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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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PETA KEDUDUKAN BAHAN AJAR 

Keterangan : 
C1.1 = Pengantar Ekonomi dan Bisnis 
C1.2 = Penantar Administrasi Perkantoran 
C1.3 = Pengantar Akuntansi 
C2.1 = Analisa dan Riset Pasar 
C2.2 = Perencanaan Pemasaran 
C2.3 = Pengelolaan Usaha Pemasaran 
C2.4 = Strategi Pemasaran 
C2.5 = Pemasaran On-Line 
C2.6 = Simulasi Digital 
C3.1 = Prinsip-Prinsip Bisnis 
C3.2 = Pengetahuan Produk 
C3.3 = Penataan Barang Dagangan 
C3.4 = Komunikasi Bisnis 
C3.5 = Administrasi Barang 
C3.6 = Administrsi Transaksi 
C3.7 = Pelayanan Penjualan 
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Perusahaan  sutu organisasi dimana sumber daya (input) dasar 
seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses 
untuk menghasilkan barang atau jasa (output) kepada 
pelanggan 

Visi  merupakan suatu pernyataan ringkas tentang cita-cita 
organisasi yang berisikan arahan yang jelas dan apa 
yang akan diperbuat oleh perusahaan di masa yang 
akan datang. 

Misi  merupakan penetapan tujuan dan sasaran perusahaan 
yang mencakup kegiatan jangka panjang tertentu dan 
jangka pendek yang akan dilakukan, dalam upaya 
mencapai visi yang telah ditetapkan 

Stake holders  Pemangku kepentingan eksternal 
Tujuan perusahaan  Aturan keputusan yang memungkinkan manajemen 

untuk mengarahkan atau memedomani dan mengukur 
prestasi kearah tujuan 

Pertumbuhan asset  Pertumbuhan kekayaan perusahaan 
Profitabilitas  Suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk 

menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan 
laba pada . 

Pangsa pasar  bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang 
mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya  

Hakikat diversifikasi usaha untuk meningkatkan produksi dengan cara 
menambah jenis / keanekaragaman jenis produksi. 
diversifikasi adalah sebuah strategi investasi dengan 
menempatkan dana dalam berbagai instrument investasi 
dengan tingkat risiko dan potensi keuntungan yang 
berbeda. 

Integrasi vertical penggabungan beberapa perusahaan yang meliputi 
semua fase  

Efesiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari 
segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari 
kegiatan yang dijalankan 

Return on 
investment 

Keuntungan hasil investasi 

 
 
 

 
 
 

 

GLOSARIUM 
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Trade-offs Situasi yang melibatkan kehilangan satu kualitas atau 
aspek sebagai imbalan untuk memperoleh kualitas atau 
aspek lain. 

Management by 
objective 

adalah metode penilaian kinerja karyawan yang 
berorientasi pada pencapaian sasaran kerja 

Cost – benefit 
analisys 

suatu teknik untuk menganalisis biaya dan manfaat yang 
melibatkan estimasi dan mengevaluasi dari manfaat 
yang terkaitdengan alternative tindakan yang akan 
dilakukan. 

Marketing planning  Perencanaan pemasaran 
Faktor internal  segala pengaruh/faktor yang berasal dari intern sendiri 
Faktor eksternal  segala pengaruh/faktor yang berasal dari intern sendiri 
Terminologi 
pemasaran  

sebagai suatu proses sosial dan managerial yang 
membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang 
mereka butuhkan & inginkan lewat penciptaan serta 
pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang 
lain. 

Taktik (tactics)  tindakan jangka pendek yang dilakukan untuk 
menerapkan strategi yang lebih luas 
 

SWOT (strengths, 
weakness, 
opportunities, 
threats) 

Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan, Tantangan 

Marketing audit  Audit pemasaran 
Operational 
variables 

Variabel operasional 

External audit  Pemerika dari luar berhubungan dengan variabel yang 
tidak dapat dikontrol 

Internal audit  Pemeriksaan dari dalam berhubungan dengan variabel 
yang dapat dikontrol 

Management audit  Suatu audit tingkat perusahaan yang melibatkan 
pengukuran semua sumber daya internal dihadapkan 
pada lingkungan eksternal 

Superiority complex Keunggulan kompleks 
Corporate plan  Rencana Perusahaan 
Ekstrapolasi trend  Salah satu metode peramalan yang paling sederhana, 

dengan hanya memperhatikan bentuk trend dari peta 
data atas waktu,  

Marketing mix  Merupakan salah satu konsep dalam pemasaran modern 
pada saat sekarang ini yaitu product, price, promotion, 
dan place.  

Demand elasticity   Prosentase perubahan jumlah barang yang diminta 
akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri 
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Skimming pricing  Merupakan strategi yang menetapkan harga tinggi pada 
suatu produk baru, dengan dilengkapi aktifitas promosi 
yang gencar 

Penetrasion pricing 

 

Menetapkan harga lebih rendah daripada harga pasar 
/harga normal untuk meningkatkan omset penjualan  

Price lining  Kegiatan dimana anda menggunakan batasan harga 
untuk seluruh produk dalam satu lini. 
 

Prestige price  Menetapkan harga yang tinggi demi membentuk image 
kualitas produk yang tinggi 

Old-even pricing  Metode penetapan harga berbasis laba digunakan untuk 
penjualan barang pada tingkat pengecer dan metode ini, 
harga yang ditetapkan dengan angka ganjil  

Demand backward 
pricing  

Penetapan harga dimana melalui proses berjalan ke 
belakang.  

Bundle pricing  Beberapa produk yang digabung dan ditawarkan dalam 
bentuk bundelan produk dengan adanya potongan harga 
misalnya saja parcel. 

Standard markup 

pricing 

 

Penetapan harga yang ditentukan dengan jalan 
menambahkan persentase (markup) tertentu dari biaya 
pada semua item dalam suatu kelas produk 

Cost Plus 
Persentage of Cost 
Pricing 
 

Penetapan harga yang ditentukan dengan jalan 
menambahkan persentase tertentu terhadap biaya 
produksi atau kontruksi. 
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B 

 

 
 
  

 
 

ahan ajar “Perencanaan 

Pemasaran” merupakan 

aspek penting dalam 

memahami sistem 

pemasaran. Perencanaan 

pemasaran (marketing planning) 

suatu bagan dari desain untuk 

mencapai suatu tujuan. Tujuannya 

adalah untuk menciptakan nilai bagi 

konsumen dalam kondisi tetap 

menguntungkan perusahaan atau 

dalam konsep pemasaran saat ini, 

suatu hubungan yang saling 

menguntungkan. Rencana 

pemasaran merangkum kebutuhan 

dan keinginan pasar, kekuatan dan 

kelemahan perusahaan dan para 

pesaing saat ini atau yang 

diperkirakan, dan desain untuk 

menciptakan nilai guna memuaskan 

kebutuhan dan keinginan 

konsumen dalam kondisi tetap 

untung. 

 

Secara rinci modul ini akan 

membahas mengenai: 

1. Mendeskripsikan 

Prencanaan Pemasaran 

a. Tujuan Perusahaan 

b. Merumuskan Rencana 

Pemasaran 

c. Langkah-langkah 

Rencana Pemasaran 

2. Mendeskripsikan 

Prencanaan Produk 

a. Tujuan Perencanaan 

Produk 

b. Tahapan Perencanaan 

Produk  

c.  Distribusi Produk 

3. Tehnik-Tehnik Promosi 

a. Komunikasi Pemasaran 

b. Promosi dan Bauran 

Promosi 

c. Strategi Promosi 

 

  

 
 

A. DESKRIPSI 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
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Pembahasan materi dalam bahan ajar ini 
untuk membantu Anda dalam memahami 
pengetahuan praktis tentang apa dan 
bagaimana melakukan perencanaan 
pemasaran, yaitu menjelaskan mengenai 
aspek-aspek yang harus disiapkan dan 
dikelola dalam kegiatan perencanaan 
pemasaran. Sehingga, materi yang diuraikan 
dalam bahan ajar ini diharapkan bermanfaat 
bagi Anda sebagai siswa dan calon  
pengusaha, dalam merancang suatu 
kegiatan usaha yang terkait dengan kegiatan 
merencanakan pemasaran yang biasanya 
suatu perusahaan meraih tidak hanya 
mempunyai tujuan tunggal tetapi mereka 
mempunyai banyak tujuan yang akan dicapai 

 

 
 

Untuk mempelajari bahan ajar  ini peserta 
didik/siswa harus mempelajari kompetensi yang 
lain antara lain : 

 Mata pelajaran kelompok A 
(wajib) 

 Mata pelajaran kelompok B 
(wajib) 

 Mata pelajaran Analisa dan 
Riset Pasar 

 

 
 

1. Bagi Peserta Didik / Siswa 
 

a. Sebelum Anda membaca dan 
memahami uraian materi, diharapkan 
Anda membaca dan memahami 
terlebih dahulu prasyarat dan tujuan 
mempelajari bahan ajar ini ini. 

b. Sebaiknya Anda mencoba untuk 
menjawab terlebih dahulu soal “Cek 
Kemampuan” pada bagian Bab I ini. 
 
 
 

B. PRASYARAT 

C. PETUNJUK PENGGUNAAN BAHAN AJAR 
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c. Setelah Anda paham prasyarat dan 

tujuannya, usahakan untuk membaca 
isi modul secara berurutan, jangan 
melompat-lompat. Karena uraian 
materi sudah disusun sesuai dengan 
urutannya, sehingga sebelum Anda 
benar-benar menguasai suatu materi, 
Anda jangan dulu melanjutkan untuk 
memahami materi berikutnya. 

d. Apabila Anda menemukan kesulitan 
dalam memahaminya, Anda dapat 
mendiskusikannya dengan teman atau 
bertanya kepada guru/pembimbing. 

e. Untuk membantu Anda, sebaiknya 
sediakan alat tulis, seperti buku notes, 
pulpen, dan stabilo untuk mencatat 
atau memberi tanda bagian-bagian 
materi yang dianggap penting atau 
sulit. Di samping itu, Bahan Ajar 
Perencanaan Pemasaran sediakan 
pula kalkulator untuk memudahkan 
Anda memahami materi hitungan. 

 

2. Bagi Guru/Pembimbing 
 

a. Guru/pembimbing sebaiknya 
menempatkan siswa/peserta didik 
sebagai subyek ajar dan 
guru/pembimbing sebagai pendamping 
atau fasilitator. 

b. Berikan kesempatan pada 
siswa/peserta didik untuk memahami 
materi secara sendiri-sendiri dulu, 
tanpa harus dijelaskan terlebih dahulu 
oleh guru. Dalam hal ini 
guru/pembimbing hanya mengarahkan 
dan memberi petunjuk. 

c. Guru/pembimbing memberi 
kesempatan pada siswa/peserta didik 
untuk bertanya atau menjelaskan 
mengenai materi yang telah 
dipelajarinya. 

d. Guru/pembimbing dapat membentuk 
kelompok kerja atau kelompok diskusi 
siswa/peserta  didik,  untuk  membantu  
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siswa/peserta didik dalam memahami 
materi. 

e. Jawaban siswa atas soal-soal latihan 
untuk menguji penguasaan 
kompetensi, sebaiknya diperiksa dan 
diberi komentar/dinilai oleh 
guru/pembimbing dan dikembalikan ke 
siswa/peserta didik. 

 

 
 

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar pada 
modul ini, diharapkan siswa/peserta didik : 

1. Memahami Tujuan Perusahaan 
2. Menyusun Rencana Pemasaran 
3. Menyusuni Langkah-langkah Rencana Pemasaran 
4. Memahami Tujuan Perencanaan Produk 
5. Memahami Tahapan Perencanaan Produk  
6. Memahami Distribusi Produk 
7. Menerapkan Promosi dan Bauran Promosi 
8. Menerapkan Strategi Promosi 

  

D. TUJUAN AKHIR 
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BIDANG KEAHLIAN  :  BISNIS DAN MANAJEMEN 
PROGRAM KEAHLIAN  :  TATA NIAGA 
PAKET KEAHLIAN   :  PEMASARAN 
MATA PELAJARAN   :  PERENCANAAN PEMASARAN 
KELAS    :  X SEMESTER II 
 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya  

 

1.1. Memahami nilai-nilai keimanan dengan 
menyadari hubungan keteraturan dan 
kompleksitas alam dan jagad raya terhadap 
kebesaran Tuhan yang menciptakannya  

1.2. Mendeskripsikan kebesaran Tuhan yang 
menciptakan berbagai sumber energi di 
alam 

1.3. Mengamalkan nilai-nilai keimanan sesuai 
dengan ajaran agama dalam kehidupan 
sehari-hari  

2. Menghayati dan 
Mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, 
toleran, damai), santun, 
responsif dan proaktif 
dan menunjukan sikap 
sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai 
permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam 
menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia.  

 

2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa 
ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; 
tekun; hati-hati; bertanggung jawab; 
terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli 
lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari 
sebagai wujud implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan dan berdiskusi  

2.2. Menghargai kerja individu dan kelompok 
dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 
implementasi melaksanakan percobaan dan 
melaporkan hasil percobaan  

3. Memahami,menerapkan 
dan menganalisis 
pengetahuan faktual, 
konseptual, dan 
prosedural berdasarkan 
rasa ingin tahunya 
tentang ilmu  

3.1 Mendiskripsikan Dasar Perencanaan 
Pemasaran 

3.2 Mendeskripsikan Teori Perencanaan 
Pemasaran 

3.3 Menjelaskan Perencanaan Penetapan 
Harga 

3.4 Mendeskripsikan Rencana Pemasaran 

E. KOMPETENSI 
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pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan 
humaniora dalam 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, 
kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang 
kerja yang spesifik untuk 
memecahkan masalah. 

