinggi 
dari pekerja dan minat adalah karakteristik budaya innovative.  Strategi 
innovasi organisasi menguraikan pilihan manajemen untuk peluang 
produk baru. Penciptaan atau kekuatan sebuah budaya innovasi bisa 
didorong oleh beberapa inisiatif manajemen yang saling berhubungan, 
seperti : 
a. Perencanaan dan implementasi workshop dua hari untuk eksekutif 

puncak untuk mengembangkan sebuah rencana innovasi. Disini 
terdiri dari tim lintas fungsi, alokasi sumber daya, rewards, metriik 
perfomans innovasi. 
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b. Mengembangkan sebuah deklarasi acara innovasi yang penting 
mengenai tujuan perusahaan dan peran dan tanggungjawab senior 
manajer. 

c. Mengadakan program training innovasi bagi pekerja dan manajer 
untuk meningkatkan komitmen dan keterlibatan. 

d. Mengkomunikasikan innovasi prioritas melalui artikel, newsletters 
dan presentasi ke pekerja, pemegang saham dan customers. 

e. Skedul pembicara innovasi pada sebuah basis regular untuk 
menyingkap wewenang innovasi  pekerja 
 

Sebuah strategi produk baru yang berhasil meliputi 4 aspek berikut : 
a. Menetapkan yang spesifik, menulis tujuan produk baru (penjualan, 

konstribusi profit, pasar dan bagian pasar dan lain-lain)  
b. Komunikasi ke seluruh bagian organisasi mengenai peran produk 

baru dalam menyumbang terhadap sasaran bisnis. 
c. Mendefenisikan area focus strategis perusahaan yang berkenaan 

dengan scope produk, pasar dan teknologi. 
d. Termasuk jangka panjang, transformasi proyek pada portfolio 

bersama-sama dengan peningkatan proyek.   
   

2. Pengembangan proses perencanaan produk baru yang efektif 
Innovasi harus dicapai melalui proses memasukan pada tempat di 
organisasi. Pengembangan yang berhasil dar sebuah produk baru 
membutuhkan perencanaan sistematis, untuk mengkoordinasikan 
banyak keputusan,  kegiatan-kegiatan dan fungsi-fungsi penting untuk 
menggerakkan idea produk baru ke keberhasilan komersial.  

Keberhasilan perencanaan produk baru membutuhkan : 
a. Membangkitkan sebuah aliran ide produk baru berkelanjutan yang 

akan memuaskan kebutuhan organisasi untuk produk baru 
b. Meletakkan proses dan metode penempatan untuk mengevaluasi 

ide produk baru seperti pergerakan melalui setiap tahapan 
perencanaan. 
 

3. Tanggung jawab perencanaan produk baru 
Pengembangan sebuah produk baru menyangkut fungsi bisnis berbeda 
seperti : marketing, keuangan, operasi, sumberdaya manusia dan R&D, 
jalan yang mendorong interaksi dan koordinasi menjadi perlu sekali. 
Interaksi dan koordinasi yang diperlukan dalam pengembangan produk 
baru yang berhasil terdiri dari : 
a. Koordinasi kegiatan-kegiatan produk baru melalui seorang manajer 

bisnis tingkat tinggi 
b. Koordinasi antar fungsi melalui sebuah tim dari representative 

perencanaan produk baru. 
c. Membentuk proyek lintas fungsi yang bertanggung jawab terhadap 

perencanaan produk baru. 
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d. Perancangan perencanaan koordinasi antar departemen untuk 
seorang manajer produk baru. 

e. Formasi sebuah struktur organisasi untuk mengintegrasikan 
perencanaan produk baru dengan fungsi-fungsi bisnis. 

f. Membentuk sebuah pusat desain yang sama dengan konsep untuk 
sebuah tim produk baru, kecuali pusat adalah bagian permanen dari 
sebuah organisasi.  

 

Berikut dapat digambarkan sebuah proses perencanaan produk baru : 

 

Gambar : Proses Perencanaan Produk Baru 

Proses Perencanaan Produk Baru 
Pengumpulan ide 
1. Sumber-sumber  ide, ide produk baru datang dari berbagai sumber. Ide 

dikumpulkan dari riset internal dan kegiatan pengembangan dalam 
berbagai pendekatan yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Sumber 
ide produk baru meliputi : R&D laboratory, pekerja, customers, pesaing, 
penemu diluar perusahaan, akuisisi dan anggota rantai nilai.   

2. Metode pengumpulan ide,  
Dapat dilakukan dengan : 
a. Mencari melalui publikasi yang tersedia dari perusahaan yang 

menjual atau lesinsi idea dimana mereka yang tidak berharap 
mengkomersialkan. 

b. Marketing riset, surve pengguna produk membantu mengidentifikasi 
kebutuhan yang bisa dipuaskan melalui produk baru. 
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c. Pengembangan internal dan eksternal, didalam perusahaan melalui 
laboratorium dan diluar perusahaan dari hasil penemuan ahli, 
pemerintah dan laboratorium swasta. 

d. Metode pengumpulan ide lainnya, memberikan insentif yang bisa 
berguna untuk mendapatkan ide-ide produk baru dari pekerja, 
perantara pemasaran dan customer. 

 

Pengembangan Ide 

Keberhasilan dalam membangkitkan dan memproses ide produk baru 
dengan berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi tergantung pada 
kemampuan perusahaan mengorganisasikan upaya-upaya pencarian ide 
tersebut dengan baik, sejauh mana kehati-hatian strategi produk 
perusahaan dinyatakan dan sumber daya apa yang digunakan.   

Kepentingan relatif dari sumber-sumber gagasan produk baru berbeda-
beda, tergantung pada perusahaan, industri, dan sejauh mana produk 
tersebut benar-benar dianggap baru. Selain timbul secara kebetulan 
sumber-sumber gagasan produk baru timbul dari hal-hal berikut ini : 
1. Pelanggan merupakan sumber penting terutama untuk menghasilkan 

gagasan mengenai produk-produk industrial baru. Dibidang instrument 
ilmiah dan proses manufaktur sebagian besar inovasi dihasilkan dari 
masukan para pemakai. Perusahaan juga bias mengidentifikasi 
kebutuhan pelanggan dengan menggunakan riset pemasaran, laporan 
penjualan, diskusi kelompok pengguna dan dengan mendengarkan 
keluhan tentang kinerja produk sekarang.   

2. Personnel perusahaan seringkali memberikan saran yang bermanfaat 
untuk produk baru terutama tambahan lini produk dan perbaikan produk. 
Sumber didalam perusahaan yang paling penting adalah anggota-
anggota dari staf litbang atau kerekayasaan, personel penjualan, 
manajer produk, personel periklanan dan peneliti pemasaran. 

3. Saluran distribusi, seperti distributor yang bekerja sama dengan 
pelanggannya bisa sangat membantu dalam menyarankan modifikasi 
produk atau perluasan lini produk bagi produk-produk yang ada. 
Gagasan ini kemudian dapat dicek dengan pelanggan pengguna akhir. 

4. Pesaing juga merupakan sumber gagasan produk baru. Dalam banyak 
kasus perusahaan tidak memiliki banyak pilihan kecuali merespon 
produk kompetitif dengan salah satu produk yang diproduksinya. 

5. Kantor pemerintah, penemuan-penemuan riset yang diumumkan oleh 
kantor pemerintah juga dapat memperbaharui gagasan produk baru. 

6. Sumber-sumber lain adalah dari majalah bisnis, asosiasi perdagangan, 
biro iklan, perusahaan riset pemasaran, konsultan, laboratorium 
komersil, serta laboratorium universitas atau institute.       
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Teknik menghasilkan ide 
Ide cemerlang merupakan hasil perpaduan dari ilham, keringat dan teknik.  

Berikut ini terdapat sejumlah teknik “kreatifitas” yang bisa membantu 
menghasilkan gagasan yang lebih baik. 
1. Membuat daftar rincian atribute 
2. Menentukan hubungan masing-masing barang dengan barang lainnya.  
3. Analisis struktur terkait dengan produk yang dihasilkan, misalnya 

dimensi-dimensi yang terkait dengan produk baru 
   

Identifikasi masalah dan kebutuhan, dari ketiga teknik diatas sama sekali 
tidak melibatkan masukan dari konsumen untuk menghasilkan ide. 
Sebaliknya identifikasi masalah dan kebutuhan diawali dari konsumen. 
Konsumen ditanya mengenai persoalan atau kesulitan yang mereka hadapi 
dalam mengkonsumsi produk atau kelompok produk tertentu. Teknik ini 
bisa juga dilakukan dengan cara sebaliknya yaitu konsumen diberi kesulitan 
dan diminta untuk menunjukkan jenis barang mana yang masing-masing 
membawa kesulitan. 

Menyaring, Mengevaluasi dan Menganalisis Bisnis 

Tahap penyaringan gagasan adalah titik keputusan dimana lebih banyak 
proyek produk baru dimatikan ketimbang bagian manapun dalam proses 
pengembangan. Penyaringan gagasan adalah keputusan yang sulit karena 
hanya sedikit informasi yang dapat diandalkan tersedia pada pasar produk 
yang diajukan, biaya dan sifat investasi yang dibutuhkan. Tujuan pokok 
penyaringan ide adalah memilih dan membuang ide yang tidak baik sedini 
mungkin, alasannya karena biaya pengembangan produk makin meningkat 
dengan makin jauhnya tahap dalam proses keseluruhan dan manajemen 
seringkali merasa bahwa dana yang diinvestasikan sudah cukup besar 
sehingga produk harus diteruskan sampai pada tahap komersialisi untuk 
menutup sebagian investasinya.  

Penyaringan gagasan juga merupakan keputusan kritis karena prosedur 
penyaringan yang terlalu lemah dapat menyebabkan diterimanya ide-ide 
tidak bagus sehingga produk baru yang dikembangkan mengalami 
kegagalan dipasar dan sebaliknya jika prosedur penyaringan terlalu ketat, 
ada kemungkinan ide yang bagus, mempunyai prospek dan berharga ditolak 
dan bahkan akan lebih mahal bagi perusahaan karena kehilangan peluang. 
Prosedur penyaringan yang dilakukan dengan cara memeringkat gagasan 
produk baru, terdiri dari tujuh tahap berikut : 
1. Menetapkan dimensi penting yang seharusnya menjadi pertimbangan 

bagi  perusahaan, seperti marketability produk dan daya tarik pasar. 
2. Membagi dimensi yan penting dalam sub-factor. 
3. Memberi bobot sub-faktor 
4. Memperkirakan kinerja masing-masing sub-faktor 
5. Menghitung nilai perkiraan  
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6. Mengalikan total nilai 
7. Menghitung indeks total. 

 
Keunggulan system ini terletak pada mendorong setiap orang yang terlibat 
dalam evaluasi produk baru untuk mengidentifikasi criteria yang relevan dan 
menghitung nilai masing-masing. Kelemahannya berasal dari kemungkinan 
bahwa ringkasan penilaian menutup-nutupi kelemahan penting yang apabila 
diungkap proposal produk sebenarnya tidak layak.  

Selanjutnya ide-ide yang bertahan hidup pada tahap penyaringan kemudian 
dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengurangi resiko, membantu 
meningkatkan peluang produk dan rencana pemasaran strategisnya 
sehingga mempertajam peluang keberhasilan produk dan profitabilitas 
jangka panjangnya. Evaluasi terhadap ide-ide produk baru berdasarkan 
pada : 
1. Potensi pasar 
2. Luasnya potensi pasar yang mampu dipenuhi oleh perusahaan 
3. Biaya yang berhubungan dengan proyek pengembangan produk baru. 
4. Perkiraan kemampulabaan dari produk baru.  

 
Tujuan evaluasi adalah untuk memastikan bahwa produk baru akan 
memberi manfaat yang diinginkan dan memberikan data untuk 
meningkatkan produk dan atau mengurangi biayanya. Hasil evaluasi itu 
menunjukkan bagaimana produk baru akan bekerja dibawah kondisi 
penggunaan aktual.   

Analisis bisnis dilakukan untuk memperkirakan hasil penjualan yang benar-
benar akurat pada satu periode waktu. Yang perlu diketahui dalam analisis 
bisnis adalah tingkat dimana konsumen tertarik untuk mencoba produk baru 
dan berapa jumlah pembelian pertama yang mungkin dilakukan.  