 

3.5 Mendeskripsikan Perencanaan Produk dan 
Harga 

3.6 Menjelaskan Teknik-Teknik Promosi 
. 

4. Mengolah, menalar, dan 
menyaji dalam ranah 
konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari 
yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, 
dan mampu 
melaksanakan tugas 
spesifik di bawah 
pengawasan langsung. 
 

4.1. Mendeskripsikan Dasar Perencanaan 
Pemasaran 

4.2. Mempresentasikan Teori Pemasaran 
4.3. Menyusun Perencanaan Penetapan Harga 
4.4. Menerapkan Rencana Pemasaran 
4.5. Menerapkan Perencanaan Produk dan 

Distribusi 
4.6. Menerapkan Teknik-Teknik Promosi 
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1.  Apakah yang dimaksud perusahaan ?  

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

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

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

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

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

 

2.  Sebutkan tujuan dari perusahaan ! 

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

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

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

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

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

 

3.  Sebutkan  maksud perencanaan pemasaran ! 

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

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

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

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

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

 

4.  Jelaskan proses perencanaan pemasaran !  

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

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

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

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

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

  

F. CEK KEMAMPUAN 
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5.  Apakah yang dimaksud perencanaan produk !  

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

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

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

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

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

 

6. Sebutkan langkah-langkah dalam merencanakan produk ! 

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

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

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

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

...............................................................................................  
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ada pembelajaran 

perencanaan pemasaran 

ini kegiatan belajar akan 

di bagi menjadi beberapa 

pembahasan antara lain : 

 Kegiatan Belajar 1 yaitu 

Mendeskripsikan 

Prencanaan Pemasaran 

 Kegiatan Belajar 2 yaitu 

Mendeskripsikan 

Prencanaan Produk 

 Kegiatan Belajar 3 yaitu 

Menjelaskan Teknik-

Teknik Promosi 

Masing-masing kan dibahas dan 

dijelaskan pada buku ini secara 

sistematis. 

 

DESKRIPSI 

 

 

BAB II 

PEMBELAJARAN 

 

P 
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Kegiatan pembelajaran ini bertujuan untuk 
memberikan bekal kemampuan kepada Anda 
agar: 

 Dapat melakukan langkah-langkah utama 
dalam mencapai tujuan dari perusahaan 

 Dapat merumuskan rencana-rencana 
perusahaan dalam kegiatan pemasaran  

 Dapat menyusun langkah-langkah 
rencana-rencana pemasaran  

 
 

 
 

1. Tujuan Perusahaan 

Perusahaan adalah sutu organisasi dimana 
sumber daya (input) dasar seperti bahan dan 
tenaga kerja dikelola serta diproses untuk 
menghasilkan barang atau jasa (output) 
kepada pelanggan. Hampir di semua 
perusahaan mempunyai tujuan yang sama, 
yaitu memaksimalkan laba. Jenis 
perusahaan dibedakan menjadi tiga, yaotu: 
perusahaan manufaktur, perusahaan 
dagang, dan perusahaan jasa. Sedangkan 
bentuk dari perusahaan itu sendiri dibedakan 
menjadi: perusahaan perseorangan dan 
persekutuan (perseroan). 

Suatu perusahaan atau organisasi yang baik 
dan bertanggungjawab serta ingin 
memelihara kesinambungan bisnis dalam 
jangka   panjang,   harus sudah   memikirkan  

A. TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

B. URAIAN MATERI 

 

 

KEGIATAN BELAJAR 1 

MENDESKRIPSIKAN PERENCANAAN PEMASARAN 
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kepeduliannya pada saat awal pendirian 
perusahaan, yaitu dengan cara menetapkan 
visi, misi dan tujuan perusahaan. Dalam 
perkembangannya, budaya organisasi dan 
perubahan global akan mempengaruhi tiga 
hal tersebut; Visi merupakan suatu 
pernyataan ringkas tentang cita-cita 
organisasi yang berisikan arahan yang jelas 
dan apa yang akan diperbuat oleh 
perusahaan di masa yang akan datang. 
Untuk mengujudkan visi tersebut maka 
perusahaan melakukan pengembangan misi 
yang akan dijalani dalam tiap 
aktivitas; Misi merupakan penetapan tujuan 
dan sasaran perusahaan yang mencakup 
kegiatan jangka panjang tertentu dan jangka 
pendek yang akan dilakukan, dalam upaya 
mencapai visi yang telah ditetapkan; Tujuan 
perusahan adalah mencapai keuntungan 
maksimum. 

 
Pernyataan tentang visi dan misi yang jelas 
harus sesuai dengan budaya dan kebutuhan 
perusahaan dan kebutuhan pasar sehingga 
dapat menumbuhkan komitmen karyawan 
terhadap pekerjaan dan memupuk semangat 
kerja karyawan, menumbuhkan rasa 
keharmonisan di dalam kehidupan kerja 
karyawan, dan menumbuhkan standar kerja 
yang prima. Rumusan visi yang jelas akan 
mengantarkan perusahaan dalam mencapai 
tujuan perusahaan. Namun, semua hal 
tersebut belum dapat berfungsi dengan baik, 
jika tidak diimbangi dengan strategi yang 
tepat dalam penerapannya. Dengan demikian, 
rumusan visi, misi dan tujuan perusahaan 
perlu ditetapkan dalam suatu strategi yang 
tertuang dalam kebijakan perusahaan. 
 
Salah satu kunci keberhasilan suatu 
perusahaan adalah bergantung pada kinerja 
sumberdaya manusia yang secara langsung 
atau tidak langsung memberi kontribusi pada 
perusahaan, yang meliputi pemangku 
kepentingan   eksternal   (stake holders)    dan  
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kepentingan internal (karyawan) yang dimiliki 
oleh   perusahan.  Untuk  memperoleh  kinerja  
optimal dari keberadaan karyawan dalam 
perusahaan maka perusahaan perlu 
menetapkan strategi yang tepat, yaitu dengan 
memikirkan bagaimana mengelolakaryawan 
agar mau mencapai tujuan perusahaan yang 
telah ditetapkan. 
 
Strategi ini hendaknya merupakan strategi 
yang berorientasi pada tujuan yaitu dengan 
menyamakan persepsi antara tujuan yang 
ingin dicapai oleh perusahaan dengan tujuan 
yang ingin dicapai oleh karyawan yang 
bekerja pada perusahaan tersebut. Hal 
tersebut beralasan karena kepentingan tujuan 
perusahaan dan kepentingan tujuan karyawan 
tidak dapat dipisah-pisahkan karena berada 
dalam satu kesatuan kebersamaan yang utuh. 
Namun, acap terjadi kesenjangan (gap) 
antara tujuan dan harapan karyawan terhadap 
perusahaan, dengan realitas yang ada. Hal 
tersebut seringkali menimbulkan masalah-
masalah SDM. Adanya masalah-masalah 
SDM tersebut akan mempengaruhi kinerja 
karyawan di dalam perusahaan yang 
bersangkutan. 
 

a. Tujuan perusahaan menurut Ansoff:  
Adalah aturan keputusan yang 
memungkinkan manajemen untuk 
mengarahkan atau memedomani dan 
mengukur prestasi kearah tujuan. Tujuan 
dapat pula didefinisikan sebagai suatu 
pengukur proses pengubahan sumber. 
Suatu tujuan berisikan 3 elemen penting : 

1) Atribut tertentu yang di pilih sebagai suatu 
pengukur efesiensi 

2) Ukuran atau skala dengan mana atribut itu di 
ukur. 

3) Sasaran (goal) yaitu nilai tertentu pada skala 
yang ingin dicari untuk dicapai oleh 
perusahaan. 
Tujuan adalah mempunyai arti lebih spesifik, 
merupakan  pernyataan  tentang  apa   yang  
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ingin di capai organisasi dalam jangka   
waktu tertentu,   dapat ditentukan   dasar    
pengukur untuk menilai pencapaian tujuan 
tujuan di gunakan untuk proses 
pengendalian manajemen. Sasaran adalah 
mempunyai arti yang luas dan umum 
,merupakan pernyataan tentang apa yang 
ingin dicapai organisasi dan biasanya 
dinyatakan tanpa hubungan dengan periode 
waktu terentu sasaran dikembangkan dalam 
proses perencanaan strategi. 

 
b. Menurut Gray dan Ricketts : 
Sasaran dikembagkan sebagai suatu bagian 
proses perencanaan organisasi .Sasaran 
adalah pernyataan yang menentukan arah 
organisasi pada jangka panjang disusun oleh 
manajemen puncak setelah meninjau 
lingkungan dalam mana organisasi beroperasi 
serta keahlian dan kemampuan yang dimiliki 
organisasi.Tujuan adalah lebih spesifik 
dibandingkan sasaran jika sasaran 
menentukan arah jangka panjang maka 
tujuan menentukan target-target khusus untuk 
dicapai dalam jangka waktu tertentu periode 
yang akan datang 
 
c. Macam-Macam Tujuan Perusahaan  
Biasanya suatu perusahaan tidak hanya 
mempunyai tujuan tunggal tetapi mereka 
mempunyai banyak tujuan yang ingin dicapai. 
Menurut Glueck tujuan organisasi atau 
perusahaan adalah hasil-hasil akhir yang 
dicariuntuk dicapai oleh organisasi dengan 
keberadaan dan kegiatan kegiatannya. 
Biasanya suatu Perusahaan 
tidak hanya mempunyai tujuan tunggal tetapi 
mereka mempunyai banyak tujuan yang ingin 
dicapai. 
 
Tujuan Jangka Panjang mempresentasikan 
hasil-hasil yang diharapkan dari pelaksanaan 
strategi tertentu. Kerangka waktu bagi tjuan 
dan strategi berkisar antara dua sampai lima 
tahun.Tujuan pada umumnya dinyatakan 
dalam pengertian pengertian seperti  
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pertumbuhan asset, pertumbuhan penjualan, 
profitabilitas, pangsa pasar, tingkat dan 
hakikat diversifikasi, tingkat dan hakikat 
integrasi vertikal, laba per saham, dan 
tanggung jawab social. Tanpa tujuan 
jangka panjang sebuah organisasi akan 
terombang ambing kesana kemari tanpa arah 
yang jelas. 
 
Glueck mengemukakan bahwa terdapat 
variasi perbedaan tujuan yang ingin dicapai 
atau diburu oleh organisasi bisnis atau 
perusahaan, contohnya meliputi: 

1) Profatibilas  
2) Efesiensi 
3) Kepuasan dan 

pengembangan karyawan 
4) Kualitas produk atau jasa untuk 

langganan klien 
5) Tanggung jawab sosial dan hubungan 

atau nama baik dengan masyarakat 
6) Kepemimpinan pasar  
7) Maksimumisasi dividen atau harga 

saham untuk para pemegang saham 
8) Kelangsungan hidup 
9) Kemampuan beradaptasi  
10) Pelayanan masyarakat 

 
Hal yang perlu diketahui dalam penentuan 
beberapa tujuan yang akan dicapai 
perusahaan. 

1. Setiap perusahaan mempunyai jumlah 
tujuan yang berbeda dibandingkan 
perusahaan lain,dan umumnya satu 
perusahaan atau organisasi mem 
punyai beberapa tujuan 

2. Tujuan organisasi dapat digolongkan  
kedalam tujuan jangka pendek, jangka 
menengah dan jangka panjang 

3. Dengan adanya banyak tujuan dalam 
jangka pendek dan pada waktu 
tertentu umumnya di prioritas 
pencapaian pada beberapa tujuan 
yang di pertimbangkan lebih tinggi 
obotnya dibandingkan dengan tujuan 
lain. 
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4. Terdapat perbedaan antara tujuan 

ofisial dengan tujuan operatif . Tujuan 
operisial  berarti  hasil-hasil  akhir yang  
sesungguhnya dicari perusahaan 
dengan menganalisa perilaku para 
eksekutif didalam mengalokasi 
sumber-sumber.tujuan ofisial /tujuan 
resmi adalah tujuan yang secara resmi 
dinyatakan oleh perusahaan kepada 
publik tentang apa yag ingin dicari 
atau dicapai oleh perusahaan. 

 
Manfaaat Tujuan 

1. Tujuan dapat membantu menetapkan 
organisassi yang sesuai dengan 
lingkungan nya 

2. Tujuan dapat membantu koordinasi 
keputsan-keputusan dan para pemuat 
keputusan 

3. Tujuan menyediakan standar untuk 
menilai prestasi organisasi. 

4. Tujuan memudah kan proses 
perumusan dan implementasi strategi 
perusahaan 

 
d. Perumusan Tujuan 

Secara tradisional dan historis suatu 
perusahaan dipandang sebagai lembaga 
ekonomi sehingga tujuan perusahaan 
sifatnya sederhana yaitu dinyatakan dalam 
ukuran efesiensi dan laba dan perusahaan 
memiliki tuuan tunggal yaitu mencari laba 
atau memaksimalkan laba. 
 
Pada saat sekarang perumusan tujuan 
perusahaan adalah masalah yang sifatnya 
komleks dan harus mempertimbangkan 
kepentinga semua pihak yang beradaptasi 
pada perusahaan sehinggan untuk 
menyusun tujuan perusahaan harus 
mempertimbangkan 3 faktor yaitu : 

1) Realitas lingkungan dan saling berhubungan 
kekuatan eksternal 

2) Realitas sumber-sumber dan saling 
berhubungan kekuatan internal perusahaan 

3) Sistem nilai para eksekutif puncak 
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Tujuan Kekhususan, tahapan-tahapan tujuan 
adalah : 

1) Tidak ada tujuan formal. Sebagaian 
besar perusahaan kecil tidak 
mempunyai tujuan-tujuan formal atau 
tidak menyatakan tujuan secara formal 

2) Perumusan tujuan umum biasaanya 
tidak dalam bentuk tertulis 
Suatu saat administrator didasarkan 
pada keinginan umtuk memiliki tujuan 
sehingga mereka mulai merumuskan 
tujuan organisasi. Tetapi jika kita 
menanyakan kepada manajemen 
puncak tentang apa tujuan organisasi 
kita memperoleh jawaban tujuan yang 
sifatnya umum dan kita tidak dapat 
memperoleh tujuan secara tertulis 

3) Perumusan umum tujuan tertulis. 
Tahapan berikutnya ini merumuskan 
tujan tertulis dan memungkinkan 
menampilkan dalam laporan tahunan 

4) Permusan tujuan-tujuan khusus. Para 
eksekutif menyusun tujuan-tujuan 
yang sifatnya lebih khusus/spesifik. 
Misalnya dari tujuan semua menaikan 
return on investment menjadi 
menaikan return on investment 
sebesar 6% 

5) Perumusan dan ranking tujuan-tujuan 
khusus. Manajemen harus 
memperhitungkan trade-offs tujuan 
khusus .Pada tahap ini manajemen 
harus mempertimbangkan trade –offs 
diantara banyak tujuan 

 
e. Keuntungan Tujuan Perusahaan 
Perdagangan memiliki arti yang luas hingga 
meliputi kegiatan ekonomis seperti barter. 
Sedangkan bisnis merupakan perdagangan 
yang bertujuan khusus memperoleh 
keuntungan finansial. Robert Solomon 
mengatakan;  bahwa keuntungan atau profit 
merupakan buah hasil suatu transaksi 
moneter. Profit berkaitan dengan kegiatan 
ekonomis, dimana kedua pihak menggunakan 
uang.   Profit  diperoleh   tidak  kebetulan  tapi  
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berkat uapaya khusus dari orang yang 
mempergunakan   uang.    Karena   hubungan  
dengan transaksi uang itu, perolehan profit 
secara khusus berlangsung dalam konteks 
kapitalisme. Dan keterikatan dengan 
keuntungan itu merupakan suatu alasan 
khusus mengapa bisnis selalu ekstra rawan 
dari sudut pandang etika yaitu : 

1) Memaksimalkan keuntungan sebagai cita-
cita 
Jika maksimalisasi keuntungan menjadi 
satu-satunya tujuan perusahaan, maka 
dengan sendirinya timbul keadaan tidak 
etis. Karena semua dikerahkan dan 
dimanfaatkan demi tercapainya tujuan, 
termasuk karyawan yang bekerja dalam 
perusahaan tersebut. Nasib buruh anak 
merupakan prototipe dari penderitaan 
kaum buruh pada permulaan 
industrialisasi. Tetapi gerakan sosialisme 
berhasil memperbaiki nasib kaum buruh. 
Yang dalam hal ini menjadi sarana ampuh 
adalah serikat buruh: dengan bersatu 
kaum buruh bisa menuntut haknya. 

2) Masalah pekerja 
Yang dimaksud masalah disini adalah 
pekerjaan yang dilakukan oleh anak di 
bawah umur demi pembayaran uang yang 
digunakan untuk membantu keluarganya. 
Dari sudut pandang etika, pekerjaan anak 
ini ditolak karena, pertama, bahwa 
pekerjaan itu melanggar hak para anak. 
Kedua, bahwa mempekerjakan anak 
merupakan cara berbisnis yang tidak fair. 
Sebab, dengan cara itu pebisnis berusaha 
menekan biaya produksi dan dengan 
demikian melibatkan diri dalam kompetisi 
kurang fair terhadap rekan-rekan pebisnis 
yang tidak mau menggunakan tenaga 
anak, karena menganggap hal itu sebagai 
cara berproduksi yang tidak etis. 
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3) Relativasi Keuntungan  

Bisnis menjadi tidak etis jikalau kalau 
perolehan untung dimutlakkan dan segi 
moral dikesampingkan.  
 
Manajemen modern sering disifatkan 
sebagai management by objective. 
Manajemen yang ingin berhasil harus 
menentukan dengan jelas tujuan yang 
dicapai. Dan dalam manajemen ekonomi, 
salah satu unsur yang penting adalah cost 
– benefit analisys. Untuk mencapai 
sukses, hasil dalam suatu usaha bisnis 
harus melebihi biaya yang dikeluarkan. 
Usaha ekonomis baru bisa dianggap 
berhasil bila memungkinkan laba. 
Semuanya ini bisa diterima, asalkan tetap 
disertai pertimbangan etis. 

 
Beberapa cara lain untuk melukiskan 
relativitas keuntungan dalam bisnis adalah 
sebagai berikut: 
 Keuntungan merupakan tolok ukur untuk 

menilai kesehatan perusahaan atau 
efisiensi manajemen; 

 Keuntungan adalah pertanda yang 
menunjukkan bahwa produk atau jasanya 
dihargai oleh masyarakat; 

 Keuntungan adalah cambuk untuk 
meningkatkan usaha; 

 Keuntungan adalah syarat kelangsungan 
perusahaan; 

 Keuntungan mengimbangi risiko dalam 
usaha 
 

2. Merumuskan Rencana Pemasaran 

Perencanaan pemasasaran (marketing 
planning) adalah suatu bagan dari suatu desain 
untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya adalah 
untuk menciptakan nilai bagi konsumen dalam 
kondisi tetap menguntungkan perusahaan atau 
dalam konsep pemasaran saat ini, suatu hubungan 
yang saling menguntungkan.  
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 Rencana pemasaran merangkum kebutuhan dan 

keinginan pasar, kekuatan dan kelemahan 
perusahaan dan para pesaing saat ini atau yang 
diperkirakan, dan desain untuk menciptakan nilai 
guna        memuaskan kebutuhan dan keinginan 
konsumen dalam kondisi tetap untung. Rencana 
pemasaran berisikan rencana tindakan (siapa yang 
melakukan apa dan kapan), visi, tujuan strategis, 
tujuan, serta sasaran. Proses ini dapat didefinisikan 
sebagai perencanaan pemasaran, yang merupakan 
penerapan sumber daya pemasaran untuk 
mencapai tujuan pemasaran. 

 Dengan demikian, perencanaan pemasaran 
hanyalah sekedar urutan logis tindakan-tindakan 
yang membawa pada penetapan tujuan pemasaran 
dan pemformulasian rencana untuk mencapainya. 
Perusahaan biasanya melakukan suatu proses 
manajemen dalam mengembangkan rencana 
pemasaran. 

 Setiap rencana adalah unik, tetapi hampir di semua 
kasus suatu rencana memiliki peramalan keuangan 
dan anggaran yang terinci untuk tahun pertama dan 
secara garis besar untuk tahun-tahun selanjutnya. 
Bagian pertama dari rencana pemasaran adalah 
analisis situasi, yang meliputi analisis kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman. Bagian 
selanjutnya adalah rencana itu sendiri. 
Permasalahannya adalah bahwa walaupun 
prosesnya sangat sederhana untuk dimengerti 
tetapi penerapannya adalah tugas yang paling sulit 
di antara tugas pemasaran lainnya. 

 Salah satu alasan mengapa suatu perusahaan 
mengalami kesulitan dalam mengembangkan 
rencana pemasaran adalah bahwa manajemen 
tidak memiliki arahan bagaimana proses tersebut 
harus dikelola. Yaitu   mulai  dari  tinjauan  ulang,    
kemudian tujuan, strategi, program, anggaran, dan 
kembali lagi hingga suatu kompromi dapat dicapai 
diantara apa yang diinginkan dan apa yang 
diperkirakan dengan memperhatikan hambatan-
hambatan yang dimiliki masing-masing 
perusahaan. 
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 Alasan lainnya adalah bahwa sistem perencanaan 

itu sendiri merupakan suatu pendekatan yang 
terstruktur terhadap proses yang baru dijelaskan. 
Karena adanya perbedaan ukuran, kerumitan, 
karakter, dan keragaman operasi perusahaan, tidak 
ada suatu sistem yang seperti sistem "di luar rak" 
yang dapat diterapkan tanpa penyesuaian 
mendasar untuk dapat sesuai dengan persyaratan 
yang khas dengan situasi setiap perusahaan. 
Sejauh mana perusahaan dapat mengembangkan 
rencana yang terintegrasi, terkoordinasi, dan 
konsisten tergantung pada pemahaman pada 
proses perencanaan itu sendiri sebagai suatu cara 
mempertajam fokus bagi semua tingkatan 
manajemen dalam suatu organisasi. 

 

a. Pentingnya Suatu Perencanaan Pemasaran 
Tidak ada keraguan bahwa perencanaan 
pemasaran adalah penting ketika kita menyadari 
semakin rapuh dan rumitnya lingkungan di mana 
perusahaan beroperasi. Ratusan faktor internal dan 
eksternal berinteraksi dalam suatu mekanisme yang 
mengagumkan untuk mempengaruhi kemampuan 
kita melayani konsumen dengan memperoleh 
keuntungan.Perhatikan sejenak empat tujuan yang 
biasa ditetapkan perusahaan maksimalisasi 
penjualan, maksimalisasi keuntungan, 
maksimalisasi pengembalian investasi, dan 
minimalisasi biaya. Setiap tujuan ini memiliki daya 
tariknya masing-masing bagi setiap manajer di 
suatu perusahaan, tergantung pada sifat dari fungsi 
mereka. Dalam kenyataannya, kondisi maksimal 
yang dapat dicapai adalah semacam "kompromi 
optimal". 
 

 
b. Apakah Kita Berbicara tentang Suatu 

Rencana Pemasaran Taktis atau Strategis? 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 
kegelapan perilaku organisasi berkaitan dengan 
perencanaan pemasaran, kerancuan yang paling 
besar adalah pada terminologi pemasaran. Hanya 
sedikit praktisi pemasaran yang mengerti 
pentingnya   suatu  rencana     pemasaran  strategis  
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sebagai lawan dari rencana pemasaran taktis atau 
operasional. 

Masalahnya sederhana. Sebagian besar manajer 
cenderung menjual produk yang mereka rasa paling 
mudah dijual kepada konsumen yang tidak banyak 
memberikan penolakan. Dengan pertama-tama 
membangun rencana pemasaran taktis jangka 
pendek dan kemudian mengekstrapolasikannya, 
manajer hanya berhasil dalam mengekstrapolasi 
rintangan pribadi mereka saja. 

Hal ini seperti menyetir di suatu arus air yang 
tenang, jernih, dan lambat tetapi tidak terlalu tepat 
untuk situasi air yang deras dan bergejolak. 
Berasyik ria dengan pertama-tama mempersiapkan 
rencana satu tahun yang rinci adalah ciri khas dari 
perusahaan-perusahaan yang tidak dapat 
membedakan antara peramalan penjualan dan 
penganggaran dengan perencanaan pemasaran 
strategis. Kondisi seperti ini merupakan kesalahan 
paling umum yang dilakukan beberapa perusahaan 
selama ini. Hal ini membawa kita pada titik awal 
dalam perencanaan pemasaran suatu pemahaman 
atas perbedaan antara strategi dan taktik. 
 
Strategi (strategy) menjelaskan arah yang akan 
dituju perusahaan dan menuntun pengalokasian 
sumber daya dan upaya. Dari sudut pandang lain, 
strategi menjelaskan bisnis di mana kita berada dan 
bisnis di mana kita akan berada. Strategi 
menyediakan logika yang mengintegrasikan 
perspektif departemen fungsional dan unit 
operasional serta mengarahkan mereka semua 
pada arah yang sama. Pernyataan strategi untuk 
unit bisnis terdiri dari tiga elemen sebagai berikut: 

 Suatu definisi bisnis yang merinci bidang di 
mana perusahaan tersebut akan bersaing. 

 Arahan strategis yang menjelaskan di mana 
keunggulan bersaing akan diperoleh. 

 Strategi fungsional pendukung. 
 
Taktik (tactics) adalah tindakan jangka pendek yang 
dilakukan untuk menerapkan strategi yang lebih 
luas. Strategi pemasaran(marketing 
strategy)     adalah   suatu  pernyataan    bagaimana  
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caranya suatu merek atau lini produk akan 
mencapai tujuannya. Strategi memberikan 
keputusan dan arahan sehubungan dengan 
variabel-variabel seperti segmentasi pasar, 
identifikasi pasar sasaran, pemosisian, elemen 
bauran pemasaran, dan pengeluaran. 
 