Didalam proses pengembangan konsep produk dan strategi pemasaran, 
manajemen perusahaan berhasil menemukan seberapa daya tarik bisnis 
dari suatu usulan. Tetapi hal ini tidak cukup karena masih harus diikuti 
dengan perhitungan proyeksi atas hasil penjualan, biaya dan keuntungan 
yang akan diperoleh. Dengan demikian sasaran perusahaan tetap menjadi 
tolok ukur perbaikan-perbaikan atas analisis bisnis  dan akan berlanjut 
dengan masuknya informasi-informasi baru. 

Pengembangan  Produk dan Proses  

Pengembangan produk baru dilakukan setelah analisis bisnis selesai, 
pembeli tidak membeli ide produk tetapi mereka membeli konsep produk. 
Setiap ide produk dapat diolah menjadi beberapa konsep produk. yaitu  
poduksi penuh untuk memenuhi permintaan sesuai dengan potensi pasar, 
kemampuan produksi dan kemampuan perusahaan.  
1. Proses pengembangan produk baru 

a. Spesifikasi produk  
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b. Desain industry 
c. Prototype 
d. Melakukan pengujian 
e. Proses pengembangan 

2. Pengembangan kerjasama  
Kerjasama partnership dalam penelitian dan pengembangan digunakan 
untuk meningkatkan  

Strategi Pemasaran dan Pengujian Pasar 

Pedoman strategi pemasaran tergantung pada apakah produk baru yang 
dikembangkan merupakan peningkatan atau baru bagi perusahaan. 
Kemudian melengkapi persyaratan dengan strategi targeting dan strategi 
positioning. Menambah peningkatan produk bisa saja hanya membutuhkan 
sebuah strategi promosi yang direvisi untuk menyampaikan informasi ke 
pembeli sasaran tentang keuntungan ditingkatkannya penawaran produk. 
Juga penting untuk mempertimbangkan bagaimana produk baru akan 
mempengaruhi penjualah produk yang ada. 

Strategi pemasaran membantu untuk menghindari masalah pada waktu 
memperkenalkan kepasar. 

1. Keputusan strategi pemasaran 
Desain strategi pemasaran harus awalnya memulai dengan proses 
perencanaan produk baru, melengkapinya dengan beberapa kegiatan 
yang dibutuhkan dan mengurangi waktu pengenalan pasar adalah 
sebuah keunggulan persaingan yang penting. Perencanaan strategi 
pemasaran mulai dengan tahap evaluasi konsep dan melanjutkan 
selama pengembangan produk. Kegiatan-kegiatannya seperti 
pengemasan, pemilihan nama, pertimbangan lingkungan, informasi 
produk, warna, bahan baku dan keselamatan produk harus juga 
diputuskan antara engineering, operasi dan pemasaran.   

a. Market targeting, pemilihan pasar sasaran untuk produk baru 
memerlukan jarak dari penawaran sebuah produk baru untuk 
sebuah sasaran yang ada, untuk mengidentifikasi sebuah kelompok 
baru pengguna potensial. 

b. Positioning strategy, beberapa keputusan positioning yang 
diputuskan selama tahap pengembangan strategi pemasaran. 
Strategi produk terdiri dari kemasan, pemiolihan nama, ukuran dan 
aspek-aspek lain dari produk yang harus diputuskan. Strategi 
distribusi menentukan saluran distribusi yang digunakan. Dan juga 
penting membentuk strategi harga, dan mengembangkan sebuah 
strategi periklanan dan promosi penjualan.  
 

2. Pilihan pengujian pasar 
Pengujian poasar bisa dipertimbangkan setelah produk dikembangkan 
secara penuh, menyediakan produk yang pantas untuk pengujuan pasar. 
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Pengujian pasar melihat respon pembeli pada produk baru dan 
mengevaluasi satu atau lebih strategi positioning. Pengujian pasar juga 
diadakan untuk bisnis to bisnis barang dan jasa. Pengujian pemasaran 
konvensional menjadi alternative mahal karena menyediakan pengujian 
pemasaran simulasi dan pengujian pemasaran didasarkan scnner. 
Peralatan pengujian untuk setiap tahapan proses perencanaan produk 
baru di indikasikan sebagai berikut : 

a. Pengujian pemasaran simulasi, dengan merekruit pembeli potensial 
ketika mereka berbelanja. 

b. Pengujian pasar didasarkan scanner, system ini menggunakan 
informasi dan respons dari anggota panel yang direkruit pada setiap 
kota yang diuji.  

c. Pengujian pemasaran konvensional, metode ini menguji pasar 
perkenalan dibawah kondisi pasar actual satu atau lebih pasar diuji. 

d. Pengujian produk industry, bisa digunakan untuk produk industry. 
e. Seleksi tempat pengujian, criteria yang digunakan untuk pengujian 

tempat yang potensial untuk produk konsumen : 
 Mewakili seperti ukuran populasi 
 Pendapatan per kapita secara khusus 
 Kebiasaan pembelian secara khusus 
 Stabilitas penjualan sepanjang tahun 
 Relative terisolasi dari kota lain 
 Tidak mudah diganggu oleh pesaing 
 Perencanaan outlet distribusi secara khusus 
 Kesediaan ritel akan perusahaan 
 Ketersediaan media 
 Ketersediaan riset dan perusahaan layanan audit 

f. Lamanya pengujianakan mempengaruhi hasil tes 
g. Pengaruh eksternal,  kadang-kadang sangat banyak masalah 

ditemukan pada factor eksternal yang mempengaruhi hasil pengujian 
pasar adalah persaingan  yang tidak dihitung pada sebuah basis 
normal. 

3. Model-model produk baru, berguna dalam menganalisis data pengujian 
pasar dan memprediksi keberhasilan pasar komersial.   

Komersialisasi Variasi Dalam Proses Perencanaan Produk Baru Generik 

Tahap terakhir dari perencanaan produk baru setelah pengembangan 
adalah tahap komersialisasi. Pada tahap ini dibutuhkan koordinasi diantara 
berbagai area fungsional perusahaan terutama pemasaran, produksi dan 
distribusi fisik. Investasi dalam jumlah yang besar tidak hanya pada bagian 
produksi tapi juga pada bagian pemasaran. Terdapat sejumlah pilihan 
strategi komersialisasi yang berbeda untuk memasuki pasar, yaitu : 

1. Masuk skala terbatas, biasanya perusahaan masuk dengan skala yang 
kecil agar bisa menghindari kerugian yang besar. 
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2. Masuk dengan skala penuh, masuk pasar dengan skala penuh. 
Pertimbangan masuk dengan skala penuh karena pesaing dapat masuk 
dengan cepat sehingga skala terbatas dapat dicapai.     

Strategi lain harus sejalan dengan kepemilikan dan kontrol dari produk baru, 
pilihannya meliputi pemberian lisensi, menjual produk dan waralaba. 

Selama peluncuran produk, system pengawasan perlu dilakukan untuk 
mengukur interval frekuensi dan data geografis yang sama dengan apa 
yang diperoleh pada analisis bisnis, misalnya penjualan, ketersediaan 
produk, keefektifan dari tawaran perdagangan, kesadaran konsumen, 
percobaan, pembelian ulang, tindakan pesaing dan lain-lain.  

 

 

Siklus hidup produk adalah suatu konsep penting yang memberikan pemahaman 
tentang dinamika kompetitif suatu produk. Seperti halnya dengan manusia, suatu 
produk juga memiliki siklus atau daur hidup. 
  
Siklus Hidup Produk (Product Life Cycle) yaitu suatu grafik yang menggambarkan 
riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. 
Siklus Hidup Produk (Product Life Cycle) ini merupakan konsep yang penting 
dalam pemasaran karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai 
dinamika bersaing suatu produk. Konsep ini dipopulerkan oleh levitt yang 
kemudian penggunaannya dikembangkan dan diperluas oleh para ahli lainnya. 
 
Ada berbagai pendapatan mengenai tahap – tahap yang ada dalam siklus hidup 
produk (Product Life Cycle) suatu produk.  

 
Gambar : Siklus kehidupan produk dalam ilustrasi 

  

E. Siklus Kehidupan Produk 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/produk-definisi-klasifikasi-dimensi_30.html
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Ada yang menggolongkannya menjadi :  
1. introduction 
2. growth 
3. maturity 
4. decline 
5. termination.  

 
Sementara itu ada pula yang menyatakan bahwa keseluruhan tahap – tahap 
Siklus Hidup Produk (Product Life Cycle) terdiri dari :  

1. introduction (pioneering),  
2. rapid growth (market acceptance),  
3. slow growth (turbulance),  
4. maturity (saturation),  
5. decline (obsolescence).  

 
Meskipun demikian pada umumnya yang digunakan adalah penggolongan ke 
dalam empat tahap, yaitu introduction, growth, maturity dan decline. 
Menurut Basu Swastha, daur hidup produk itu di bagi menjadi empat tahap, 
yaitu : 

1. Tahap perkenalan (introduction). 
pada tahap ini, barang mulai dipasarkan dalam jumlah yang besar 
walaupun volume penjualannya belum tinggi. Barang yang di jual 
umumnya barang baru (betul-betul baru) Karena masih berada pada 
tahap permulaan, biasanya ongkos yang dikeluarkan tinggi terutama 
biaya periklanan. Promosi yang dilakukan memang harus agfesif dan 
menitikberatkan pada merek penjual. Di samping itu distribusi barang 
tersebut masih terbatas dan laba yang diperoleh masih rendah. 

2. Tahap pertumbuhan (growth). 
Dalam tahap pertumbuhan ini, penjualan dan laba akan meningkat 
dengan cepat. Karena permintaan sudah sangat meningkat dan 
masyarakat sudah mengenal barang bersangkutan, maka usaha 
promosi yang dilakukan oleh perusahaan tidak seagresif tahap 
sebelumnya. Di sini pesaing sudah mulai memasuki pasar sehingga 
persaingan menjadi lebih ketat. Cara lain yang dapat dilakukan untuk 
memperluas dan meningkatkan distribusinya adalah dengan 
menurunkan harga jualnya. 

3. Tahap kedewasaan (maturity) 
Pada tahap kedewasaan ini kita dapat melihat bahwa penjualan masih 
meningkat dan pada tahap berikutnya tetap. Dalam tahap ini, laba 
produsen maupun laba pengecer mulai turun. Persaingan harga 
menjadi sangat tajam sehingga perusahaan perlu memperkenalkan 
produknya dengan model yang baru. Pada tahap kedewasaan ini, 
usaha periklanan biasanya mulai ditingkatkan lagi untuk menghadapi 
persaingan. 
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4. Tahap kemunduran (decline) 
Hampir semua jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan selalu 
mengalami kekunoan atau keusangan dan harus di ganti dengan 
barang yang baru. Dalam tahap ini, barang baru harus sudah 
dipasarkan untuk menggantikan barang lama yang sudah kuno. 
Meskipun jumlah pesaing sudah berkurang tetapi pengawasan biaya 
menjadi sangat penting karena permintaan sudah jauh 
menurun.Apabila barang yang lama tidak segera ditinggalkan tanpa 
mengganti dengan barang baru, maka perusahaan hanya dapat 
beroperasi pada pasar tertentu yang sangat terbatas' Altematif-
alternatif yang dapat dilakukan oleh manajemen pada saat penjualan 
menurun antara lain: 
a) Memperbarui barang (dalam arti fungsinya). 
b) Meninjau kembali dan memperbaiki progrcm pemasaran serta 

program produksinya agar lebih efisien. 
c) Menghilangkan ukuran, warna, dan model yang kurang baik. 
d) Menghilangkan sebagian jenis barang untuk mencapai laba 

optimum pada barang yang sudah ada. 
e) Meninggalkan sama sekali barang tersebut. 

 
Strategi Siklus Hidup Produk (Product Life Cycle) 
Bila Siklus Hidup Produk (Product Life Cycle) dianggap sebagai nilai 
strategik bagi suatu perusahaan, maka manajernya harus dapat 
menentukan dimana posisi Siklus Hidup Produk (Product Life Cycle) 
produknya. Identifikasi tahapan Siklus Hidup Produk (Product Life 
Cycle) ini dapat ditentukan dengan kombinasi tiga faktor yang 
menunjukan ciri status produk dan membandingkan hasilnya dengan 
pola yang umum. Tahap Siklus Hidup Produk (Product Life Cycle) 
suatu produk dapat ditentukan dengan mengidentifikasikan statusnya 
dalam market volume, rate of change of market volume. 
 