Gambar 01. menunjukkan perusahaan gaya lama di 
mana tidak banyak perhatian yang diberikan pada 
strategi oleh setiap tingkatan manajemen. Pada 
perusahaan ini, manajemen tingkat bawah tidak 
dilibatkan sama sekali dalam perumusan strategi, 
sementara manajemen senior dan dewan direksi 
menggunakan sebagian besar waktu mereka pada 
isu-isu operasional dan taktis. 
 
Gambar 02. menggambarkan suatu perusahaan 
yang menyadari pentingnya strategi dan mendesain 
agar semua tingkatan manajemen terlibat dalam 
perumusan strategi. 

 
 
Aturannya adalah sebagai berikut: 

 Pertama-tama kembangkan rencana 
pemasaran strategis. Hal ini menuntut 
penekanan pada penelitian lingkungan 
eksternal dan identifikasi awal kekuatan 
yang keluar darinya dan    pengembangan 
tanggapan    strategis   yang     tepat     yang  

Gambar : 01 

Gambar : 02 
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melibatkan semua tingkat manajemen dalam 
proses. 

 Suatu rencana strategis harus berisi rencana 
untuk lima tahun. Hanya ketika rencana 
tersebut telah dikembangkan dan disetujui 
barulah rencana pemasaran tahunan dapat 
dikembangkan. Jangan pernah menulis 
rencana tahunan terlebih dahulu dan 
kemudian mengekstrapolasinya. 

 
c. Proses Perencanaan Pemasaran 
Menggambarkan tahapan dalam pengembangan 
suatu rencana pemasaran (Gambar: 03). Suatu 
rencana strategis harus berisikan beberapa hal 
sebagai berikut: 

 Pernyataan misi 
 Ringkasan keuangan yang berisikan 

pendapatan, biaya, aliran uang, dan laba 
yang harus dicapai pada periode yang 
direncanakan. 

 Ringkasan faktor-faktor eksternal utama 
yang mempengaruhi kinerja pemasaran 
perusahaan selama tahun sebelumnya 
bersama dengan suatu pernyataan kekuatan 
dan kelemahan perusahaan dalam 
persaingan yang dihadapi. Ini disebut 
dengan analisis SWOT (strengths, 
weakness, opportunities, threats) 

 Daftar asumsi-asumsi tentang penentu 
utama keberhasilan dan kegagalan 
pemasaran. 

 Tujuan dan strategi pemasaran keseluruhan. 
 Strategi untuk menciptakan sumber daya 

yang dibutuhkan untuk menerapkan program 
penciptaan nilai bagi konsumen. 

 Program pemasaran yang berisikan rincian 
waktu, tanggung jawab, dan biaya-biaya 
disamping peramalan penjualan anggaran. 
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Gambar : 03 
Tahapan Untuk 
Mencapai Suatu 

Rencana Pemasaran 
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d. Audit Pemasaran 
Audit pemasaran adalah suatu tinjauan formal dan 
sistematis pada strategi dan rencana pemasaran 
yang diambil. Audit dapat dilakukan secara 
eksternal oleh auditor independen atau secara 
internal yang dilakukan oleh bagian pemasaran. 
Pengauditan adalah menguji catatan dan prosedur 
serta mengidentifikasi permasalahan di lingkungan, 
dalam organisasi, dan di antara organisasi dengan 
pemasoknya. Tujuannya adalah untuk melihat 
seberapa baik perusahaan menerapkan konsep 
pemasarannya menciptakan nilai bagi 
konsumennya dalam tingkat laba. Audit 
pemasaran (marketing audit) memungkinkan 
manajemen melihat jauh di luar laparan rutin 
penjualan dan peramalan pangsa pasar. Manajer 
dapat menggunakan audit untuk menanyakan 
produktivitas biaya pemasaran yang telah ditanam. 
 
Mengapa Audit Dibutuhkan? 
Sering sekali kebutuhan akan audit tidak muncul 
sebelum segala sesuatu telah berubah menjadi 
salah terlebih dahulu seperti penjualan yang 
menurun, jatuhnya marjin, hilangnya pangsa pasar, 
kapasitas produksi yang tidak terpakai sepenuhnya. 
Pada saat seperti ini, manajemen sering mencoba 
memperbaiki gejala-gejala yang salah. 
Memperkenalkan produk baru atau menarik produk, 
reorganisasi tenaga penjualan, menurunkan harga, 
dan pemotongan biaya adalah hanya beberapa dari 
tindakan yang biasa diambil. Namun demikian, 
pengukuran tersebut cenderung tidak efektif jika 
lebih banyak lagi permasalahan mendasar yang 
tidak diidentifikasi. Kalaupun ternyata dapat 
bertahan dalam tempo yang cukup panjang, 
perusahaan tersebut sebenarnya memecahkan 
permasalahan mereka melalui suatu proses 
eliminasi. Permasalahan harus dengan tepat 
didefinisikan, dan audit merupakan salah satu cara 
untuk membantu mendefinisikannya. 

Singkatnya, audit adalah suatu pendekatan yang 
terstruktur untuk mengumpulkan dan menganalisis 
informasi dan data dalam lingkungan bisnis yang 
rumit serta merupakan suatu prasyarat penting 
dalam memecahkan masalah. 
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Bentuk Audit : 
Perusahaan yang melakukan audit dihadapkan 
pada dua jenis variabel. Yang pertama adalah 
variabel yang tidak dapat dikontrol langsung oleh 
perusahaan. Variabei ini biasanya mengambil 
bentuk apa yang dapat dijelaskan sebagai variabel 
lingkungan, pasar, dan persaingan. Yang kedua 
adalah variabel yang dapat dikontrol secara penuh 
oleh perusahaan Variabel ini kita sebut sebagai 
variabel operational (operational variables). Variabel 
ini memberikan kita suatu Arahan mengenai cara 
membentuk suatu audit, yaitu dalam dua bentuk - 
audit eksternal (external audit) dan audit 
internal (internal audit). 

Audit eksternal berhubungan dengan variabel yang 
tidak dapat dikontrol, dan audit internal 
berhubungan dengan variabel yang dapat dikontrol. 
Audit eksternal dimulai dengan suatu pengujian 
informasi tentang keadaan ekonomi secara umum, 
dan dilanjutkan dengan pandangan tehadap 
kesehatan dan pertumbuhan pasar yang dilayani 
oleh perusahaan. Tujuan dari audit intenal adalah 
untuk menilai sumber daya organisasi dalam 
kaitannya dengan lingkungan dan sumber daya 
pesaing. 
 
Posisi Audit Pemasaran pada Audit Manajemen : 
Istilah audit manajemen (management 
audit) sebenamya berarti suatu audit tingkat 
perusahaan yang melibatkan pengukuran semua 
sumber daya internal dihadapkan pada lingkungan 
eksternal. Dalam praktik, cara terbaik untuk 
melakukan suatu audit manajemen (management 
audit) adalah dengan melakukan audit secara 
terpisah untuk setiap fungsi manajemen utama. 

Oleh karena itu, audit pemasaran (marketing 
audit) hanyalah sebagian dari audit manajemen 
yang lebih luas, dilakukan dengan cara yang sama 
seperti cara mengaudit produksi. 

Setiap pokok pikiran harus diuji dengan suatu 
pandangan yang bertujuan untuk mengisolasi 
faktor-faktor yang dianggap penting pada kinerja 
perusahaan. Tugas pertama auditor adalah meneliti  
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sejumlah besar informasi dan data yang tersedia 
untuk diuji keterandalan dan relevansinya. 
Adakalanya  beberapa  data dan   informasi   harus 
direorganisasikan ke dalam sebuah bentuk yang 
lebih mudah digunakan. Pertimbangan dibutuhkan 
untuk memutuskan data dan informasi tambahan 
apa yang dibutuhkan untuk mendefinisikan 
permasalahan. 
 
Proses auditing memiliki dua tahap dasar sebagai 
berikut: 

a. Identifikasi, pengukuran, pengumpulan, dan analisis 
semua fakta dan pendapat yang mempengaruhi 
permasalahan perusahaan. 

b. Penggunaan penilaian (judgment) untuk hal-hal 
yang tetap tidak jelas sampai analisis awal selesai 
dilakukan. 
 
Kapan Audit Pemasaran Dilakukan? 
Suatu kekeliruan yang dipercaya sebagian orang 
adalah bahwa audit pemasaran merupakan upaya 
terakhir untuk mendefinisikan suatu permasalahan 
pemasaran perusahaan, atau paling baik 
merupakan sesuatu yang dilakukan oleh sebuah 
badan independent dari waktu ke waktu untuk 
memastikan bahwa suatu perusahaan berada pada 
jalan yang benar. Karena pemasaran adalah suatu 
fungsi yang begitu rumitnya, maka sangat perlu 
untuk mewujudkan suatu analisis menyeluruh, 
paling tidak setahun sekali di awal siklus, 
perencanaan. 

Perusahaan yang berhasil, di samping 
menggunakan informasi, prosedur kontrol, dan 
penelitian pemasaran yang normal di sepanjang 
tahun, memulai siklus perencanaan setiap tahunnya 
dengan suatu tinjauan ulang formal, melalui suatu 
proses semacam audit, dari semua faktor yang 
memiliki pengaruh penting pada kegiatan 
pemasaran. 
 
Siapa yang Harus Melakukan Audit Pemasaran? 
Sebuah isu penting dalam melakukan audit 
pemasaran adalah siapa yang harus melakukannya. 
Apakah audit harus dilakukan oleh eksekutif dan 
manajer perusahaan atau oleh konsultan luar?  
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Secara periodik adalah hal yang bijaksana untuk 
melibatkan konsultan luar untuk melakukan audit 
pemasaran. Setiap perusahaan memiliki risiko buta 
terhadap   kenyataan    karena    pengaruh   budaya 
perusahaan. Hal ini khususnya terjadi pada 
perusahaan yang memiliki produk hebat, atau yang 
lebih buruk lagi, yang luar biasa hebatnya. Tidak 
akan ada audit internal yang dapat menembus 
suatu "superiority complex" perusahaan atau 
organisasi, yang dapat mengakibatkan perusahaan 
kehilangan kemampuannya untuk memahami apa 
yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen. 
 
Tidak banyak, jika ada, konsultan luar yang memiliki 
pengetahuan mendalam tentang pasar, konsumen, 
budaya perusahaan, dan industri seperti yang 
dimiliki oleh manajer lini perusahaan. Ini merupakan 
alasan untuk dilakukannya audit oleh manajer lini 
perusahaan di bidang yang menjadi 
tanggungjawabnya. Keberatan terhadap audit jenis 
ini berkisar pada permasalahan kurangnya waktu 
dan kurangnya objektivitas. 

Dalam praktik, permasalahan-permasalahan 
tersebut diatasi oleh penginstitusionalan prosedur 
serinci mungkin, sehingga semua manajer harus 
mengacu pada suatu pendekatan yang ditetapkan 
dan melalui pelatihan yang menyeluruh dalam 
penggunaan prosedur. Disiplin yang ketat harus 
diterapkan dari lapisan manajemen tertinggi hingga 
yang terendah yang terlibat dalam audit. Disiplin 
tersebut biasanya berhasil membantu manajer 
menghindari semacam pengarahan pandangan 
yang merupakan dampak dari kurangnya penilaian 
yang kritis. 
 
Apa yang Terjadi dengan Hasil dari Audit? 
Pertanyaan yang masih tersisa adalah apa yang 
terjadi dengan hasil dari suatu audit? Beberapa 
perusahaan menggunakan sumber daya yang 
sangat berharga untuk melakukan audit yang tidak 
berdampak banyak jika ditinjau dari hasil yang 
dapat dilakukan. Memang, selalu ada bahayanya 
jika pada suatu tahapan audit, perhatian yang 
kurang diberikan pada kebutuhan untuk 
berkonsentrasi          pada          analisis            yang  
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menentukan trend dan pengembangan mana yang 
sebenarnya mempengaruhi perusahaan. Suatu 
daftar dapat memastikan kelengkapan logika dan 
analisis yang dibutuhkan, tetapi orang-orang yang 
melakukan  audit   juga   harus  mendisiplinkan  diri 
mereka untuk menghindarkan audit dari semua 
informasi yang tidak penting bagi permasalahan 
pemasaran dan peluang perusahaan. Perusahaan 
sangat penting untuk berkonsentrasi pada analisis 
yang menentukan trend dan perkembangan mana 
yang akan benar-benar mempengaruhi perusahaan. 
Karena tujuan audit perusahaan, adalah untuk 
menentukan tujuan dan strategi pemasaran pada 
suatu perusahaan, akan lebih membantu juga jika 
suatu format dapat dirumuskan untuk 
mengorganisasikan temuan-temuan yang di dapat. 
 
Salah satu cara mengorganisasikan temuan adalah 
melalui dalam bentuk analisis SWOT. Ini adalah 
ringkasan dari audit di bawah judul kekuatan dan 
kelemahan internal dalam hubungannya dengan 
peluang dan ancaman eksternal. 
 
Analisis SWOT berisi tidak lebih dari empat atau 
lima halaman komentar yang berfokus pada faktor 
kunci saja. Analisis tersebut memaparkan kekuatan 
dan kelemahan internal pembeda dalam 
hubungannya dengan peluang dan, ancaman utama 
pesaing. Sejumlah alasan mengapa terjadi kinerja 
yang baik atau buruk juga disertakan. Analisis 
tersebut sangat menarik untuk dibaca, berisi 
pernyataan-pernyataan ringkas, hanya 
memasukkan data yang relevan dan penting, dan 
menekankan analisis yang kreatif. 
 