Dalam keempat tahap dari analisa Siklus Hidup Produk (Product Life 
Cycle) ini memiliki beberapa strategi  yaitu : 
a) Tahap Perkenalan (Introduction) 

1) Strategi peluncuran cepat (rapid skimming strategy) 
Peluncuran produk baru pada harga tinggi dengan tingkat 
promosi yang tinggi. Perusahaan berusaha menetapkan harga 
tinggi untuk memperoleh keuntungan yang mana akan 
digunakan untuk menutup biaya pengeluaran dari pemasaran. 

2) Strategi peluncuran lambat (slow skimming strategy) 
Merupakan peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan 
sedikit promosi. Harga tinggi untuk memperoleh keuntungan 
sedangkan sedikit promosi untuk menekan biaya pemasaran. 

3) Strategi penetrasi cepat (rapid penetration strategy) 
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Merupakan peluncuran produk pada harga yang rendah dengan 
biaya promosi yang besar. Strategi ini menjanjikan penetrasi 
pasar yang paling cepat dan pangsa pasar yang paling besar. 

4) Strategi penetrasi lambat (slow penetration strategy) 
Merupakan peluncuran produk baru dengan tingkat promosi 
rendah dan harga rendah. Harga rendah ini dapat mendorong 
penerimaan produk yang cepat dan biaya promosi yang rendah. 
 

Gambar : Strategi pemasaran dalam tahap perkenalan 
 

b) Tahap Pertumbuhan (Growth) 
Selama tahap pertumbuhan perusahaan menggunakan beberapa 
strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar yang pesat 
selama mungkin dengan cara: 
1) Meningkatkan kualitas produk serta menambahkan 

keistimewaan produk baru dan gaya yang lebih baik. 
2) Perusahaan menambahkan model – model baru dan produk – 

produk penyerta (yaitu, produk dengan berbagai ukuran, rasa, 
dan sebagainya yang melindungi produk utama) 

3) Perusahaan memasuki segmen pasar baru. 
4) Perusahaan meningkatkan cakupan distribusinya dan 

memasuki saluran distribusi yang baru. 
5) Perusahaan beralih dari iklan yang membuat orang menyadari 

produk (product awareness advertising) ke iklan yang membuat 
orang memilih produk (product preference advertising) 

6) Perusahaan menurunkan harga untuk menarik pembeli yang 
sensitif terhadap harga dilapisan berikutnya. 
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c) Tahap Kedewasaan (Maturity) 
1) Perusahaan meninggalkan produk mereka yang kurang kuat 

dan lebih berkonsentrasi sumber daya pada produk yang lebih 
menguntungkan dan pada produk baru. 

2) Memodifikasi pasar dimana perusahaan berusaha untuk 
memperluas pasar untuk merek yang mapan. 

3) Perusahaan mencoba menarik konsumen yang merupakan 
pemakai produknya. 

4) Menggunakan strategi peningkatan keistimewaan (feature 
improvement) yaitu bertujuan menambah keistimewaan baru 
yang memperluas keanekagunaan, keamanan atau kenyaman 
produk. 

5) Strategi defensif dimana perusahaan untuk mempertahankan 
pasar yang mana hasil dari strategi ini akan memodifikasi 
bauran pemasaran. 

6) Strategi peningkatkan mutu yang bertujuan meningkatkan 
kemampuan produk, misalnya daya tahan, kecepetan, dan 
kinerja produk. 

7) Strategi perbaikan model yang bertujuan untuk menambah 
daya tarik estetika produk seperti model, warna, kemasan dan 
lain – lain. 

8) Menggunakan take-off strategy yang mana marupakan salah 
satu strategi yang digunakan untuk mencapai fase penerimaan 
konsumen baru, strategi ini dapat memperbaharui pertumbuhan 
pada saat produk masuk dalam kematangan. 
 

d) Tahap Penurunan (Decline) 
1) Manambah investasi agar dapat mendominasi atau menempati 

posisi persaingan yang baik 
2) .Mengubah produk atau mencari penggunaan/manfaat baru 

pada produk 
3) Mencari pasar baru 
4) Tetap pada tingkat investasi perusahaan saat ini sampai 

ketidakpastian dalam industri dapat diatasi 
5) Mengurangi investasi perusahaan secara selesktif dengan cara 

meninggalkan konsumen yang kurang menguntungkan. 
6) Harvesting strategy untuk mewujudkan pengembalian uang 

tunai secara cepat 
7) Meninggalkan bisnis tersebut dan menjual aset perusahaan. 
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Gambar : siklus kehidupan produk 
 
 

 

 
 
 

Uji kemampuan kognitif 

1. Apakah yang dimaksud perencanaan pemasaran ? 
..........................................................................................................
....................... 

2. Sebutkan tujuan dan manfaat adanya perencanaan pemasaran ! 
..........................................................................................................
....................... 

3. Jelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam 
perencanaan produksi ! 
..........................................................................................................
...................... 
......................................................................................................... 

4. Sebutkan dan jelaskan tahapan dalam perencanaan produk baru ! 
..........................................................................................................
...................... 

5. Apakah yang dimaksud siklus kehidupan produk ? 
..........................................................................................................
...................... 

6. Jelaskan tahapan-tahapan dalam siklus kehidupan produk ! 
..........................................................................................................
...................... 
..........................................................................................................
...................... 
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erusahaan harus bisa membangun hubungan dengan pelanggan, pihak 
lain didalam perusahaan, dan mitra eksternal. Untuk melakukan hal ini 
secara efektif, para pemasar harus memahami kekuatan lingkungan 

utama yang mengelilingi semua hubungan ini. Lingkungan Pemasaran adalah 
lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar 
pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk 
membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan 
pelanggan sasaran. Perusahaan harus terus melakukan pengamatan secara 
terus menerus dan beradaptasi dengan lingkungan yang bersifat kompleks 
dan terus berubah-ubah. Dengan mempelajari lingkungan, perusahaan dapat 
menyesuaikan strategi perusahaan untuk memenuhi tantangan dan peluang 
pasar yang baru. 

Lingkungan Pemasaran terdiri dari: 

1. Lingkungan Mikro 
Lingkungan Mikro perusahaan merupakan pelaku yang dekat dengan 
perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk 
melayani pelanggannya. Lingkungan mikro perusahaan terdiri dari: 
perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, pasar pelanggan, 
pesaing, dan masyarakat. 

 

Gambar : Lingkungan Pemasaran Mikro 
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BAB III 
LINGKUNGAN PEMASARAN DAN  

PERENCANAAN PENETAPAN HARGA 

A. Lingkungan Pemasaran 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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a. Perusahaan 
Dalam merancang rencana pemasaran, manajemen pemasaran 
memperhitungkan kelompok dalam perusahan seperti manajemen 
puncak, keuangan, riset dan pengembangan, pembelian, operasi, 
akuntasi. Semua kelompok saling berhubungan membentuk 
lingkungan internal. Kelompok-kelompok ini bekerja sama secara 
harmonis untuk memberikan nilai dan kepuasan pelanggan yang 
unggul. 

 

Perkembangan teknologi informasi telah mampu meningkatkan 
kemampuan perusahaan dalam banyak hal :  

1) Internet dapat digunakan sebagai saluran informasi dan 
penjualan dengan jangkauan geografis yang luas. 

2) Komunikasi internal dengan bawahan dapat dilakukan 
dengan mudah dan cepat. 

3) Komunikasi eksternal dengan berbagai pihak terutama 
dengan pelanggan dapat dilakukan dengan mudah dan 
cepat melalui media internet. 

4) Pengumpulan informasi tentang pasar, pelanggan, pesaing, 
dan peluang untuk keperluan penelitian dapat diperoleh 
secara cepat.  
 

b. Pemasok 
Pemasok membentuk hubungan penting dalam keseluruhan 
system penghantar nilai perusahaan.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_pemasaran
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Gambar : pasokan sayur dan kelapa sawit untuk dibawa ke tempat 
tujuan 

Pemasok menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh 
perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasanya. Masalah 
pemasok sangat mempengaruhi pemasaran karena apabila 
pemasok bermasalah akan mengurangi penjualan perusahaan dan 
mengurangi nilai kepuasan pelanggan.Untuk itu pemasok harus 
diperlakukan sebagai mitra perusahaan.  

c. Perantara Pemasaran 
Perantara pemasaran membantu perusahaan mempromosikan, 
menjual, dan mendistribusikan produknya ke pembeli akhir.  

 

Gambar : para perantara dagang 
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Perantara pemasaran meliputi penjual perantara, perusahaan 
distribusi fisik, agen jasa pemasaran, dan perantara keuangan. 
1) Penjual perantara adalah perusahaan saluran distribusi yang 

membantu perusahaan menemukan pelanggan atau melakukan 
penjualan untuk perusahaan. Penjual perantara diliputi 
pedagang grosir dan pengecer. 

2) Perusahaan distribusi fisik membantu perusahaan menyimpan 
dan memindahkan barang-barang perusahaan dari titik asalnya 
ke tempat tujuan. 

3) Agen jasa pemasaran adalah firma riset pemasaran, agen 
periklanan, perusahaan media, dan firma konsultan pemasaran 
yang membantu perusahaan menetapkan target dan 
mempromosikan produk perusahaan pada pasar secara tepat. 

4) Agen jasa pemasaran adalah firma riset pemasaran, agen 
periklanan, perusahaan media, dan firma konsultan pemasaran 
yang membantu perusahaan menetapkan target dan 
mempromosikan produk perusahaan pada pasar secara tepat. 
 

d. Pelanggan 
Perusahaan harus mempelajari lima jenis pasar pelanggan secara 
lebih dekat: 
1) Pasar Konsumen terdiri dari perorangan dan keluarga yang 

membelibarang dan jasa untuk konsumsi pribadi. 
2) Pasar Bisnis membeli barang dan jasa untuk pemrosesan lebih 

lanjut atau untuk digunakan dalam proses produksi perusahaan. 
3) Pasar Penjual Perantara membeli barang dan jasa untuk dijual 

kembali demi mendapatkan laba. 
4) Pasar Pemerintah terdiri dari badan-badan pemerintah yang 

membeli barang dan jasa untuk menghasilkan pelayanan 
umum. 

5) Pasar Internasional terdiri dari para pembeli di negara lain, 
termasuk konsumen, produsen, penjual perantara, dan 
pemerintah. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Firma
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Gambar : konsumen berbagai macam produk 

Konsumen sekarang menganggap perbedaan produk yang satu 
dengan yang lain hanya beda tipis sehingga mereka kurang loyat 
terhadap satu merk. 

Konsumen sekarang memiliki :  
1) Peningkatan yang berarti dalam hal kemampuan daya beli. 
2) Kemampuan mendapatkan informasi secara mudah dan cepat. 
3) Kemampuan membandingkan catatan aneka barang dan jasa. 
4) Suara yang kuat untuk mempengaruhi teman dan pendapat 

umum. 
 

e. Pesaing 
Konsep pemasaran yang berhasil apabila perusahaan dapat 
menyediakan nilai dan kepuasan pelanggan yang lebih besar 
daripada pesaing. Oleh karena itu, perusahaan harus 
menyesuaikan pemasaran dengan kebutuhan konsumen sasaran. 
Perusahaan juga harus memiliki strategi penawaran yang lebih kuat 
dari penawaran pesaing dalam pikiran konsumen. 
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Gambar : dua perusahaan yang merupakan kompetiter bidang ritel 

f. Masyarakat 
Masyarakat adalah kelompok yang mempunyai potensi 
kepentingan atau kepentingan nyata, atau pengaruh pada 
kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Ada tujuh tipe 
masyarakat: Masyarakat keuangan, masyarakat media, masyarakat 
pemerintah, masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat, 
masyarakat lokal, masyarakat umum, masyarakat internal. 

 

Gambar : Lingkungan masyarakat 
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1) Masyarakat Keuangan 
Mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan 
dana bank, lembaga investasi dan pemegang saham. 

2) Masyarakat Media 
Membawa berita, fitur, dan opini editorial surat kabar, majalah, 
stasiun radio dan televisi. 

3) Masyarakat Pemerintah 
Mengatur peraturan perundang-undangan yang akan 
mempengaruhi jalannya perusahaan. 

4) Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
Organisasi konsumen, kelompok lingkungan, kelompok 
minoritas, serikat buruh. 

5) Masyarakat Lokal 
Penduduk sebuah lingkungan dan organisasi komunitas. 

6) Masyarakat Umum 
Perusahaan harus memperhatikan perilaku masyarakat umum 
terhadap produk dan aktivitasnya. Citra produk perusahaan 
mempengaruhi pembelian masyarakat. 

7) Masyarakat Internal 
Meliputi pekerja, manajer dan dewan direksi. 

2. Lingkungan Makro 
Lingkungan Makro perusahaan merupakan kekuatan sosial yang lebih 
besar yang mempengaruhi lingkungan mikro perusahaan.  
Lingkungan makro perusahaan terdiri dari: demografis, ekonomi, alam, 
teknologi, politik, dan budaya. 
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Gambar : Lingkungan Pemasaran Makro 

a. Lingkungan Demografis 
Demografi adalah studi kependudukan manusia menyangkut 
ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, lapangan kerja, 
dan data statistik lain. Lingkungan demografi menjadi minat utama 
perusahaan karena lingkungan demografis menyangkut 
masyarakat, dan masyarakat membentuk pasar. 

Gambar : Lingkungan demografi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ras
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Tren  demografis yang penting untuk diketahui adalah :  
1) Perubahan struktur usia populasi. 
2) Perubahan struktur keluarga. 
3) Perubahan geografis dalam populasi. 
4) Keragaman yang semakin meningkat. 

 
b. Lingkungan Ekonomi 

Lingkungan ekonomi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daya 
beli dan pola pengeluaran konsumen. 

Gambar : Lingkungan ekonomi 

Kecenderungan ekonomi yang terjadi saat ini  dan perlu mendapat 
perhatian dari para pelaku usaha yaitu : 
 Perubahan tingkat pendapatan, kesadaran hidup hemat dan 

pola hidup konsumtif, perbedaan distribusi pendapatan 
masyarakat golongan atas, menengah dan bawah.  

 Perubahan pola pengeluaran konsumen untuk kebutuhan 
berupa makanan, perumahan, transportasi, kesehatan terutama 
ketika pendapatan keluarga meningkat.  

c. Lingkungan Alam 
Lingkungan alam memperlihatkan kekurangan potensial dari bahan 
baku tertentu, biaya energi yang tidak stabil, tingkat polusi yang 
meningkat, dan gerakan “hijau” yang berkembang untuk melindungi 
lingkungan. 
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   Gambar : Lingkungan alam 

d. Lingkungan Teknologi 
Lingkungan teknologi adalah kekuatan yang menciptakan teknologi 
baru, menciptakan produk, dan peluang pasar, yang baru. 
Teknologi telah menciptakan benda-benda yang mengagumkan 
seperti antibiotic, pembedahan robotic, alat-alat elektronik mini, 
komputer, laptop, dan internet. Dengan adanya teknologi baru 
maka akan menciptakan pasar dan peluang baru serta inovasi yang 
tak terbatas. 

Gambar : Lingkungan teknologi 

e. Lingkungan Politik 
Keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan-
perkembangan dalam lingkungan politik. Lingkungan politik terdiri 
dari hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM yang 
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mempengaruhi atau membatasi berbagai organisasi dan individu di 
dalam masyarakat tertentu. 

Gambar : Lingkungan politik 

Peraturan  bisnis dibuat dengan tujuan  :  
1) Melindungi para pelaku usaha. 
2) Melindungi konsumen dari perilaku pelaku usaha yang kurang 

bertanggung jawab. 
3) Melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku bisnis yang 

tidak beretika. 
 

f. Lingkungan Budaya 
Lingkungan budaya terdiri dari institusi dan kekuatan lain yang 
mempengaruhi nilai dasar, persepsi, selera, dan perilaku 
masyarakat. Manusia tumbuh dalam masyarakat tertentu yang 
membentuk keyakinan dan nilai dasarnya.  

Gambar : Lingkungan budaya 

Karakteristik budaya yang mempengaruhi pengambilan keputusan 
pemasaran adalah: Keteguhan pada nilai-nilai budaya dan 
perubahan dalam nilai budaya sekunder.  
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Harga merupakan salah satu unsur dalam bauran pemasaran (marketing mix) 
yang mempunyai peranan penting bahkan sangat menentukan keberhasilan 
suatu kegiatan pemasaran. Tanpa penetapan harga, seorang pemasar 
mungkin tidak dapat menawarkan produknya kepada calon pelanggan.  

 

Gambar : contoh harga berbagai produk 

Dengan adanya harga, seorang pemasar dapat mernproyeksikan beberapa 
tingkat penjualan yang akan dicapai dan beberapa profit yang akan diperoleh. 

1. Pengertian harga 
Salah satu keputusan yang sulit dihadapi suatu perusahaan adalah 
menetapkan harga. Meskipun cara penetapan harga yang dipakai sama 
bagi setiap perusahaan yaitu didasarkan pada biaya, persaingan, 
permintaan, dan laba. Tetapi kombinasi optimal dari faktor-faktor tersebut 
berbeda sesuai dengan sifat produk, pasarnya, dan tujuan perusahaan. 
Perusahaan melakukan penetapan harga dengan berbagai cara. Pada 
perusahaan-perusahaan kecil harga biasanya ditetapkan oleh manajemen 
puncak bukannya oleh bagian pemasaran. Sedangkan pada perusahaan-
perusahaan besar penetapan harga biasanya ditangani oleh manajer divisi 
dan lini produk. Bahkan disini manajemen puncak juga menetapkan tujuan 
dan kebijakan umum penetapan harga serta memberikan persetujuan atas 
usulan harga dari manajemen dibawahnya. 

B. Perencanaan Penetapan Harga 
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Dalam teori ekonomi, nilai, harga dan faedah merupakan istilah yang saling 
berhubungan. Faedah adalah atribut suatu barang yang dapat memuaskan 
kebutuhan. Sedangkan nilai adalah ungkapan secara kuantitatif tentang 
kekuatan barang untuk dapat menarik barang lain dalam pertukaran. 
Perekonomian kita bukanlah sistem barter, maka untuk mengadakan 
pertukaran atau untuk mengukur nilai suatu barang kita menggunakan 
uang dan istilah yang dipakai adalah harga. 
 
Jadi harga adalah nilai suatu barang dan jasa diukur dengan sejumlah 
uang dimana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau pengusaha 
bersedia melepaskan barang dan jasa yang dimiliki kepada pihak lain. 
 
Harga dapat mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan  serta 
share pasar yang di tuju. Begitu pentingnya harga, maka perusahaan 
dalam menentukan harga jual produknya harus di pertimbangkan secara 
matang dan hati-hati. Perusahaan perlu memperhatikan siapa konsumen 
terakhir, berapa besar persaingannya, tenaga kerja dan kebijakan-
kebijakan pemerintah. 
1. Menurut Ricky W. dan Ronald J. Ebert mengemukakan bahwa: 

“Penetapan harga jual adalah proses penentuan apa yang akan diterima 
suatu perusahaan dalam penjualan produknya”. 

2. Mulyadi dalam bukunya menyatakan bahwa: “Pada prinsipnya harga 
jual harus dapat menutupi biaya penuh ditambah dengan laba yang 
wajar. Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah Mark-up.” 

3. Hansen & Mowen mengemukakan bahwa “Harga jual adalah jumlah 
moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau 
pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan”. 
 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harga jual adalah sejumlah 
biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh suatu barang atau 
jasa ditambah dengan persentase laba yang diinginkan perusahaan. 
Karena itu untuk mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan salah 
satu cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan 
cara menentukan harga yang tepat untuk produk yang terjual. Harga yang 
tepat adalah harga yang sesuai dengan kualitas produk suatu barang, dan 
harga tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. 

Keberhasilan perusahaan dalam mengoptimalkan laba sangat dipengaruhi 
oleh pamasaran produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Salah 
satu faktor yang mendukung keberhasilan pemasaran ini adalah 
penetapan harga jual yang tepat, sebab salah satu pertimbangan utama 
konsumen dalam memilih satu dari berbagai jasa atau produk itu sendiri. 
Penetapan harga yang baik, selayaknya mempertimbangkan sumber daya 
yang yang digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, tingkat 
keuntungan yang sesuai dengan target pertumbuhan usaha, baik 
konsumen maupun investor. 
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Harga jual merupakan jumlah tertentu yang dibayarkan oleh konsumen 
terhadap barang atau jasa yang diterima.  

2. Tujuan penetapan harga 
 

 
 

mendapatkan laba pengembalian investasi 

   Gambar  : tujuan penetapan hara 

Pada umumnya penjual mempunyai beberapa tujuan dalam penetapan 
harga produknya. Tujuan tersebut antara lain : 

a) Mendapatkan laba maksimal 
Besarnya harga suatu produk ditentukan oleh penjual dan pembeli. 
Makin besar kemampuan daya beli pembeli semakin besar pula 
kemungkinan bagi penjual untuk bisa menetapkan tingkat harga yang 
lebih tinggi. Dengan demikian penjual mempunyai harapan untuk 
mendapatkan keuntungan maksimal sesuai dengan kondisi yang 
ada.  

Laba maksimal tidak harus dicapai dengan tingkat prosentase per 
unit yang tinggi, namun meski dengan tingkat prosentase laba per 
unit kecil jika omset penjualannya tinggi juga dapat mendukung 
tercapainya laba maksimal. 

b) Mendapatkan pengembalian investasi 
Penetapan harga jual juga dimaksudkan untuk menutup investasi. 
Dana yang digunakan untuk mengembalikan investasi diambilkan 
dari hasil penjualan. Apabila penjualan dapat mencapai jumlah yang 
ditargetkan, disamping perusahaan bisa mendapatkan keuntungan 
juga perusahaan dapat mengembalikan dana yang di investasikan.  

c) Mencegah atau mengurangi persaingan 
Mencegah atau mungkin mengurangi persaingan dapat dilakukan 
melalui kebijakan penetapan harga. Hal ini dapat diketahui apabila 
para penjual menawarkan barang dengan harga yang sama. Selain 
menggunakan kebijakan harga, untuk dapat meraih kemenangan 
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dalam persaingan dapat dilakukan dengan memberikan layanan yang 
lebih baik dibanding para pesaing.  

d) Mempertahankan atau memperbaiki market share 
Memperbaiki sekaligus memperluas market share bisa dilakukan 
apabila didukung dengan kemampuan sumber daya yang ada baik 
kapasitas produksi, finansial, pemasaran dan kemampuan sumber 
daya lainnya. 

Berikut ini adalah beberapa variable yang harus diperhatikan sebelum 
menentukan harga jual : 

Gambar : Penetapan harga dalam ilustrasi 

a. Harga pokok.  
Yaitu, biaya untuk mendapatkan/membeli barang tersebut. 
Pengusaha bisa menentukan harga jual dengan melihat harga 
pokok plus biaya-biaya lain. Setelah itu, hitung keuntungan yang 
ingin didapat, maka akan diketahui besarnya harga jual. 

b. Pasar produk.  
Harga jual bisa dilihat dari ketersediaan produk/usaha sejenis di 
pasar. Jika produk/jasa sulit didapat sementara permintaan tinggi, 
pengusaha bisa mematok harga tinggi. Namun jika sebaliknya, 
maka pengusaha sebaiknya menetapkan harga rendah. 

c. Harga pesaing.   
Sebaiknya memang harga jual produk/jasa harus hampir sama 
dengan harga pesaing. Pengusaha boleh menetapkan harga sedikit 
lebih tinggi, jika lokasi lebih strategis, tempat lebih mewah nyaman, 
pelayanan lebih cepat, atau pelanggan tetap sudah lebih banyak. 

d. Harga rendah.  
Jika tidak memiliki keunggulan-keunggulan seperti tercantum di 
atas, maka harga jual produk/jasa sebaiknya sedikit lebih rendah 
dari pesaing. Rendah bukan berarti  harus memangkas keuntungan 
besar-besaran. Margin keuntungan dalam batas yang wajar. 
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3. Macam-Macam Harga 

 

Gambar : Macam-macam harga 

Mengikuti perkembangan ilmu pemasaran yang begitu pesat dan 
persaingan yang sehat juga diikuti pengembangan jenis-jenis harga yang 
memberikan pilihan bagi para pelaku usaha dalam mengmbangkan 
usahanya yaitu: 

a. Harga Subjektif 
adalah harga yang dimiliki oleh pembeli dan penjual yaitu untuk 
menentukan taksiran terhadap barang yang akan dibeli atau di jual. 

b. Harga Objektif 
Harga  Subyektif penjual dan pembeli  berbeda terhadap sesuatu 
barang sebelum terjadi jual beli.   Harga obyektif yaitu harga yang 
disetujui oleh kedua belah pihak atau disebut  harga pasar. 

c. Harga Pokok 
adalah  nilai uang dari barang - barang yang akan diberikan produksi 
dan secara langsung berhubungan dengan hasil barang. 

d. Harga Jual 
yaitu perhitungan harga pokok ditambah laba yang diharapkan. 
Misalnya harga satu buah pensil Rp 1.000,00 ditambah Rp 100;,00 
maka harga jualnya menjadi Rp. 1.100,00 
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e. Harga Diskon 
harga yang diberitahukan atau dipublikasikan.  Dan harga ini biasanya  
pembeli memperoleh potongan /discount. 

f. Harga Netto  
harga yang harus dibayar dan biasanya merupakan harga daftar 
dikurangi potongan dan kemurahan. 

g. Harga Titik dasar 
adalah harga yang didasarkan atas titik basis lokasi atau titik basis 
tertentu.  Jika hanya digunakan satu titik basis disebut “single basing 
point system sedangkan apabila digunakan lebih dari satu titik disebut 
“multiple basing point system”. 

h. Harga Pabrik 
dalam hal ini pembeli membayar dipabrik atau di tempat pembuatan, 
sedangkan angkutan ditanggung oleh pembeli. Dapat juga pihak 
penjual. 

i. Harga f.a.s 
adalah barang yang dikirim lewat laut. Biaya angkutan ditanggung oleh 
penjual sampai kapal merapat kepelabuhan tujuan.  Pembongkaran 
ditanggung oleh pembeli. 

j. Harga Gasal 
harga yang angkanya tidak bulat, misalnya harga Rp. 50.000; ditulis 
Rp.49.990,00 hal ini dimaksudkan agar barang yang dijual kelihatan 
lebih murah. 