Kesimpulannya, melakukan suatu audit pemasaran 
yang rutin dan menyeluruh dalam suatu langkah 
yang terstruktur dapat memberi suatu perusahaan 
pengetahuan akan bisnis, trend di pasar, dan di 
mana perusahaan pesaing memberi nilai tambah. 
Audit adalah dasar untuk menetapkan tujuan dan 
strategi. 
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e. Hubungan Perencanaan Pemasaran Dengan Perencanaan 

Perusahaan 
Ada lima langkah dalam perencanaan perusahaan. Seperti yang 
dapat dilihat pada Tabel 01, titik awalnya biasanya adalah suatu 
pernyataan sasaran jangka panjang keuangan peruahaan, yang 
sering dinyatakan dalam bentuk penjualan, laba sebelum pajak, 
dan pengembalian atas investasi. 
 
Biasanya, rentang waktu perencanaan jangka panjang adalah 
lima tahun ke depan, walaupun rentang tiga tahun secara 
berangsur telah menjadi suatu kebiasaan baru. Rentang periode, 
sebenarnya ditentukan oleh sifat pasar di mana perusahaan 
tersebut beroperasi. Misalnya, rentang lima tahun tidak cukup 
panjang bagi perusahaan gelas, karena dibutuhkan waktu yang 
sama untuk memesan tungku apii yang baru, sementara dalam 
industri busana lima tahun adalah waktu yang terlalu lama. Tabel 
Perencanaan Pemasaran dan Posisinya dalam Perusahaan          

 

Langkah 1 
Sasaran 

Keuangan 
Perusahaan 

Langkah 2 
Audit 

Manajemen 

Langkah 3 
Penetapan 

Sasaran dan 
Strategi 

Langkah 4 
Perencanaan 

Langkah 5 
Rencana 

Perusahaan 

Pertumbuhan 
penjualan dan 
pendapatan 
yang 
ditargetkan 

 

 

 

Audit 
pemasaran 
 
 
Audit 
distribusi 
 
Audit 
manufaktur 
 
 
 
 
Audit 
keuangan  
 
Audit 
personalia 

Sasaran 
pemasaran, 
strategi 
 
Sasaran 
distribusi 
strategi 
 
Sasaran 
manufactur, 
strategi 
 
Sasaran 
keuangan, 
strategi 
 
Sasaran 
personalia, 
strategi 
 

Rencana 
pemasaran 
 
 
Rencana 
distribusi 
 
 
Rencana 
manufaktur 
 
 
Rencana 
keuangan 
 
 
Rencana 
sumber daya 
manusia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Menerbitkan 
rencana 
perusahaan 
yang berisikan 
sasaran dan 
strategi 
perusahaan, 
dan strategi 
pemasaran dan 
sebagainya 

 

Tabel 01 - Perencanaan Pemasaran dan Proses dalam Siklus 

Perusahaan 
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Untuk tujuan agar didapat rincian yang cukup 
sehingga suatu rencana strategic dapat digunakan, 
jika memungkinkan, disarankan agar periode 
perencanaan tetap dibuat tiga tahunan. Di luar 
rentang periode ini rincian perencanaan cenderung 
menjadi tidak banyak artinya. Bisa saja dibuat 
skenario yang merentang dari lima hingga sepuluh 
tahun dan bahkan lebih jauh lagi, tetapi bukan suatu 
rencana dalam pengertian seperti di atas. Langkah 
selanjutnya adalah audit manajemen. Tinjauan 
situasi menyeluruh, khususnya di bidang 
pemasaran, memungkinkan perusahaan 
memastikan apakah mampu mencapai sasaran 
keuangan jangka panjang dengan bermodalkan 
rentang produk yang dimiliki saat ini dan di pasar 
yang ada saat ini. Jika diperkirakan akan ada 
kesenjangan maka harus diisi dengan 
pengembangan produk atau perpanjangan pasar. 

Tidak diragukan lagi bahwa langkah yang paling 
penting dan paling sulit dalam perencanaan 
perusahaan adalah langkah ketiga, penetapan 
tujuan dan.strategi. Jika langkah ini tidak dilakukan 
dengan benar, segalabsesuatu yang mengikutinya 
tidak banyak artinya. 

Saat ini, hal yang paling penting adalah siklus 
perencanaan untuk pencapaian suatu kompromi 
antara apa yang diinginkan. oleh beberapa 
departemen fungsional dengan apa yang dapat 
dipraktikkan, dengan segalaketerbatasan yang 
dimiliki perusahaan. Misalnya, tidaklah baik 
menetapkan tujuan pemasaran untuk melakukan 
penetrasi pasar baru jika perusahaan tidak memiliki 
kapasitas produksi yang cukup untuk melayani 
tambahan permintaan, dan jika tidak tersedia modal 
untuk membiayai investasi yang diperlukan. Pada 
tahap ini, strategi dan tujuan ditetapkan untuk tiga 
tahun atau sesuai dengan rentang perencanaan 
yang telah ditetapkan. 

Langkah keempat melibatkan pembuatan rencana 
(plans) rinci untuk satu tahun yang berisi tanggung 
jawab, waktu dan biaya untukmencapai sasaran 
tahun pertama, dan rencana umum untuk tahun 
berikutnya.       Rencana   ini      kemudian       dapat 



B
A

B
 I

I 

 
 

32 Direktorat Pembinaan SMK (2013) 

 

P E R E N C A N A A N  P E M A S A R A N  2  
 

 
digabungkan ke dalam rencana perusahaan 
(corporate), yang berisi tujuan, strategi, rencana, 
untung dan rugi, dan neraca rugi-laba perusahaan 
jangka panjang. Salah satu dari tujuan utama 
rencana perusahaan (corporate plan) adalah untuk 
menyediakan visi jangka panjang tentang apa yang 
sedang berusaha dicapai oleh perusahaan, dengan 
mempertimbangkan harapan pemegang saham, 
trend lingkungan, trend pasar sumber daya, trend 
pasar konsumsi, dan kompetensi khas perusahaan 
yang ditemukan pada saat audit manajemen. Apa 
arti semua ini pada kegiatan sehari-hari adalah 
bahwa rencana perusahaan biasanya berisikan 
paling tidak elemen-elemen sebagai berikut : 

1.  Tingkat kemampulabaan yang diinginkan. 
2.  Batasan bisnis. 

 Produk apa yang akan dijual pada pasar 
yang bagaimana (pemasaran) 

 Fasilitas apa yang akan dibangun 
(produksi dan distribusi) 

 Jumlah dan karakter tenaga kerja 
(personalia) 

 Pembiayaan (keuangan) 
 Teknologi yang ak an dikembangkan 

(penelitian & pengembangan) 
3. Tujuan-tujuan perusahaan lainnya, seperti 

tanggungjawab sosial, tujuan perusahaan, 
bursa saham, dan citra perusahaan. 

 
Rencana perusahaan seperti di atas, yang berisi 
peramalan neraca rugi-laba serta neraca keuangan, 
lebih memberikan stabilitas jangka panjang bagi 
suatu perusahaan ketimbang rencana yang 
didasarkan pada proses intuisi berisi peramalan 
yang cenderung hanya merupakan ekstrapolasi 
trend masa lalu.  
Kantor pusat suatu perusahaan multinasional 
dengan sistem anggaran yang canggih menerima 
rencana-rencana dari kantor cabangnya di seluruh 
dunia dan mengkoordinasikannya dalam terminologi 
kuantitatif dan lintas fungsi, seperti jumlah 
karyawan, unit terjual, jenis pabrik yang dimiliki, 
meter persegi luas lokasi produksi, bersama 
implikasi keuangan yang berkaitan. 
Permasalahannya   adalah  keseluruhan  bangunan  
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rumit data yang terbentuk dibangun di atas 
peramalan penjualan, yang sebenarnya tidak lebih 
dari suatu permainan angka yang banyak 
menghabiskan waktu. Isu-isu strategis utama 
sehubungan dengan produk dan pasar malah 
tenggelam dalam semua kegiatan keuangan, yang 
sebenarnya berujung pada suatu permasalahan 
operasional dan kemampulabaan yang serius. 
 
Asumsi : 
Mari kita kembali ke persiapan rencana pemasaran. 
Setiap perusahaan memiliki penentu utama 
keberhasilan yang harus diasumsikan sebelum 
proses perencanaan dapat diteruskan. Ini adalah 
suatu pertanyaan tentang standardisasi lingkungan 
perencanaan. Misalnya, tidaklah menolong untuk 
menerima rencana dari dua manajer produk, di 
mana yang satu percaya bahwa pasar akan 
meningkat 10 persen sementara manajer yang lain 
percaya bahwa pasar sedang turun 10 persen. 
Asumsi harus sedikit mungkin jumlahnya. Jika 
suatu. rencana memungkinkan untuk terlepas dari 
asumsi-asumsi yang dibuat, maka asumsi tersebut 
dapat diabaikan. 
 
f. Sasaran Dan Strategi Pemasaran 
Langkah selanjutnya dalam perencanaan 
pemasaran adalah penulisan sasaran dan strategi 
pemasaran sebagai langkah kunci dalam proses 
keseluruhan. Suatu sasaran adalah apa yang ingin 
capai. Suatu strategi adalah bagaimana berencana 
untuk mencapai sasaran. Di seluruh tingkatan 
pemasaran pasti ada sasaran dan strategi. 
Misalnya, akan ada yang dinamakan sasaran dan 
strategi periklanan serta sasaran dan strategi harga. 
Hal penting dalam sasaran pemasaran (marketing 
objectives) adalah bahwa sasaran tersebut 
berbicara tentang produk dan pasar saja. Sasaran 
pemasaran adalah tentang satu atau lebih dari hal-
hal sebagai berikut: 

 Produk yang telah ada di pasar yang telah 
ada. 

 Produk baru di pasar yang telah ada. 
 Produk yang telah ada untuk pasar baru. 
 Produk baru untuk pasar baru. 
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Sasaran pemasaran dapat diukur. Istilah pengarah 
seperti "maksimalisasi", "minimalisasi", "penetrasi", 
dan "meningkat" dapat diterima jika ada pengukuran 
kuantitatif yang dapat dilekatkan pada istilah 
tersebut. Pengukuran dinyatakan dalam bentuk 
beberapa atau ,s.eluruh hal sebagai berikut: volume 
penjualan, pangsa pasar, laba, persentase 
penetrasi outlet, awareness, dan kepercayaan. 
Strategi pemasaran adalah metode untuk mencapai 
sasaran 
pemasaran dan dinyatakan dalam bauran 
pemasaran (marketing mix) seperti 
digambarkan pada Tabel 02. 
 
 

 
 
 

  

Tabel 02 - Bauran Pemasaran 

Sumber : Malcam & Warren J Keegan, Marketing Plans That Work 
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g. Analisis Lingkungan Pemasaran 

1. Lingkungan Eksternal  
Pada umumnya, lingkungan eksternal dipandang 
sebagai hal yang tidak dapat 
dikendalikan oleh perusahaan. Akan tetapi, dalam 
pembuatan rencana pemasaran wpengusaha 
hendaknya menyadari perubahan pada bidang-
bidang berikut. 
a.  Lingkungan Perekonomian 
Pengusaha harus mempertimbangkan perubahan 
dalam GNP (pendapatan nasional bruto), 
pengangguran menurut daerah geografis, 
pendapatan siap konsumsi, dan lain-lain. 
b.  Lingkungan Kebudayaan 
Evaluasi perubahan kebudayaan mungkin 
mempertimbangkan pergeseran pada populasi 
menurut demografi (contohnya, dampak ledakan 
penduduk atau pertumbuhan para manula dalam 
komposisi penduduk), perubahan sikap 
(seperticintailah produk buatan dalam 
negeri), kecenderungan dalam kecelakaan kerja, 
tuntutan upah minimum, kesehatan, dan nutrisi. 
Semuanya mungkin mempunyai dampak dalam 
perencanaan pasar dari wiraswastawan. 

2. Lingkungan Teknologi 
Kemajuan teknologi sulit diprediksi. Akan tetapi, 
pengusaha hendaknya mempertimbangkan 
perkembangan teknologi potensial yang ditentukan 
dari sumber daya yang terlibat dalam industri besar 
atau pemerintah. Berada di pasar yang berubah 
dengan cepat karena perkembangan teknologi akan 
menuntut pengusaha untuk membuat keputusan 
pemasaran jangka pendek secara hati-
hati maupun bersiap-siap dengan rencana 
kontingensi bagi perubahan teknologi tertentu yang 
mungkin mempengaruhi produk atau jasanya. 

3. Lingkungan Permintaan Konsumen 
Sebagian besar produk mengikuti daur hidup. 
Selama berbagai tahap dari daur hidup, 
pertumbuhan permintaan, penurunan, atau 
stabilisasi mungkin bisa terjadi. Perencanaan pasar 
akan mempersiapkan perusahaan terhadap adanya 
perubahan       tersebut   dan     memberikan     cara  
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persiapan terhadap perubahan permintaan yang 
memerlukan tindakan tertentu pada produk/jasa, 
saluran distribusi, harga atau promosi. Penting juga 
mengetahui daur hidup potensial dari produk/jasa 
tertentu. Informasi ini akan membantu keputusan 
perencanaan pasar maupun keputusan 
pengembangan produk bagi perusahaan. 