4. Orientasi dalam Penetapan Harga Jual 
Sebagai pengusaha agar menang dalam suatu persaingan maka dalam 
memasarkan produk saat ini produsen dan pedagangtidak hanya 
berdasarkan pada kualitas produk itu saja tetapi juga sangat tergantung 
dari peranan merek yang menempel pada produk tersebut, tingkat 
pelayanan yang diberikan serta harga yang ada pada produk tersebut. 

Suatu perusahaan dalam menetapkan harga produk umumnya berorientasi 
pada 3 hal yaitu: 

a. Penetapan Harga yang Berorientasi Biaya 
Kebanyakan suata perusahaan menetapkan harga berdasarkan biaya 
yang dikeluarkan. Umumnya semua biaya, termasuk pengalokasian 
biaya tambahan, selalu berubah dan dibuat berdasarkan perkiraan 
tingkat pelaksanaan. Penetapan harga yang berorientasi biaya 
biasanya dilakukan dalam perdagangan eceran (bahan makanan, 
mebel, kerajinan, pakaian) dan pesanan karena biayanya sulit 
ditentukan sebelumnya, seperti pembuatan bangunan dan mesin yang 
khusus. 
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Hal-hal yang perlu menjadi pedoman dalam penetapan harga yang 
berorientasi biaya adalah : 

1. Presentase kenaikan harga harus berbanding terbalik dengan 
harga satuan. Artinya, semakin rendah harga satuan, semakin 
tinggi presentase kenaikan harga. Contoh: Sebuah payung yang 
semula harganya Rp. 20.000,00 dapat dijual dengan harga Rp. 
40.000,00 atau terjadi kenaikan harga sebesar 100 %. Sementara 
sebuah  kereta bayi  yang harganya Rp. 300.000,00 dapat dijual 
dengan harga Rp 450.000,00 atau kenaikan harga relatif lebih 
rendah sebesar 50 %. 

2.  Tingkat kenaikan harga harus berbanding terbalik dengan harga 
penjualan. Artinya, bila suatu produk semakin sering dibeli, maka 
kenaikan harga semakin sedikit. Semakin sedikit produk tersebut 
dibeli, semakin tinggi kenaikan harganya. Sebagai contoh: Surat 
kabar, rokok dan sabun mandi akan memiliki kenaikan harga yang 
lebih rendah dari peralatan elektronik seperti komputer, televisi, 
lemari es, dan mesin cuci. 
 

b. Penetapan Harga yang Berorientasi Permintaan. 
Penetapan harga sebagian besar berdasarkan pada banyak 
permintaan.  

Apabila permintaan banyak, harga yang dikenakan akan tinggi. Akan 
tetapi, bila permintaan sedikit, harga yang dikenakan akan rendah 
walaupun dalam kedua kasus di atas harga satuan yang berlaku 
mungkin sama.  

Harga dapat berbeda-beda berdasarkan konsumen. Harga yang lebih 
tinggi diberikan kepada pembeli yang tidak mempedulikan harga, dan 
harga yang lebih rendah diberikan pada pembeli yang memperhatikan 
harga. Penetapan harga seperti ini dapat menghancurkan kepercayaan 
konsumen dalam jangka panjang. 

1) Harga dapat berbeda berdasarkan tempat.  
Contahnya, tempat duduk di stadion dan bangunan ruko yang 
disewakan. 

2) Harga juga dapat berbeda-beda menurut waktu 
Contohnya, produk musiman dan minuman. 

3) Harga dapat berbeda-beda berdasarkan versi produk.  
Versi-versi produk yang agak berbeda diberi harga yang berbeda, 
tetapi tidak sebanding dengan biaya marginal masing-masing.  

4) Contoh, satu kotak susu instan dengan harga kemasan seharga 
Rp. 2.500,00 dapat dijual seharga Rp. 5.000,00 Sedangkan satu 
kotak susu instan yang sama dengan harga kemasan Rp. 1.500,00 
dapat dijual dengan harga Rp. 3.000,00 
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c. Penetapan Harga yang Berorientasi Persaingan. 
Penetapan harga dilakukan bila harga tersebut sebagian besar 
ditentukan oleh harga pesaing yang lain. Dalam hal ini harga tidak 
perlu sama. Perusahaan dapat mempertahankan harga produknya 
lebih tinggi atau lebih rendah dari harga produk pesaing dalam 
batasan presentase tertentu.  

Jenis penetapan harga ini biasanya digunakan untuk menyaingi 
produk yang tidak berbeda, seperti beras, minyak goreng, tepung 
terigu, gula pasir dan lain-lain.  

Penetapan harga yang berorientasi persaingan juga dapat digunakan 
dalam penawaran kontrak. 

 

5. Sasaran Penetapan Harga Jual 
Para pemasar berusaha untuk mencapai sasaran tertentu melalui 
komponen-komponen penetapan harga. Beberapa perusahaan mencoba 
untuk meningkatkan keuntungan dengan menetapkan harga rendah untuk 
menarik bisnis baru.  
Menurut Boone dan Kurtz “ada empat kategori dasar atau sasaran 
penetapan haga, yaitu sasaran profitabilitas, sasaran volume, sasaran 
tingkat kompetisi, sasaran pretise. 
Berikut akan dibahas empat macam sasaran dalam penetapan harga 
tersebut. 
 
a. Sasaran Profitabilitas 

Sebagian besar perusahaan mengejar sejumlah sasaran profitabilitas 
dalam strategi penetapan harganya. Para pemasar mengerti bahwa 
laba diperoleh dari selisih pendapatan dan beban. Dan juga 
pendapatan merupakan harga jual dikalikan dengan jumlah yang 
terjual. Berbagai teori ekonomi mendasari prinsip maksimalisasi 
keuntungan (profit maximization). Akan tetapi pada kenyatannya 
prinsip ini masih sulit diterapkan. Maka banyak perusahaan beralih 
pada sasaran profitabilitas yang lebih sederhana, yaitu Target Return 
Goal, dimana perusahaan menetapkan harga dengan tingkat 
profitabilitas yang diinginkan sebagai pengembalian finansial atas 
penjualan ataupun investasi. 
 

b. Sasaran volume 
Pendekatan yang lain dalam strategi penetapan harga disebut 
maksimalisasi penjualan (sales maximization), para manajer 
menetapkan tingkat minimum profitabilitas yang dapat diterima dan 
kemudian menetapkan harga yang akan mengahasilkan volume 
penjualan tertinggi tanpa menyebabkan laba turun di bawah level itu. 
Strategi ini memandang ekspansi penjualan sebagai suatu prioritas 
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yang lebih penting bagi posisi persaingan jangka panjang perusahaan 
daripada laba jangka pendek. 

c. Tingkat Kompetisi 
Sasaran penetapan harga ini hanyalah untuk menyamakan harga 
dengan pesaing. Jadi perusahaan berusaha untuk menghindari perang 
harga dengan tidak menekankan elemen harga dari bauran pemasaran 
dan memfokuskan usaha persaingannya pada variabel selain harga 
seperti menambah nilai, meningkatkan kualitas, mendidik konsumen, 
dan menciptakan hubungan. 

d. Sasaran Prestise.  
Pengaruh harga pada prestise membuat sebuah harga menjadi relatif 
tinggi untuk mengembangkan dan menjaga sebuah citra dari kualitas 
dan eksklusivitas. Para pemasar menetapkan sasaran tersebut karena 
mereka mengakui peran harga dalam mengkomunikasikan citra suatu 
perusahaan dan produk-produknya. 

 

6.  Kebijakan Penetapan Harga  

 

Gambar : contoh kebijakan harga 

a. Harga Fleksibel 
adalah penetapan harga dimana harga ditentukan dengan suatu basis 
yang kemudian disesuaikan dengan keadaan : 
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1) Naik turunnya harga. 
2) Daerah tempat penjualan. 
3) Tempat Penyerahan Barang 

 
Persyaratan yang diperlukan dalam strategi penetapan harga fleksibel 
antara lain : 

1) Perusahaan memiliki segala informasi yang dibutuhkan 
2) Biasa strategi ini diimplementasikan dengan salah satu dari 

empat cara berikut : berdasarkan pasar,produk,timing dan 
tehnologi. 

3) Perlu dilakukan analisis customer value terhadap produk 
4) Penekanan lebih besar pada margin laba dari volume penjualan 
5) Pemantauan terhadap reaksi persaingan terhadap perubahan 

harga dimasa lampau.  Hasil yang diharapkan dari 
implementasi strategi ini adalah pengkatan laba jangka pendek 
dan peningkatan penjualan yang mengarah pada  peningkatan 
pangsa pasar. 
 

b. Harga Pokok Diferensial 
adalah penetapan harga yang berbeda beda baik untuk jenis barang 
tertentu, daerah pasar tertentu ataupun saluran distribusi tertentu.  
Penetapan harga diferensial dilakukan biasanya bagi perusahaan 
yang melakukan penetrasi pasar yang gencar, serta volume penjualan 
yang besar pula.  Keuntungan  yang tipis dapat dikompensasi dengan 
keuntungan yang besar dari pasar ataupun barang yang lain.  

 

 

1. Strategi Penentuan Harga Jual 
Harga yang ditentukan untuk sebuah produk akan mempengaruhi 
pendapatan perusahaan dan pada akhirnya tingkat laba. Perusahaan 
menentukan harga jual produknya dengan tiga dasar pertimbangan yaitu 
biaya produksi, suplai persediaan, dan harga persaingan. 
 
a. Penentuan harga berdasarkan biaya produksi 

Pada strategi ini, perusahaan menentukan harga untuk sebuah produk 
dengan mengestimasi biaya per unit untuk memproduksi produk 
tersebut dan menambahkan suatu kenaikan. Jika metode ini 
digunakan, perusahaan harus mencatat semua biaya yang melengkapi 
produksi sebuah produk dan diupayakan agar harga tersebut dapat 
menutupi semua biaya tersebut. 
Sebuah strategi harga harus menghitung skala ekonomis. Bagi produk 
atau jasa yang berada di dalam skala ekonomis, harga harus cukup 

C. Strategi Penetapan Harga 
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rendah agar dapat mencapai volume tingkat penjualan yang tinggi 
sehingga biaya produksi mengalami penurunan. 
 

b. Penentuan harga berdasarkan suplai persediaan 
Pada umumnya perusahaan cenderung menurunkan harga jika mereka 
harus mengurangi persediaan. Terlebih lagi jika barang yang ada 
merupakan barang yang tidak tahan lama, sehingga untuk 
menghabiskan persediaan yang ada guna diganti dengan produk yang 
lain, maka perusahaan tidak segan-segan untuk menurunkan harga. 
 

c. Penentuan harga berdasarkan harga pesaing 
Penentuan harga berdasarkan harga pesaing dibagi atas tiga yaitu: 
1) Penentuan harga penetrasi 

dimana perusahaan menentukan harga yang lebih rendah dari 
harga pesaing agar dapat menembus pasar. Keberhasilan 
penentuan harga penetrasi tergantung pada seberapa besar 
tanggapan konsumen terhadap penurunan harga dan juga 
perusahaan tidak perlu menggunakan strategi ini bila produknya 
tidak elastis terhadap harga karena kebanyakan konsumen tidak 
akan beralih ke produk pesaing untuk mengambil keuntungan dari 
harga yang lebuh rendah. 