4. Lingkungan Hukum 
Terdapat banyak persoalan hukum dalam memulai 
usaha baru. Wiraswastawan hendaknya bersiap-
siap dengan adanya perubahan peraturan hukum 
dari pemerintah yang mungkin akan mempengaruhi 
produk/jasa, saluran distribusi, strategi promosi atau 
harga, hambatan pada periklanan media (larangan 
minuman keras, iklan rokok, dan lain-lain) dan 
peraturan keamanan produk yang mempengaruhi 
produk dan kemasan adalah contoh yang bisa 
mempengaruhi program pemasaran. 

5. Lingkungan Persaingan 
Sebagian besar pengusaha umumnya menghadapi 
ancaman potensial dari perusahaan yang lebih 
besar. perusahaan harus bersiap-siap dengan 
ancaman tersebut dan hendaknya membuat 
rencana pemasaran yang menguraikan strategi 
paling efektif dalam lingkungan persaingan. 

6. Lingkungan Bahan Mentah 
Juga cukup sulit untuk meramalkan kekurangan 
bahan mentah. Adalah gagasan baik bagi 
perusahaan untuk membentuk hubungan kuat 
dengan pemasok dan sensitif terhadap ancaman 
adanya kelangkaan bahan mentah. Jika terdapat 
kelangkaan bahan mentah, perusahaan harus 
membuat perencanaan sumber alternatif dari bahan 
mentah tersebut. Banyak usaha pemula berakhir 
karena kelangkaan bahan mentah. Mungkin sangat 
sulit mendapatkan sumber alternatif yang mapan. 
Akan tetapi, kesadaran akan resiko akan 
menyelamatkan wiraswastawan dalam 
mempertahankan usahanya dan memungk inkan 
mereka mendiversifikasi usahanya atau menutup 
usaha sebelum mengalami kerugian besar. 
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7. Lingkungan Internal 
Faktor internal merupakan variabel di mana 
wiraswastawan mempunyai suatu kendali atas 
variabel tersebut. 
a.  Sumber days finansial 
Rencana finansial hendaknya menguraikan 
kebutuhan finansial dari usaha baru tersebut. 
b.  Manajemen 
Sangat penting bagi suatu organisasi untuk 
memberikan tanggung jawab 
implementasi perencanaan. Pada beberapa kasus, 
ketersediaan para ahli tertentu mungkin tidak bisa 
dikendalikan (misalnya kelangkaan tipe manajer 
teknis). Wiraswastawan harus membangun tim 
manajemen efektif dan memberikan tanggung 
jawab kepada mereka untuk mengimplementasikan 
rencana pemasaran. 
c. Pemasok 
Pemasok yang digunakan umumnya didasarkan 
pada sejumlah faktor, seperti harga, waktu 
penyerahan, kualitas, bantuan manajemen, 
dan lain-lain. Pada beberapa kasus, di mana bahan 
mentah langka atau hanya ada beberapa pemasok 
bahan mentah atau suku cadang tertentu, 
wiraswastawan mempunyai kendali yang kecil atas 
keputusan. Karena harga pasokan, waktu 
penyerahan, dan lain-lain mempunyai dampak pada 
banyak keputusan pemasaran, penting sekali 
memasukkan faktor-faktor tersebut dalam rencana 
pemasaran. 
d.  Sasaran dan Tujuan 
Setiap usaha baru hendaknya menetapkan sasaran 
dan tujuan yang akan menuntun perusahaan 
melalui pembuatan keputusan jangka panjang. 
Tujuan atau sasaran tersebut berisi pernyataan 
yang melibatkan manajemen dan program 
pemasaran pada arah yang terbatas. Sasaran atau 
tujuan tersebut mudah mengalami perubahan oleh 
wiraswastawan dan dianggap bisa dikendalikan. 
Akan tetapi, harus dipahami bahwa tujuan dan 
sasaran adalah berarti garis pedoman jangka 
panjang dan perubahan konstan akan menunjukkan 
ketidakstabilan dan ketidakamanan bagian 
manajemen. 
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h. Strategi dan Bauran Pemasaran  
Jantung dari rencana pemasaran dinyatakan dalam 
bauran pemasaran (marketing mix). Bauran 
tersebut adalah suatu set variabel dalam rencana 
pemasaran yang dapat dikontrol yang biasanya 
dinyatakan dalam bentuk 4P yaitu product (produk), 
price (harga), place (distribusi), dan promotion 
(promosi). Tantangan dari perencanaan pemasaran 
adalah pengoptimalan bauran dengan 
menyesuaikan setiap variabel serta anggaran untuk 
setiap variabel untuk memaksimalkan nilai bagi 
konsumen dan kontribusi bagi perusahaan yang 
diukur dalam penjualan dan laba atau sasaran 
organisasi lainnya.  

Misalnya, apakah menaikkan harga akan 
meningkatkan pendapatan per unit, menurunkan, 
atau meningkat kan pendapatan total tergantung 
pada elastisitas permintaan (demand elasticity) 
produk tersebut. Elastisitas permintaan tergantung 
pada kuantitas dan kualitas iklan dan bentuk 
komunikasi lainnya serta ciri-ciri dan manfaat 
produk itu sendiri. Di awal tahun 1996, Ford Motor 
Company tampaknya memperkirakan elastisitas 
harga yang berlebihan untuk mobilnya ketika 
menambahkan berbagai feature dan 512 perbaikan 
mesin yang menaikkan harga di atas pesaing 
langsungnya, yang menawarkan mesin biasa, 
jumlah feature yang lebih sedikit, dan harga yang 
lebih rendah untuk bersaing dengan Ford. Chevrolet 
terlibat dalam iklan perbandingan langsung yang 
berfokus pada kelengkapan dasar serta keunggulan 
harga Chevrolet, dan berhasil mencuri pangsa 
pasar Ford.  

Biaya setiap strategi harus dihitung untuk 
menentukan kemudahan penerapannya. Dalam 
latihan ini, asumsi tentang tanggapan pasar harus 
dikombinasikan dengan perkiraan pengeluaran 
yang dibutuhkan untuk dapatmencapai alternatif 
yang paling tepat. 
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Pengertian Marketing 
Sebagaimana yang dikatakan oleh William J. 
Stanton  (1993:7)  bahwa pemasaran adalah 
 
  
”suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang 
dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, 
mempromosikan dan mendistribusikan barang-
barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa 
baik kepada konsumen saat ini maupun konsumen 
potensial”. 
 
 
Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam 
pemasaran terdapat empat unsur pokok kegiatan 
pemasaran yakni produk, harga, promosi dan 
distribusi yang dimana satu sama lain saling 
berkaitan. Sehingga untuk menciptakan pemasaran 
yang baik dan berhasil dalam mencapai tujuan 
perusahaan serta memberikan kepuasan terhadap 
konsumen, maka keempat unsur tadi perlu 
dirancang sebaik mungkin terutama dengan 
memperhatikan apa yang diinginkan dan dibutuhkan 
konsumen sesuai  dengan konsep pemasaran.  
Kotler (2000) mendefinisikan bahwa “bauran 
pemasaran adalah kelompok kiat pemasaran yang 
digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran 
pemasarannya dalam pasar sasaran“. Sedangkan 
Jerome Mc-Carthy dalam Fandy Tjiptono (2004) 
Merumuskan bauran pemasaran menjadi 4P 
(Product, Price, Promotion dan Place) : 

Product (Produk) 
Merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang 
ditujukan untuk mencapai tujuan melalui pemuasan 
kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk disini 
bisa berupa apa saja (baik yang berwujud fisik 
maupun tidak) yang dapat ditawarkan kepada 
pelanggan potensial untuk.memenuhi kebutuhan 
dan keinginan tertentu. Produk merupakan semua 
yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, 
diperoleh dan digunakan atau dikonsumsi untuk 
dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang 
berupa fisik, jasa, orang, organisasi dan ide. 
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Price (Harga) 
Bauran harga berkenaan dcngan kebijakan strategis 
dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, 
syarat pembayaran dan tingkat diskriminasi harga 
diantara berbagai kelompok pelanggan. Harga 
menggambarkan besarnya rupiah yang harus 
dikeluarkan seorang konsumen untuk memperoleh 
satu buah produk dan hendaknya harga akan dapat 
terjangkau oleh konsumen. 

Promotion (Promosi) 
Bauran promosi meliputi berbagai metode, yaitu 
Iklan, Promosi Penjualan, Penjualan Tatap Muka 
dan Hubungan Masyarakat. Menggambarkan 
berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan 
dalam rangka menjual produk ke konsumen. 

Saluran Distribusi (Place) 
Merupakan keputusan distribusi menyangkut 
kemudahan akses terhadap jasa bagi para 
pelanggan. Tempat dimana produk tersedia dalam 
sejumlah saluran distribusi dan outlet yang 
memungkinkan konsumen dapat dengan mudah 
memperoleh suatu produk. 
 
Faktor – faktor  bauran pemasaran    
Kombinasi dari kompenen: 

a. Kombinasi dari produk 
b. Kombinasi Penjualan 
c. Kombinasi Promosi 
d. Kombinasi Pendistribusian 

  
Penetapan harga dan penerobosan pasar 
Defenisi harga 
Harga adalaah nilai sesuatu barang dan jasa yang 
dinyatakan dalam jumlah uang atau sejumlah uang 
yang dapat ditukarkian dengan sesuatu barang atau 
jasa yang diperlukan. Dalam perekonomian saat 
ini,untuk mengadakan pertukaran atau untuk 
mengukur nilai suatu produk bukan dengan system 
barter lagi,namun dengan dengan menggunakan 
uang. Berdasarkan nilai tersebut sesorang  atau 
perusahaan bersedia melepaskan barang yang 
dimiliki oleh pihak lain. Meskipun demikian kalau 
kita   teliti,     sebenarnya    harga   ditetapkan   oleh 
perusahaan mungkin bervariasi,  misalnya   seorang  
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produsen dapat menetapkan harga untuk agen 
tunggalnya,agen,grosir dan pengecer tergantung 
pada saluran tingkat distribusi yang dipakai. 

Metode Penetapan Harga  
Secara garis besar metode penetapan harga dapat 
dikelompokkan menjadi empat kategori utama, 
yaitu: 

a. Metode penetapan harga berbasis   
permintaan,  

b. Metode penetapan harga berbasis biaya, 
c. Metode berbasis laba, 
d. Metode berbasis persaingan. 

Pembahasan metode penetapan harga adalah 
sebagai berikut: 

1) Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan 
Adalah suatu metode yang menekankan pada 
faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan 
preferansi pelanggan daripada faktor-faktor seperti 
biaya, laba, dan persaingan. Permintaan pelanggan 
sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, 
diantaranya yaitu: 

 Kemampuan para pelanggan untuk membeli 
(daya beli). 

 Kemauan pelanggan untuk membeli. 
 Posisi suatu produk dalam gaya hidup 

pelanggan, yakni menyangkut apakah 
produk tersebut merupakan simbol status 
atau hanya produk yang digunakan sehari-
hari. 

 Manfaat yang diberikan produk tersebut 
kepada pelanggan. 

 Harga produk-produk substitusi. 
 Pasar potensial bagi produk tersebut. 
 Sifat persaingan non harga. 
 Perilaku konsumen secara umum. 
 Segmen-segmen dalam pasar. 

Paling sedikit terdapat tujuh metode penetapan 
harga yang termasuk dalam metode penetapan 
harga berbasis permintaan, yaitu:  
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a. Skimming Pricing 
Strategi ini diterapkan dengan jalan menetapkan 
harga yang tinggi bagi suatu produk baru atau 
inovasi dalam tahap perkenalan kemudian 
menurunkan harga tersebut pada saat persaingan 
mulai ketat. Strategi ini baru bisa berjalan baik jika 
konsumen tidak sensitif terhadap harga, tetapi lebih 
menekankan pertimbangan-pertimbangan kualitas, 
inovasi, dan kemampuan produk tersebut dalam 
memuaskan kebutuhan 
b. Penetration Pricing 
Dalam Strategi ini perusahaan berusaha 
memperkenalkan suatu produk baru dengan harga 
rendah dengan harapan akan dapat memperoleh 
volume penjualan yang besar dalam waktu relative 
singkat. Tujuan dari strategi ini untuk mencapai 
skala ekonomis dan mengurangi biaya per unit. 
Pada saat bersamaan strategi penetrasi juga dapat 
mengurangi minat dan kemampuan pesaing karena 
harga yang rendah menyebabkan marjin yang 
diperoleh setiap peusahaan menjadi terbatas. 
c. Price Lining 
Lebih banyak digunakan pada tingkat pengecer. Di 
sini, penjual menentukan beberapa tingkatan harga 
pada semua barang yang dijual. Sebagai contoh: 
sebuah toko yang menjual berbagai macam sepatu 
dengan model, ukuran dan kualitas yang berbeda, 
menentukan  harga yaitu Rp. 30.000, -; Rp. 50.000,-
; dan Rp. 100.000, -. Hal ini akan memudahkan 
dalam pengambilan  keputusan bagi konsumen 
untuk membeli dengan harga yang sesuai 
kemampuan keuangan mereka. 
d. Prestige Pricing 
Merupakan strategi menetapkan tingkat harga yang 
tinggi sehingga konsumen yang sangat peduli 
dengan statusnya akan tertarik dengan produk 
tersebut, dan  kemudian membelinya. Sedangkan 
apabila harga diturunkan sampai tingkat  tertentu, 
maka permintaan terhadap barang atau jasa 
tersebut akan turun. Produk-produk yang sering 
dikaitkan dengan prestige pricing antara lain adalah 
permata, berlian, mobil mewah, dan sebagainya. 
e. Old-Even Pricing 
Metode penetapan harga ini sering digunakan untuk 
penjualan barang pada tingkat pengecer. Dalam 
metode ini, harga  yang  ditetapkan  dengan   angka  
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ganjil atau harga yang besarnya mendekati jumlah 
genap tertentu. Misalnya arga Rp. 2.975 bagi 
sekelompok konsumen tertentu masih beranggapan 
harga tersebut masih berada dalam kisaran harga 
Rp 2.000-an. 
f. Demand-Backward Pricing 
Adalah penetapan harga dimana melalui proses 
berjalan ke belakang, maksudnya perusahaan 
memperkirakan suatu tingkat harga yang bersedia 
dibayar konsumen, kemudian perusahaan 
menentukan margin yang harus dibayarkan kepada 
wholesaler dan retailer. Setelah itu baru harga 
jualnya dapat ditentukan. 
g. 7. Bundle Pricing 
Merupakan strategi pemasaran dua atau lebih 
produk dalam satu harga paket. Metode ini 
didasarkan pada pandangan bahwa konsumen lebih 
menghargai nilai suatu paket tertentu secara 
keseluruhan daripada nilai masing-masing item 
secara individual.Misalnya travel agency, 
menawarkan paket liburan yang mencakup 
transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Metode ini 
memberikan manfat besar bagi pembeli dan 
penjual. Pembeli dapat menghemat biaya total, 
sedangkan penjual dapat menekan biaya 
pemasarannya. 

2) Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya 
Dalam metode ini faktor penentu harga yang utama 
adalah aspek penawaran atau biaya bukan aspek 
permintaan. Hargaditentukan berdasarkan biaya 
produksi dan pemasaran yang ditambah dengan 
jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-
biaya langsung, biaya overhead, dan laba. Metode 
penetapan harga berbasis biaya terdiri dari: 
a. Standard Markup Pricing 
Merupakan penetapan harga yang ditentukan 
dengan jalan menambahkan persentase (markup) 
tertentu dari biaya pada semua item dalam suatu 
kelas produk. Persentase markup besarnya 
bervariasi tergantung pada jenis roduk yang 
dijual.Biasanya produk yang tingkat perputarannya 
tinggi dikenakan markup yang lebih kecil daripada 
produk yang tingkat perputarannya rendah. 
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b. Cost Plus Persentage of Cost Pricing 
Merupakan penetapan harga yang ditentukan 
dengan  jalan  menambahkan  persentase  tertentu 
terhadap biaya produksi atau kontruksi. Metode ini 
seringkali digunakan untuk menentukan harga satu 
item atau hanya beberapa item. Misalnya suatu 
perusahaan arsitektur menetapkan tarif sebesar 
15% dari biaya konstruksi sebuah rumah. Jadi, bila 
biaya konstruksi sebuah rumah senilai Rp100 juta 
dan fee arsitek sebesar 15% dari biaya konstruksi 
(Rp 15 juta), maka harga akhirnya sebesar Rp 115 
juta. 
c. Cost Plust Fixed Fee Pricing 
Metode ini banyak diterapkan dalam produk-produk 
yang sifatnya sangat teknikal, seperti mobil, 
pesawat, atau satelit. Dalam strategi ini, pemasok 
atau produsen akan mendapat ganti atas semua 
biaya yang dikeluarkan, seberapapun besarnya. 
Tetapi produsen atau pemasok tersebut hanya 
memperoleh fee tertentu sebagai laba yang 
besarnya tergantung pada biaya final proyek 
tersebut yang disepakati bersama. 

3) Metode Penetapan Harga Berbasis Laba 
Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan 
dan biaya dalam mpenetapan harganya. Upaya ini 
dapat dilakukan atas dasar target volumelaba 
spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase 
terhadap penjualan atau investasi. Metode 
penetapan harga berbasis laba ini terdiri dari: 

a. Target profit pricing, 
b. Target return on sales  pricing, 
c. Target return on investment pricing 

4) Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan 
Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, 
permintaan.atau laba, harga juga dapat ditetapkan 
atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan 
pesaing. Metode penetapan harga berbasis 
persaingan terdiri dari; 

a. Customary pricing; 
b. Above, at, or below marketpricin 
c. Loss leader pricing; dan sealed bid pricing 
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Penyesuaian Khusus Terhadap Harga 
Penyesuaian khusus terhadap harga menurut daftar 
(list price) terdiri atas:  
a. Diskon 
Diskon merupakan potongan harga yang diberikan 
oleh penjual kepada pembeli sebagai penghargaan 
atas aktivitas tertentu dari pembeli yang 
menyenangkan bagi penjual. Biasanya potongan 
harga ini diwujudkan dalam bentuk tunai ataupun 
barang dan dimaksudkan untuk menarik konsumen. 
Terdapat empat jenis diskon, yaitu: 

1) diskon kuantitas, 
2) diskon musiman,  
3) diskon kas,  
4) trade discount. 

 
b. Allowance 
Seperti halnya diskon, allowance juga merupakan 
pengurangan dari harga menurut daftar (price list) 
kepada pembelikarena adanya aktivitas aktivitas 
tertentu yang dilakukan pembeli.Terdapat tiga jenis 
allowance yang biasa digunakan, yaitu: 

1) Trade in Allowance 
Merupakan potongan harga yang diberikan 
dalam sistem tukar tambah. 

2) Promotinal Allowance 
Merupakan potongan harga yang diberikan 
kepada penjual ataupenyalur distribusi yang 
melakukan aktivitas periklanan atau 
penjualan tertentu yang dapat 
mempromosikan produk produsen. Bentuk 
promotinal allowance bisa berupa 
pembayaran tunai yang lebih kecil atau 
jumlah produk gratis yang lebih banyak. 

 
c. Penyesuaian Geografis  
Penyesuaian geografis merupakan penyesuaian 
terhadapharga yang dilakukan oleh produsen atau 
juga wholesaler Penyesuaiangeografis merupakan 
penyesuaian terhadap harga yang dilakukan 
olehprodusen atau juga sehubungan dengan biaya 
transportasi produk daripenjual ke pembeli. Biaya 
transportasi ini merupakan salah satu unsurpenting 
dalam biaya variabel total, yang tentunya akan 
menentukan harga akhir yang harus dibayar oleh 
pembeli. Terdapat dua metode geografis, yaitu: 
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1) FOB (Free On Board) Origin Pricin 
Berarti penjual menanggung semua biaya sampai 
pemuatan produk ke kendaraan pengangkut 
yangdigunakan (misalnya kapal, truk, kereta api, 
dan sebagainya). Umumnya dalam FOB (Free On 
Board) Origin Pricing penjual menentukan lokasi 
pemuatan produk, yang seringkalinya adalah di 
pabrik, gudang penjualan, atau di pelabuhan 
terdekat dari lokasipenjual. Tanggung jawab atas 
produk akan beralih kepada pembeli. bila produk 
sudah dimuat ke kendaraan pengangkut. Segala 
biayatransportasi dan penanganan produk 
selanjutnya ditanggung pembeli. Pembeli yang 
berlokasi paling jauh akan menanggungbiaya 
transportasi paling besar. 
2) FOB Uniform Delivered Pricing 
Dalam metode ini, harga yang ditetapkan penjual 
juga mencakupsemua biaya transportasi. Penjual 
menentukan cara pengangkutan, membayar biaya 
pengangkutan, danbertanggungjawab atas segala 
kerusakan yang mungkin terjadi.Oleh karena itu, 
tanggung jawab penjual adalah sampai produk. 
 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan 
Harga 
Faktor yang mempengaruhi penetapan tingkat 
harga antara lain : 

a.  Pimpinan Pemasaran ( Manager ) 
b.  Biaya 
c.  Permintaan dan penawaran 
d.  Persaingan 
e.  Peraturan pemerintah 
f.  Kondisi perekonomian 

 
Orentasi Pada harga pokok (cost) 
Pengusaha dalam menetapkan harga jual,terlebih 
dahulu pengusaha menghitung harga 
pokoknya,yaitu biaya biaya yang telahdikeluarkan 
untuk memproduksi barang tersebut,kemudian 
menetapkan harga jual.Harga jual biasanya  
ditetapkan dengan menambah sekian rupiah atau 
persen dar harga pokok 
a. Cost plus price method 
Dalam metode ini harga jual produk dihitung dengan 
cara menambah suatu jumlah untuk menutup laba 
yang diinginkan diatas biaya yang telah ditetapkan. 
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Harga jual = Harga Pokok (Biaya Total ) + … %  x 
Harga pokok 
 
b. Mark-ap Pricing Method 
Dalam menetapka harga jual,pedagang akan 
menambah harga belinya dengan sejumlah mark-
up,Mar-Up merupakan kelebihan harga jual diatas 
harga belinya : 
Harga Jual = Harga beli + Mark-Up 
 
Harga pulang pokok ( Break-even pricing 
method) 
Penetapan harga ini dapat diterapkan apabila 
menggunakan beberapa anggapan tertentu, yaitu: 
1. seluruh biaya dapat digolongkan kedalam biaya 
tetap dan biaya variable 
2. seluruh barang yang diproduksiakan dapat 
terjual. 
3. biaya variable satuan tetap. 
 
-  Dalam unit: 
 

                                                                       Biaya Tetap 
 Titik Pulang Pokok  =   __________________ 

                                                           Harga jual – Biaya Variabel 
 

 
 -  Dalam rupiah : 
 
                                               Biaya Tetap 
 Titik Pulang pokok    =      ______________ 
                                             Biaya Variabels                                                   
        
 

Faktor-Faktor Dalam Penetapan Harga : 

Kondisi perekonomian 
Kondisi perekonomioan ternyata besar sekali 
pengaruhnya dalam penetapan harga misalnya 
pada kondisi dimana pemerintah baru saja 
memberikan keputusan tentang adanya devaluasi, 
maka akan timbul bermacam-macam reaksi di 
kalangan masyarakat, khususnya masyarakat 
bisnis.Umumnya disambut secara spontan,yaitu 
berupa Kenaikan  harga   yang  menyolok biasanya  
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terjadi pada harga barang-barang mewah,barang-
barang impor. 

Penawaran Dan Permintaan 
Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli 
oleh pembeli pada tingkat harga tertentu. 
Sebaliknya,penawaran adalah sejumlah barang 
yang ditawarkan oleh penkjual pada suatu tingkat 
harga tertentu. Jadi pada saat adanya permintaan 
yang kuat,maka harga tendensi naik. Sebaliknya 
pada saat penawaran bertambah banyak, misalnya 
pada musim panen, maka produsen cenderung 
untuk menetapkan harga jual lebih rendah. 

Elastisitas Permintaan 
Sifat permintaan pasar ternyata berpengaruh 
terhadap penetapan harga.Disamping itu hal ini juga 
akan mempengaruhi volume barang  yang dapat 
terjual . Untuk beberapa jenis barang,harga dan 
volume penjualan berbanding terbalik.Maksudnya, 
bila terjadi kenaikan harga,maka penjual akan 
menurun. 

Persaingan 
Harga jual suatu barang di pasar seringkali 
dipengaruhi oleh adanya persaingan di antara 
perusahaan,hal ini terjadi dalam keadaan ;  
a. persaingan murni (pure competition)  
b. persaingan tidak sempurna (imferfect 
competition) 
c. oligopoli 
Dalam keadaan oligopoly terdapat beberapa penjual 
yang menguasai pasar, sehingga penetapan harga 
biasanya ditetntukan lebih tinggi dari pada keadaan 
pasardalam persaingan sempurna. 
d.monopoli 
Karena jumlah penjual dipasar hanya satu ,maka 
penetapan harga di-pengaruhi oleh faktor; 

 Peraturan harga pemerintah 
 Besar permintaan barang  
 Harga barang pengganti/subtitusi. 

 
Peraturan Pemerintah 
Pengawasan dari pemerintah dengan menjalankan 
peraturan tertentu. Merupakan suatu hal yang harus 
diperhatikan dalam penetapan harga.  
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Dalam kenyataan pengawas dari pihak pemerintah 
terhadap harga tercermin dalam kebijakan 
pemerintah berupa : 
a. penentuan harga minimum dan maksimum 
b. diskriminasi harga 
c. beban tambahan terhadap harga 
d. strategi yang mencegah usaha- usaha monopoli 
e. strategi yang mendorong usaha-usaha monopoli. 
 
Kondisi perekonomian 
Kondisi perekonomian dalam suatu negara atau 
wilayah sangat  mem-pengaruhi tingkat 
harga.Kebijakan penetapan harga dari perusahan 
perlu melihat situasi dan kondisi perekonomian 
negara atau wilayahnya.disini perlu dilihat apakah 
kondisi ekonomi ada dalam keadaan 
baik,pertumbuhannya berkembang dengan baik 
atau swebaliknya. 
 
Pengamatan dan Terobosan Pasar 
Pengamatan pasar dimaksud ditujukan untuk 
memperoleh informasi mengenai peluang dan 
hambatan yang mungkin terjadi di pasar sehingga 
perusahan dapat mengantisifasinya dengan strategi 
pemasaran yang baik dan tepat. Terobosan 
terhadap pasar atau segmen-segmen pasar antara 
lian dapat dilakukan dengan: 

1. Menjalankan salah satu dari strategi 
pemasaran yang bersifat terpusat, pemasaran 
berbeda,dan pemasaran tidak berbeda. 