2) Penentuan harga defensive 
dimana perusahaan menrunkan harga produk untuk 
mempertahankan pangsa pasarnya. Selain itu beberapa 
perusahaan juga menurunkan harga untuk menyerang pesaing 
baru yang masuk kedalam pasar, disebut dengan biaya predatori. 

3) Penentuan harga prestise 
harga prestise ditentukan dengan tujuan untuk memberikan kesan 
lini terbaik bagi produk perusahaan. Perusahaan yang memiliki 
diversifikasi bauran produk akan menggunakan strategi penetrasi 
harga pada beberapa produk dan penentuan harga prestise untuk 
produk lainnya. 
 

2. Alternatif Strategi Penetapan Harga 
Banyak strategi-strategi khusus yang digunakan oleh perusahaan untuk 
menentukan harga barang dan jasa, yang berasal dari strategi pemasaran 
yang mereka rumuskan untuk mencapai keseluruhan sasaran organisasi. 
Menurut Sukirno (2006 : 226) ada enam strategi Penetapan harga : 
  
a. Penetapan Harga Kompetitif 

Hal ini berlaku pada pasar dimana terdapat produsenatau penjual. 
Dalam pasar seperti ini untuk menjual barangnya, perusahaan harus 
menetapkan harga pada tingkat yang bersamaan dengan barang yang 
sejenis yang dipasarkan. 
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b. Menentukan Harga Terobosan 
Cara ini sering dipakai ketika meluncurkan barang baru, yang 
menetapkan harga pada tingkat yang rendah atau murah dengan 
harapan dapat memaksimalkan volume penjualan.  
 

c. Menetapkan Harga berdasarkan Permintaan  
Penentuan harga barang ini terutama dipraktekkan oleh perusahaan 
jasa seperti pengangkutan Kereta Api, Jasa Penerbangan, Restoran 
dan Bioskop. Perusahaan Kereta Api misalnya, menawarkan tiket 
murah untuk orang yang selalu berpergian bagi pelajar dan orang tua 
yang sudah pensiun.  
 

d. Kepemimpinan Harga 
Penentuan harga seperti ini berlakun dalam pasar barang yang bersifat 
oligopoli yang merupakan struktur pasar, dimana terdapat perusahaan 
yang dominan yang mempunyai persaingan yang lebih kukuh dari pada 
perusahaan lainya. 
 

e. Menjual Barang berkualitas dengan Harga Rendah 
Kebijakan ini dapat dilakukan oleh perusahaan industri Manufaktur 
atau Hypermarket seperti Makro dan Carrefour. Srategi penentuan 
harga mereka lebih menekankan kepada peningkatan volume barang 
yang terjual dan bukan memperoleh keuntungan yang tinggi. 
 

f. Kebijakan Harga Tinggi Jangka Pendek 
Kebijakan Harga (Price Skimming) adalah cara untuk menetapkan 
harga tinggi yang bersifat sementara, yaitu pada waktu barang yang 
dihasilkan mulai dipasarkan. Pada periode itu, perusahaan belum 
menghadapi persaingan dan akan menetapkan harga yang tinggi 
supaya pengembalian modal dapat dipercepat. 
 

Menurut Boone dan Kurtz,”secara umum, perusahaan dapat memilih dari 
tiga alternatif strategi penetapan harga: skimming, penetrasi, dan 
penetapan harga kompetitif.  
 
a. Strategi penetapan harga skimming 

Strategi ini sengaja menetapkan harga relatif lebih tinggi dibandingkan 
dengan harga produk-produk pesaing. 
 

b. Strategi penetapan harga penetrasi 
Menetapkan suatu harga rendah sebagai senjata utama pemasaran. 
Penetapan harga penetrasi mengasumsikan bahwa menetapkan harga 
di bawah harga pasar akan menarik para pembeli dan menggeser 
sebuah merek pendatang. 
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c. Strategi penetapan harga kompetitif 
Organisasi-organisasi mencoba mengurangi tekanan persaingan harga 
dengan menyamakan harga dengan perusahaan lain dan 
mengkonsentrasikan usaha pemasaran mereka pada elemen produk, 
distribusi, dan unsur-unsur promosi. 
 
 

 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan sebagai rancangan dan variasi, 
dalam penetapan harga menurut Marras, harga dapat ditentukan atau 
dihitung sebagai berkut : 

1. Harga didasarkan pada biaya total ditambah laba yang diinginkan (cost 
plus pricing method).  
Metode penetapan harga ini adalah metode yang paling sederhana di 
mana penjualan atau produsen menetapkan harga jual untuk satu barang 
yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit ditambah dengan suatu 
jumlah untuk laba yang diinginkan (margin) pada tiap-tiap unit tersebut 
sehingga formula menjadi: 
 
Cost plus pricing method 

  
Metode ini mempertimbangkan bahwa ada bermacam-macam jenis biaya 
dan biaya ini dipengaruhi secara berbeda oleh kenaikan atau penurunan 
keluaran (output) = hasil nyata. 
 
Mark Up Pricing Method 
Variasi lain dari metode cost plus adalah mark up pricing method yang 
banyak dipakai oleh pedagang. 
Para pedagang yang membeli barang-barang dagangan akan menentukan 
harga jualnya setelah menambah harga belinya sejumlah mark up 
(kelebihan harga jual di atas harga belinya).  
Jadi formulanya menjadi: 
 
 

  

D. Metode Penetapan Harga 
 

Harga jual = 

Biaya total + laba 

Biaya total + laba = 

Harga Beli + Mark Up 
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2. Harga yang berdasarkan pada keseimbangan antara permintaan dan 
suplai. Metode penetapan harga yang lain adalah metode menentukan 
harga terbaik demi tercapainya laba yang optimal melalui keseimbangan 
antara biaya dengan permintaan pasar.  

 
Metode ini memang paling cocok bagi perusahaan yang tujuan penetapan 
harganya memaksimalkan laba. 
Dalam menentukan harga dan mendayagunakannya tentunya perlu 
pemahaman tentang konsep-konsep istilah berikut seperti: 
a. Biaya tetap total (Total fixed cost). 
b. Biaya variabel (Variable cost). 
c. Biaya total (Total cost). 
d. Biaya marginal (Marginal cost). 

 
Analisa suplai dan permintaan yang dipakai sebagai dasar penetapan 
harga kurang didayagunakan dalam kalangan bisnis. 
Menurut mereka analisa ini hanya bias dipakai untuk mempelajari 
perkembangan harga masa lalu, tidak bisa didayagunakan sebagai 
pegangan praktis dalam penetapan harga sekarang dan akan datang. 
 

3. Penetapan harga yang ditetapkan atas dasar kekuatan pasar.  
Penetapan harga yang ditetapkan atas dasar kekuatan pasar adalah suatu 
metode penetapan harga yang berorientasi pada kekuatan pasar di mana 
harga akan menentukan harga jualnya setelah menambah harga belinya 
sejumlah mark up (kelebihan harga di atas harga belinya)  
Jadi formulanya menjadi: 

  
 

4. Harga yang berdasarkan keseimbangan antara suplai dan permintaan. 
Metode ini memang paling cocok bagi perusahaan yang tujuan penetapan 
harga-harganya memaksimalkan laba. Analisa permintaan dan suplai yang 
dipakai sebagai dasar penetapan harga kurang didayagunakan 
dalamkalangan bisnis. Menurut mereka analisa ini hanya bisa digunakan 
untuk mempelajari perkembangan harga masa lalu, tidak dapat 
dipergunakan sebagai pegangan praktis dalam penetapan harga sekarang 
dan akan datang. 
 

5. Penetapan harga atas dasar kekuatan pasar. 
Penetapan harga ini merupakan suatu metode penetapan harga yang 
berorientasi pada kekuatan pasar dimana harga jual dapat ditetapkan 
sama dengan harga jual pesaing, di atas harga pesaing atau di bawah 
harga pesaing. 

Harga Jual = 

Harga beli + Mark Up 
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a. Penetapan harga sama dengan harga saingan. 
Penetapan harga seperti ini memang akan lebih menguntungkan jika 
dipakai pada saat harga dalam persaingan itu tinggi. Dan pada 
umumnya digunakan oleh penjual untuk barang-barang standar. 

b. Penetapan harga di bawah harga saingan.  
Penetapan harga seperti ini biasanya digunakan oleh para pengecer 
dan seringkali produsen tidak mengetahui adanya praktek-praktek 
yang demikian. Pengecer pada dasarnya melihat bahwa nama baik 
produsen ikut membawa nama baik pengecer. 

 
Menurut Herman, ada beberapa metode penetapan harga (methods of price 
determination) yang dapat dilakukan budgeter dalam perusahaan, yaitu:  
 
1. Metode Taksiran (Judgemental Method) 

Perusahaan yang baru saja berdiri biasanya memakai metode ini. 
Penetapan harga dilakukan dengan menggunakan instink saja walaupun 
market survey telah dilakukan. Biasanya metode ini digunakn oleh para 
pengusaha yang tidak terbiasa dengan data statistik. Penggunaan metode 
ini sangat murah karena perusahaan tidak memerlukan konsultan untuk 
surveyor. Akan tetapi tingkat kekuatan prediksi sangat rendah karena 
ditetapkan oleh instink. 
 

2. Metode Berbasis Pasar (Market-Based Pricing)  
a. Harga pasar saat ini (current market price)  

Metode ini dipakai apabila perusahaan mengeluarkan produk baru, 
yaitu hasil modifikasi dari produk yang lama. Perusahaan akan 
menetapkan produk baru tersebut seharga dengan produk yang lama. 
Penggunaan metode ini murah dan cepat. Akan tetapi pangsa pasar 
yang didapat pada tahun pertama relatif kecil karena konsumen belum 
mengetahui profil produk baru perusahaan tersebut, seperti kualitas, 
rasa, dan sebagainya. 

b. Harga pesaing (competitor price) 
Metode ini hampir sama dengan metode harga pasar saat ini. 
Perbedaannya menetapkan harga produknya dengan mereplikasi 
langsung harga produk perusahaan saingannya untuk produk yang 
sama atauberkaitan. Dengan metode perusahaan berpotensi 
mengalami kehilangan pangsa pasar karena dianggap sebagai 
pemalsu. Ini dapat terjadi apabila produk perusahaan tidak mampu 
menyaingi produk pesaing dalam hal kualitas, ketahanan, rasa, dan 
sebagainya. 

c. Harga pasar yang disesuaikan (adjusted current market price)  
Penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan pada faktor eksternal dan 
internal.  
Faktor eksternal tersebut dapat berupa antisipasi terhadap inflasi, nilai 
tukar mata uang, suku bunga perbankan, tingkat keuntungan yang 
diharapkan (required rate of return), tingkat pertumbuhan ekonomi 
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nasional atau internasional, perubahan dalam trend consumer 
spendling, siklus dalam trendi dan model, perubahan cuaca, dan 
sebagainya.  
Faktor internalnya yaitu kemungkinan kenaikan gaji dan upah, 
peningkatan efisiensi produk atau operasi, peluncuran produk baru, 
penarikan produk lama dari pasar, dan sebagainya. 
Dengan metode ini, perusahaan mengidentifikasi harga pasar yang 
berlaku pada saat penyiapan anggaran dengan melakukan survey 
pasar atau    memperoleh data sekunder. Harga yang berlaku tersebut 
dikalikan dengan penyesuaian (price adjustment) setelah 
mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang ditetapkan 
dalam angka indeks (persentase). Indeks 75 berarti 75/100. 
 

3. Metode Berbasis Biaya (Cost-Based Pricing) 
a. Biaya penuh plus tambahan tertentu (full cost plus mark-up)  

Dalam metode ini budgeter harus mengetahui berapa proyeksi full cost 
untuk produk tertentu.  
Full cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dan atau dibebankan 
sejak bahan baku mulai diproses sampai produk jadi siap untuk dijual. 
Hasil penjumlahan antara full cost dengan tingkat keuntungan yang 
diharapkan (required profit margin) yang ditentukan oleh direktur 
pemasaran atau personalia yang diberikan wewenang dalam 
penetapan harga, akan membentuk proyeksi harga untuk produk itu 
pada tahun anggaran mendatang. 
Required profit margin dapat juga ditetapkan dalam persentase. Untuk 
menetapkan profit, budgeter harus mengalikan full cost dengan 
persentase required profit margin. Penjumlahan antara profit dengan 
full cost akan menghasilkan proyeksi harga. 

b. Biaya variabel plus tambahan tertentu (variable cost plus mark-up)  
Dengan metode ini budgeter menggunakan basis variabel cost. 
Proyeksi harga diperoleh dengan menambahkan mark-up laba yang 
diinginkan.  
Mark-up yang diinginkan pada metode ini lebih tinggi dari mark-up 
dengan basis full cost. Hal ini disebabkan biaya variabel selalu lebih 
rendah daripada full cost. 
 

 

 
 

Perhatikan baik-baik contoh gambar dibawah, yang menunjukkan sebagian 
aktivitas dari perusahaan industri, baik industri besar maupun industri kecil. 

E. Penetapan Harga pada Perusahaan Manufactur (Industri) 
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Gambar : Perusahaan industri besar 

 

 
Gambar : Perusahaan industri kecil 

 

  
 

Tugas Individu 

Silahkan anda sebutkan contoh-contoh perusahaan industri yang 
ada disekitar tempat tinggal anda baik perusahaan yang bersekala 
besar maupun bersekala kecil. 

 

No Nama Perusahaan 

Industri besar Industri kecil 
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Perusahaan manufactur/ industri adalah perusahaan yang kegiatannya 
mengolah bahan     mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. 
 

1. Harga Pokok Produksi 
Sebelum membicarakan pengertian harga pokok produksi, perlu 
dibedakan pengertian antara biaya produksi dengan harga pokok 
produksi, karena keduanya tidak sama. Biaya produksi adalah biaya-
biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan proses pengolahan 
bahan baku menjadi barang jadi.  
 
Harga pokok produksi adalah biaya produksi setelah memperhitungkan 
barang dalam proses atau barang setengah jadi. Menurut Rybun 
(1999:31) harga pokok produksi meliputi keseluruhan bahan langsung, 
tenaga kerja langsung dan overhead pabrik yang dikeluarkan untuk 
memproduksi barang atau jasa.  
 
Biaya produksi ini dibagi menjadi tiga elemen, yakni:  
1) Biaya bahan baku 
2) Biaya tenaga kerja 
3) Overhead Pabrik 
4)  
Penetapan jumlah harga pokok produksi diawali dengan jumlah harga 
pokok produksi barang dalam proses pada awal periode. Jumlah ini 
kemudian ditambah dengan biaya bahan baku yang dimasukkan dalam 
produksi; biaya upah yang diperlukan untuk memproses bahan baku 
dan seluruh biaya lainnya untuk jasa-jasa dan fasilitas yang digunakan 
dalam produksi, termasuk supervisi pabrik, upah tak langsung, 
pemakaian bahan pembantu pabrik, amortisasi paten, penerangan, 
pemanasan, pembangkit pabrik.  
 
Biaya-biaya ini merupakan produk cost yang akan tetap melekat pada 
nilai persediaan sampai produk tersebut dijual. Pada saat dijual, nilai 
persediaan barang jadi akan ditransfer menjadi harga pokok penjualan.  
Perhitungan harga pokok produksi pada perusahaan industri dapat 
ditunjukkan sebagai berikut: 
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No Keterangan               J u m l a h 

1 Persediaan awal bahan baku Rp xxx  
2 Pembelian ahan baku Rp xxx  
3 Bahan baku barang tersedia 

untuk dijual 
  

Rp xxx 
4 Persediaan akhir bahan baku  (Rpxxx) 
5 Pemakaian bahan baku  Rp xxx 
6 Upah langsung Rp xxx  
7 Overhead pabrik Rp xxx  
8 Total biaya produksi  Rp xxx 
9 Persediaan awal barang dalam 

proses 
 Rp xxx 

10 Total barang dalam proses  Rp xxx 
11 Persediaan akhir barang dalam 

proses 
 (Rpxxx) 

12 Harga pokok produksi   Rp xxx 

  Tabel : Perhitungan Harga Pokok Produksi 
 

2. Unsur-unsur Harga Pokok Produksi 
Untuk bisa mendapatkan gambaran tentang unsur harga pokok, maka 
perhatikanlah salah satu contoh gambar proses produksi pembuatan 
kecap dibawah ini :  

 
Gambar : Proses produksi pembuatan kecap 
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Berikut ini kita akan membahas unsur-unsur biaya produksi 
a) Biaya bahan baku 

 
    Gambar : aneka bahan baku 
 

Bahan baku adalah bahan yang menjadi bagian utama dan dapat 
diidentifikasikan secara langsung pada produk jadi. Dalam Standar 
Akuntansi Keuangan, dinyatakan bahwa biaya persediaan harus 
meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain 
yang timbul sampai persediaan barang dalam kondisi dan tempat 
yang siap untuk dijual atau dipakai.  
 
Bahan baku yang digunakan dalam suatu proses produksi biasanya 
dikelompokkan atas bahan baku langsung dan bahan baku tidak 
langsung atau bahan penolong.  
 
Pertimbangan utama dalam pengelompokkan bahan baku ini 
adalah kemudahan penelusuran bahan tersebut sampai menjadi 
barang jadi. 
 
Bahan baku langsung merupakan keseluruhan bahan baku yang 
diolah menjadi barang jadi dan dapat ditetapkan langsung pada 
harga pokok dari barang jadi. 
 
Dengan kata lain merupakan komponen biaya yang jumlahnya 
relatif besar dalam menghasilkan output dan biasanya merupakan 
bagian integral dari output tersebut.  
 

Tugas Kelompok 

Setelah selesai pembahasan materi ini, coba anda buat 

kelompok. Kemudian sebutkan macam-macam biaya yang 

dibutuhkan dalam proses pembuatan kecap. 
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Biaya bahan baku langsung ini biasanya dianggap sebagai biaya 
variabel, yaitu biaya yang bergerak secara proporsional sesuai 
dengan perubahan volume kegiatan. 
 
Secara teoritis, biaya bahan baku langsung terdiri dari harga pokok 
pembelian bahan baku langsung ditambah semua biaya yang 
dikeluarkan untuk memperoleh dan menyiapkannya untuk 
memasuki proses produksi, misalnya biaya pengangkutan, biaya 
bongkar muat, biaya gudang dan biaya asuransi. 
 
Syarat jual beli dan potongan pembelian juga harus diperhatikan. 
Bahan baku tidak langsung disebut juga biaya bahan penolong, 
yaitu bahan baku yang jumlahnya relatif kecil untuk menghasilkan 
produk. Walaupun penggunaan bahan ini relatif kecil tetapi 
merupakan bagian dari barang jadi. 
 

b) Biaya tenaga kerja langsung 

 
Gambar : aneka tenaga kerja 
 

Mulyadi mendefinisikan “biaya tenaga kerja adalah harga yang 
dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut”.  
 
Biaya tenaga kerja pada fungsi produksi diklasifikasikan atas biaya 
tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya 
tenaga kerja langsung adalah jumlah upah yang dibayarkan kepada 
tenaga kerja yang secara langsung menangani pengolahan bahan 
baku menjadi produk jadi, sedangkan biaya tenaga kerja tidak 
langsung adalah jumlah gaji yang dibayarkan kepada tenaga kerja 
yang secara tidak langsung menangani pengolahan bahan.  
 
Pada umumnya biaya tenaga kerja langsung terdiri dari: 

1) Gaji pokok, yaitu upah yang harus dibayarkan kepada 
setiap buruh seesuai dengan kontrak kerja, yang dapat 
dibayar secara harian, mingguan atau bulanan. 

2) Upah lembur, yaitu upah tambahan yang diberikan kepada 
pekerja yang melaksanakan pekerjaan melebihi jam kerja 
yang ditentukan. 

3) Bonus, yaitu upah tambahan diberikan kepada oekerja yang 
menunjukkan prestasi melebihi batas yang ditentukan. 
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c) Biaya pabrik tidak langsung (biaya overhead) 

 
Gambar : contoh biaya overhead pabrik 
 

Biaya tidak langsung merupakan biaya bahan tidak langsung, 
pekerja tidak langsung dan semua biaya pabrikasi lainnya tidak 
dapat dibebankan langsung ke pabrik tertentu. 
 
Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya overhead 
adalah keseluruhan biaya yang terjadi pada departemen produksi 
selain biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung.  
 
Adapun yang termasuk biaya tidak langsung ialah: 
1) Biaya bahan penolong 

Biaya bahan penolong bahan yang bersifat sebagai bahan 
pembantu untuk proses pembuatan barang jadi, nilainya relatif 
kecil dibanding biaya produksi.  

2) Biaya tenaga kerja tidak langsung  
Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya yang 
menangani produksi secara tidak langsung dan tidak dapat 
diidentifikasikan dengan produk selesai.  
Biaya ini tidak dikeluarkan secara langsung dalam produksi 
barang atau jasa tertentu.  

3) Biaya reparasi dan pemeliharaan 
Biaya reparasi dan pemeliharaan adalah biaya yang 
dikeluarkan dalam rangka untuk menjaga bangunan pabrik dan 
mesin-mesin agar selalu siap untuk digunakan dalam proses 
produksi.  
Contoh biaya ini adalah suku cadang, pelumas, dan 
perlengkapan pabrik lainnya untuk menjaga pabrik dan 
peralatannya agar dalam kondisi siap pakai. 

4) Biaya yang timbul atas penilaian aktiva tetap 
Biaya ini sering disebut juga dengan penyusutan. 
Contoh biaya ini adalah penyusutan mesin dan penyusutan 
kendaraan. 

5) Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu 
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Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu adalah biaya 
yang diperhitungkan pada akhir periode.  
Contoh biaya ini adalah biaya asuransi bangunan pabrik, biaya 
asuransi mesin dan biaya lain-lain. 

6) Biaya yang memerlukan pengeluaran tunai lainnya 
Biaya overhead pabrik yang masuk dalam biaya ini ialah biaya 
listrik, biaya air dan biaya telepon. 
 

Secara umum biaya overhead dibedakan atas: 
1) Biaya overhead tetap 

yaitu biaya overhead pabrik yang jumlahnya tetap walaupun 
volume produksinya bervariasi. 

2) Biaya overhead variabel 
yaitu biaya overhead pabrik yang jumlahnya berubah secara 
proporsional sesuai dengan perubahan volume produksi. 

3) Dari beberapa jenis dan sifat biaya overhead di atas akan 
menambah kesulitan dalam pengalokasian pembebanan biaya 
overhead yang sebenarnya adalah pada proses produksi. Oleh 
karena itu, untuk menetapkan harga pokok produksi yang tepat 
perlu ditentukan suatu sistem pembebanan biaya overhead 
yang ditetapkan di muka, sehingga kesulitan di atas dapat 
diatasi . Biaya overhead yang diterapkan dimuka itu 
dibebankan kepada proses produksi secara tepat dengan 
dihitung secara taksiran yang disebut dengan applied 
overhead.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tugas Kelompok 

Kunjungilah salah satu perusahaan industri kecil/ industri 
rumah tangga yang ada di dekat tempat tinggal anda. 
Kemudian lakukan hal-hal berikut : 
1. Kumpulkan data yang dibutuhkan untuk menghitung 

harga produk. 
2. Berdasarkan data yang sudah anda dapatkan, lakukan 

perhitungan harga untuk produk yang di hasilkan. 
Tugas sudah diselesaikan oleh anggota kelompok, anda 

presentasikan di depan kelas. 
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3. Metode Penilaian Harga Pokok Produksi 
 

Gambar : Proses Produksi pembuatan tempe 
 

Menurut Mulyadi, metode penilaian harga pokok produksiadalah cara 
memperhitungkan unsur-unsur biaya kebutuhan dalam harga pokok 
produksi.  
 
Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok 
produksi terdapat dua pendekatan, yaitu: 
1. Metode pembiayaan penuh (full costing) 

Metode pembiayaan penuh (full costing) atau sering pula disebut 
absorption  costing atau conventional costing adalah metode 
penentuan harga pokok produksi, yang membebankan seluruh 
biaya produksi baik yang berprilaku tetap maupun periodik kepada 
produk.  
 
Harga pokok produksi menurut metode full costing terdiri dari: 
1) Biaya bahan baku 
2) Biaya tenaga kerja 
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3) Overhead pabrik-biaya tetap 
4) Overhead pabrik-biaya variabel 
5)  
Dalam metode full costing overhead pabrik, baik yang berprilaku 
tetap maupun variabel, dibebankan kepada produk yang diproduksi 
atas dasar periode yang telah ditentukan pada kapasitas normal 
atas dasar overhead pabrik sesungguhnya.  
 
Oleh karena itu, overhead pabrik tetap akan melekat pada harga 
pokok persediaan produk dalam proses dan persediaan produk jadi 
yang belum laku dijual dan baru dianggap sebagai biaya (periode 
harga pokok penjualan) apabila produk jadi tersebut telah terjadi. 
 
Karena overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar 
periode yang ditentukan di muka pada kapasitas normal, maka jika 
dalam suatu periode overhead pabrik sesungguhnya berbeda 
dengan yang dibebankan tersebut akan terjadi pembebanan biaya 
overhead lebih (overapplied factory overhead) atau pembebanan 
biaya overhead pabrik kurang (underapplied factory overhead).  
 
Jika semua produk yang diolah dalam periode tersebut belum laku 
dijual maka pembebanan overhead lebih atau kurang tersebut 
digunakan untuk mengurangi atau menambah harga pokok produk 
yang masih dalam persediaan tersebut (baik yang berupa 
persediaan produk dalam proses maupun produk jadi). Namun jika 
dalam suatu periode akuntansi tidak terjadi pembebanan overhead 
lebih atau kurang, maka biaya overhead pabrik tetap tidak 
mempunyai pengaruh terhadap perhitungan laba-rugi sebelum 
produk dijual. 
 
Metode full costing menunda pembebenan overhead pabrik tetap 
sebagai biaya sampai saat produk yang bersangkutan dijual. Jadi 
overhead pabrik yang terjadi baik yang berprilaku tetap maupun 
yang variabel, masih dianggap sebagai aktiva (karena melekat 
pada persediaan) sebelum persediaan tersebut dijual. 
 

2. Metode pembiayaan variabel (vaiable costing) 
Metode pembiayaan variabel (vaiable costing) atau periodic costing 
atau sering pula disebut direct costing adalah metode penentuan 
harga pokok produksi, yang hanya membebankan biaya-biaya 
produksi periodik saja ke dalam harga pokok produk.  
 

3. Harga pokok produk menurut metode variable costing terdiri dari:  
a) Biaya bahan baku 
b) Biaya tenaga kerja 
c) Overhead pabrik variabel 
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Dalam metode variable costingoverhead pabrik tetap diberlakukan 
sebagai periode harga pokok produk, sehingga overhead pabrik tetap 
dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya.  
 
Dengan demikian overhead pabrik tetap dalam metode variable 
costing tidak melekat pada persediaan produk yang belum laku dijual, 
tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. 
 
Jika metode full costing menunda pembebanan overhead pabrik tetap 
maka metode variable costing sebaliknya tidak menyetujui penundaan 
pembebanan biaya overhead pabrik tetap tersebut. 
 
Menurut metode variable costing,penundaan pembebanan suatu biaya 
hanya bermanfaat juka dengan penundaan tersebut diharapkan dapat 
dihindati terjadinya biaya yang sama dalam periode yang akan datang. 
Apabila diperhatikan, maka metode pembiayaan variabel ini 
mempunyai keuntungan bagi manajemen untuk membuat keputusan 
dan juga untuk pengendalian biaya.  
 
Misalnya, menentukan penerimaan pesanan khusus. Tatapi di luar 
kebutuhan manajemen tersebut, konsep ini masih diragukan, terutama 
dalam penilaian aset dan penentuan laba periodik.  
 
 

 

Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli 
barang untuk dijual kembali dengan tanpa merubah sifat barang.  
 

 
Gambar : contoh perusahaan dagang 

F. Perhitungan Harga pada Perusahaan Dagang 
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Berbagai perhitungan harga yang dilakukan dalam perusahaan dagang, 
antara lain : 
 
Menghitung harga pokok penjualan 
Harga Pokok Penjualan adalah adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual.  
Manfaat harga pokok penjualan : 

1. Sebagai patokan untuk menentukan harga jual. 
2. Untuk mengetahui laba yang diinginkan perusahaan.  
 

Apabila harga jual lebih besar dari harga pokok penjualan maka akan 
diperoleh laba, dan sebaliknya apabila harga jual lebih rendah dari harga 
pokok penjualan akan diperoleh kerugian. 
 
Penjualan dalam perusahaan dagang sebagai salah satu unsur dari 
pendapatan perusahaan. Unsur-unsur dalam penjualan bersih terdiri dari: 

1. Penjualan kotor 
2. Retur penjualan 
3. Potongan penjualan 
4. Penjualan bersih 

 
Untuk mencari penjualan besih adalah sebagai berikut: 

 
 

Contoh Soal: 
UD. Sumber Madu adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 
perdagangan Gula Jawa, berikut ini adalah sebagian data transaksi yang 
terjadi selama bulan Januari 2014. 
 Penjualan    Rp 25.000.000,00 
 Retur penjualan   Rp.     125.000,00 
 Potongan penjualan  Rp.     150.000,00 
Diminta  : Hitunglah besarnya penjualan bersih. 
Jawab : Penjualan       Rp 25.000.000,00 

  Retur penjualan  Rp. 125.000,00 
  Potongan penjualan  Rp. 150.000,00 + 
      (Rp      275.000,00) 
  Penjualan bersih     Rp 24.725.000,00 

 
    

  

Penjualan bersih =  

penjualan kotor – retur penjualan – potongan penjualan 
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Menghitung Pembelian Bersih 
Pembelian bersih merupakan salah satu unsur dalam menghitung harga 
pokok penjualan. 
Unsur-unsur untuk menghitung pembelian bersih terdiri dari: 

1. Pembelian kotor 
2. Biaya angkut pembelian 
3. Retur pembelian 
4. Potongan pembelian 

Untuk menghitung pembelian bersih dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 
 
Contoh Soal : 
UD. Sumber Madu adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 
perdagangan Gula Jawa, berikut ini adalah sebagian data transaksi yang 
terjadi selama bulan Januari 2014. 
 pembelian kotor  Rp 20.000.000,00 
 biaya angkut pembelian Rp      500.000,00 
 retur pembelian  Rp   1.250.000.00  
 potongan pembelian  Rp      750.000,00 

 
Diminta  : Hitunglah besarnya pembelian bersih ! 
Jawab  : Pembelian kotor    Rp 20.000.000,00 
    Biaya angkut pembelian   Rp      500.000,00 
        Rp 20.500.000,00 
     Pengurangan : 
     Retur pembelian  Rp 1.250.000,00 
     Potongan pembelian Rp    750.000,00 
     Jumlah pengurangan   (Rp  2.000.000,00) 
     Pembelian bersih     Rp 18.500.000,00 
       

 
Menghitung Harga Pokok Penjualan. 
Untuk menghitung harga pokok penjualan terlebih dahulu harus 
memperhatikan Unsur-unsur dibawah ini: 
 persediaan awal barang dagangan 
 pembelian 
 biaya angkut pembelian 
 retur pembelian dan pengurangan harga 
 potongan pembelian 
 persediaan akhir barang dagangan 

Pembelian bersih = 

pembelian + biaya angkut pembelian – retur pembelian – potongan 

pembelian 
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Keterangan : 
 

 
 

Contoh Soal : 
UD. Sumber Madu adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 
perdagangan Gula Jawa, berikut ini adalah sebagian data transaksi yang 
terjadi selama bulan Januari 2014. 

1. persediaan awal barang dagangan Rp  3.000.000,00 
2. pembelian     Rp 20.000.000,00 
3. biaya angkut pembelian   Rp      500.000,00 
4. retur pembelian     Rp   1.250.000,00 
5. potongan pembelian   Rp      750.000,00 
6. persediaan akhir barang dagangan Rp   4.500.000,00 
Diminta   : Hitunglah besarnya Harga Pokok Penjualan ! 
Jawab  :  
1. persediaan awal barang dagangan  Rp   3.000.000,00 
2. pembelian    Rp 20.000.000,00 
3. biaya angkut pembelian  Rp      500.000,00 

      Rp 20.500.000,00 
4. retur pembelian       Rp   1.250.000,00 
5. potongan pembelian    Rp      750.000,00 

Jumlah pengurangan  Rp  2.000.000,00 
Pembelian bersih     Rp 18.500.000,00 
Jumlah barang yang tersedia untuk dijual  Rp 21.500.000,00 

6. persediaan akhir barang dagangan  (Rp  4.500.000,00) 
Harga Pokok Penjualan    Rp 17.000.000,00 

 
  

HPP = Persediaan awal barang dagangan + pembelian bersih – persediaan 

akhir 

atau 

HPP = Barang yang tersedia untuk dijual – persediaan akhir 

 

Barang yang tersedia untuk dijual = awal barang dagangan + pembelian bersih. 

Pembelian bersih =  

Pembelian + biaya angkut pembelian – retur pembelian – potongan pembelian. 
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Laporan Laba Rugi 
Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan sumber pendapatan dan 
beban suatu perusahaan (dagang) selama periode akuntansi. 
 
Untuk Menghitung laba rugi perusahaan adalah: 
Laba bersih = laba kotor – beban usaha. 
Beban usaha dalam perusahaan dagang ada dua kelompok. 
1. Beban penjualan ialah biaya yang langsung dengan penjualan. 
2. Beban administrasi/umum ialah biaya-biaya yang tidak langsung dengan 
penjualan. 
 
Untuk menghitung laba kotor adalah: 

 
 
 
Contoh Soal : 
UD. Sumber Madu adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 
perdagangan Gula Jawa, berikut ini adalah sebagian data transaksi yang 
terjadi selama bulan Januari 2014. 

1. Penjualan       Rp 25.000.000,00 
2. Retur penjualan     Rp.     125.000,00 
3. Potongan penjualan    Rp.     150.000,00 
4. persediaan awal barang dagangan Rp   3.000.000,00 
5. pembelian     Rp 20.000.000,00 
6. biaya angkut pembelian   Rp      500.000,00 
7. retur pembelian     Rp   1.250.000,00 
8. potongan pembelian   Rp      750.000,00 
9. persediaan akhir barang dagangan Rp   4.500.000,00 
10. total beban penjualan   Rp    1.500.000,00 
11. total biaya administrasi   Rp       500.000,00 
Diminta  : Hitunglah besarnya keuntungan perusahaan ! 
 

  

Laba kotor =  

penjualan bersih – harga pokok penjualan. 
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Jawab  :  
 

UD. SUMBER MADU 
LAPORAN RUGI/LABA 

 
Penjualan       Rp 25.000.000,00  
Retur penjualan    Rp 125.000,00 
Potongan penjualan    Rp 150.000,00 
Jumlah potongan penjualan     Rp      275.000,00 
Penjualan bersih      Rp  24.725.000,00 
Harga Pokok Penjualan : 
Persediaan awal    Rp  3.000.000,00 
Pembelian   Rp 20.000.000,00 
Biaya angkut   Rp      500.000,00 
    Rp 20.500.000,00 
Potongan : 
Retur pembelian Rp 1.250.000,00 
Pot. Pembelian    Rp    750.000,00 
Jumlah Potongan  Rp 2.000.000,00 
Pembelian bersih    Rp 18.500.000,00 
Barang yang tersedia untuk dijual  Rp 21.500.000,00 
Persediaan akhir    Rp   4.500.000,00 
Jumlah Harga Pokok Penjualan    Rp 17.000.000,00 
Laba Kotor       Rp   7.725.000,00 
Biaya Usaha : 
Beban Penjualan    Rp 1.500.000,00 
Beban Administrasi    Rp    500.000,00 
Jumlah beban usaha      Rp  2.000.000,00 
Laba bersih usaha      Rp  5.725.000,00 
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Uji Kemampuan Kognitif  

1. Apakah yang dimaksud lingkungan pemasaran ? 
................................................................................................................
.............................. 
................................................................................................................
.............................. 

2. Jelaskan dan berikan contoh lingkungan pemsaran yang 
mempengaruhi pemasaran ! 
................................................................................................................
............................. 
................................................................................................................
............................ 

3. Sebutkan tujuan penetapan harga ! 
................................................................................................................
........................... 
................................................................................................................
............................ 

4. Jelaskan macam-macam  penetapan harga ! 
................................................................................................................
............................ 
................................................................................................................
............................. 

5. Jelaskan dan berikan contoh tentang kebijakan harga : 
a. Fleksibel 

............................................................................................................

.......................... 

............................................................................................................

......................... 
b. Harga Pokok diferensial 

............................................................................................................

......................... 

............................................................................................................

......................... 
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