2. Menjalankan penonjolan kualitas produk saja 
atau dengan menjalankan bauran produk 

3. Menjalankan kebijakan harga selektif. 
4. Menjalankan bauran pemasaran 
5. Menjalan bauran promosi 
6. Mengkombinasikan kebijakan harga dan 

promosi. 
  
Lokasi Kantor Penyalur yang Strategis 
Apabila akan menentukan lokasi yang strategi,ada 
berbagai pendekatan yang dapat dilakukan untuk 
memperhitungkan  apakah lokasi yang dipilih cukup 
strategi atau tidak. Ada berbagai  teori yang dapat 
dipakai,antara lain: 
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1. Teori Alfred, yang dalam menentukan lokasi 

memperhitungkan factor biaya pengangkutan 
dan biaya tenaga kerja. 

2. Teori penentuan lokasi dengan pemberian skor 
jarak. 

Tetapi, perhitungan – perhitungan tersebut 
seringkali juga tidak terlalu tepat untuk menentukan 
apakah lokasi strategi atau tidak ? Apa lagi saat ini 
teknologi komunikasi dan transformasi sudah lebih 
maju. 

Untuk menentukan kantor penyalur yang strategi 
cukup dengan memilih lokasi terbaik di suatu 
kota,ukuran tanah yang memadai untuk dibuat 
kantor penyalur dan gudangnya, harga tanah 
relative murah,jalannya cukup lebar dan tdak macet 
,jalur transportasi cukup baik,jalur komunikasi baik. 
Keadaan ini adala variable – variable independent 
(bebas) yang akan mempengaruhi lokasi sebagai 
variable dependen. 

Dengan cara – cara diatas berarti lokasi strategi 
ditentukan dengan cara memilih lokasi berdasarkan 
berbagai pertimbangan  atas variable – variabelnya. 
Saat ini, dengan pengetahuan dan kemampuan  
tersendiri, lokasi yang asalnya tidak strategis dapat 
dibuat menjadi lebih strategi atas menjadi sangat 
strategis. 

Caranya mengubah lokasi yang tidak strategis 
menjadi sangat strategis dapat dilakukan : 

1. Merencanakan perubahan.  
 Menentukan lokasi secara acak ,tetapi dengan 
prediksi bahwa lokasi itu dapat di kembangkan dan 
disesuaikan dengan kebutuhan tempat 
usaha,kemudian dijadikan sebagai pusat kegiatan 
bisnis. Perusahaan menggunakan tempat itu sendiri 
dan juga memberikan kesempatan kepada pihaklain 
untuk menyewa (rent),menyewa- guna (leased) atau 
membelianya dari p0erusahaan,sehingga daerah itu 
akan cepat berkembang menjadi lokasi yang 
strategis. 
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2. Meningkatkan aktivitas bisnis  
Lokasi tidak strategis terubah menjadi strategis 
karena aktivitas bisnis  yang meningkat, secara 
mendorong lokasi itu secara  ekonomi dinilai 
menjadi strategis karena banyak orang/konsumen 
yang datang. 

3. Membuat/menyalurkan produk yang spesifik. 
Sebuah perusahaan yang menduduki tempat usaha 
yang secara geografis  kurang strategis.Karena 
mewmbuat /menyalurkan produk yangspesifik maka 
banyak oran yang tertarik dating untuk 
membeli.Banyaknya orang yang tertarik dataang 
untuk membeli. Banyaknya kunjungan konsumen 
kemudian kemudian menarik perhatian 
perusahaan/pedagang lain untuk membuka usaha 
di sekitar itu karena lokasi tersebut dianggap 
strategis untuk mengembangkan  bisnis. 
Kalau dahulu orang-orang memperhatikan l;okasi 
usaha dengan hanya mempertimbangkan letak 
geografais dan kepentingaan perrusahaan dengan 
mengukur jarak bahan baku dengan pabrik dan 
jarak pabrik dan jaraak pabrik dengan penyalur atau 
konsumen.Ternyata model saat ini dapat diubah 
dengan cara-cara yang kreatif,sehingga dimanapun 
lokasi usaha ditentukan,asalada kemudahan 
transfortasi dan komunikasi dengan sedikit 
inovasi,kreatifitas,lokasi yang asalnya tidak strategis 
dapat diubah menjadi lebih strategis. 

4. Penjualan Secara Langsung (Personal Selling) 
Penjualan secara personal atau disebut juga 
sebagai penjualan dengan tatap muka atau 
penjualan langsung adalah presentasi lisan dalam 
suatu percakapan dengan satu atau lebih calon 
pembeli dengan tujuan menciptakan penjualan. 
Oleh karena penjualan personal seling dilakukan 
secara langsung orang-orang yang mewakili 
perusahaan selaku penjual maka pihak perusahaan 
harus mempersiapkan tenaga penjualan secara 
khusus yang disebut sebagai wiraniaga. 
Personal confrontation, yaitu adanya hubungan 
yang hidup, langsung, dan interaktif antara 2 orang 
atau lebih. 
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Prinsip-Prinsip Penjualan Dengan Cara Personal 
Ada tiga aspek  penting dalam penjualan dengan 
cara personal (tatap  muka), yaitu: 
a. Kewiraniagaan/salesmanship (program 

pelatihan penjualan dan seni menjual) 
b. Pendekatan yang berorentasi kepada 

penjualan. 
c. Pendekatan yang berorentasi kepada 

konsumen agar mencapai  peraih pesanan 
ada dua macam pendekatan: 
1. Pendekatan berorentasi pada penjualan 

Berusaha melatih wiraniaga teknik 
penjualan  dengan tekanan yang tinggi. 
Teknik tersebut mencakup: 
 penekanan akan pentingnya produk 
 mengkritik produk pesaing. 
 menggunakan presentase kemasan 

yang rapi 
 menonjolkan penampilan diri 
 menawarkan berbagai kelonggaran 

untuk   mengajukan pesanan pada 
waktu itu.  

2. Pendekatan berorentasi kepada pelanggan 
dengan cara: 
 Wiraniaga mempelajari cara 

mengidentifikasi ke  kebutuhan 
pelanggan dan menganjurkan jalan 
keluar yang efektif,sehingga berusaha 
agar pelanggan merasa senang pada 
wiraniaga dan perusahaan. 

 Wirwusaha menanamkan citra yang 
lebih dihargai menurut kosep 
pemasaran dari wiraniaga yang 
menekankan atau mencari pesan. 
Pembeli lebih tegas dalam 
mendengarkan dan memberi 
anggapan, sekalipun tanggapanya 
hanya merupakan ucapan terima kasih. 

 
Aktivitas personal selling memiliki beberapa fungsi 
yaitusebagai berikut : 
1. Prospecting,  yaitu  mencari  pembeli dan 

menjalin hubunganan dengan mereka. 
2. Targeting, yaitu mengalokasikan kelangkaan 

waktu penjual demipembeli. 
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3. Communicating, yaitu memberi informasi 

mengenai produkperusahaan kepada elanggan. 
4. Selling, yakni mendekati, mempresentasikan 

danmendemonstrasikan, mengatasi penolakan, 
serta menjual produkkepada pelanggan. 

5. Servicing, yakni Memberikan berbagai jasa dan 
pelayanan kepadapelanggan. 

6. Information gathering, yakni melakukan riset dan 
intelijen pasar. 

7. Allocating, yaitu menentukan pelanggan yang  
akan dituju. 

 
Penjual yang ditugaskan untuk melakukan personal 
selling harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai 
berikut : 
1) Salesmanship 

Penjual harus memiliki pengetahuan tentang 
produk danmenguasai seni menjual, seperti cara 
mendekati pelanggan,memberikan presentasi 
dan demonstrasi, mengatasi penolakan 
pelanggan, dan mendorong pembelian. 

2) Negotiating 
Penjual harus mempunyai kemampuan untuk 
bernegosiasi tentang syarat- syarat penjualan. 

3) Relationship marketing 

Penjual harus tahu cara membina dan memelihara 
hubungan baik dengan para 
pelanggan.Berdasarkan tugas dan posisinya, 
penjual dapat diklasifi-kasikan menjadi enam 
macam tipe, yaitu : 
1. Deliverer (driver sales person), yaitu penjual 

yang tugas utamanya mengantar produk ke 
tempat pembeli. 

2. Order getter, yaitu penjual yang mencari pembeli 
atau mendatangipembeli (sifat kerjanya di luar). 

3. Order taker, yaitu penjual yang melayani 
pelanggan di dalamoutlet (sifat kerjanya di 
dalam). 

4. Missionary sales people (merchandiser, retailer), 
yaitu penjual yang ditugaskan untuk 
mendidik/melatih dan membangun goodwill 
dengan pelanggan atau calon pelanggan. 
Misalnya melatih wiraniaga perantara, 
menjelaskan program promosi perusahaan 
kepada perantara. 
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5. Technical specialist (technician), yaitu penjual 

yang harus memilikiatau memberikan 
pengetahuan teknis kepada pelanggan. 

6. Demand creator, yaitu penjual yang harus 
memiliki kreativitas dalam menjual produk 
(tangible dan intangible). 
 

i. Anggaran Pemasaran 
Penganggaran terbaik adalah dengan menetapkan 
semua pengeluaran pemasaran dengan basis nol 
setiap awal tahun dan kemudian dibandingkan 
dengan kegiatan yang ingin dilakukan. Jika prosedur 
ini dilakukan, setiap pokok anggaran pengeluaran 
dapat dihubungkan langsung pada sasaran 
perusahaan. Misalnya, jika promosi penjualan adalah 
cara yang penting untuk mencapai suatu sasaran 
dalam suatu pasar tertentu, ketika promosi penjualan 
muncul dalam program, masing-masing memiliki 
sasaran spesifik yang dapat dihubungkan dengan 
sasaran utama. Metode ini memastikan bahwa setiap 
pokok pengeluaran benar-benar dapat 
dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari 
pendekatan yang rasional, objektif, dan pendekatan 
tugas. Hal ini juga memastikan bahwa ketika 
perubahan harus dibuat, perubahan tersebut dapat 
dibuat dalam cara yang meminimalkan gangguan 
terhadap sasaran jangka panjang perusahaan. 
 
 
j. Apa Yang Harus Muncul Dalam Suatu 

Rencana Pemasaran Strategis? 
Rencana pemasaran terletak di jantung kegiatan 
penciptaan pendapatan perusahaan. Suatu rencana 
pemasaran strategis tertulis (written strategic 
marketing plan) berfungsi sebagai pengarah untuk 
mengambil keputusan operasional. Rincian yang 
sangat mendalam harus dihindari. Fungsi dari 
rencana adalah untuk menentukan di mana 
perusahaan saat ini, ke mana akan pergi, dan 
bagaimana mencapainya. Apa yang harus muncul 
dalam rencana pemasaran strategis tertulis 
digambarkan dalam gambar 03. Rincian dan 
penjelasan setiap komponen disajikan kemudian. 
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Apakah Pernyataan Misi Atau Tujuan Itu? 
Pernyataan misi (mission statement) adalah salah 
satu dari aspekaspek perenc anaan pemasaran 
yang paling sulit dikuasai, terutama karena bersifat 
filosofis dan kuantitatif. Sebagian organisasi 
menemukan adanya beberapa departemen, dan 
bahkan beberapa grup dalam departemen yang 
sama yang bergerak ke arah yang berbeda, dan 
sering dengan hasil yang saling bertabrakan, hanya 
karena organisasi tersebut tidak mendefinisikan 
batasan bisnis mereka dan bagaimana mereka 
harus berbisnis dengan jelas. Hal berikut harus 
muncul dalam suatu pernyataan misi atau tujuan, 
yang biasanya berisi tidak lebih dari satu paragraf: 
1) Peran atau kontribusi 

 Laba (jelaskan). 
 Layanan. 
 Pencari peluang. 

2) Definisi bisnis. Definisikan bisnis yang dilakukan 
dalam bentuk manfaat yang disajikan dan 
kebutuhan yang akan dipuaskan, ketimbang 
dalam bentuk barang yang diproduksi. 

3) Kompetensi inti (core competencies). Identifikasi 
keahlian khusus, kemampuan, dan sumber daya 
yang merupakan kunci keberhasilan di masa 
yang akan datang. Kompetensi inti adalah suatu 
integrasi keahlian dan teknologi, bukan suatu 
keahlian semata-mata. Kompetensi inti harus 
unik sehingga memberikan keunggulan atas 
pesaing. Jika dapat menempatkan nama 
pesaing pada kompetensi yang sama, itu berarti 
bukan kompetensi inti melainkan hanyalah 
kemampuan dasar saja. 

4) Posisi unik dan berharga di pasar yang dipilih 
perusahaan. 

5) Indikasi masa depan 
 Apa yang akan dilakukan perusahaan. 
 Apa yang mungkin akan dilakukan 

perusahaan. 
 Apa yang tidak akan pernah dilakukan 

perusahaan. 
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k. Isi Rencana Pemasaran 
Kita telah melihat bahwa salah satu hasil utama 
proses pemasaran adalah rencana pemasaran. 
Pertanyaannya bagaimana bentuk rencana 
pemasaran? 

Rencana pemasaran memiliki beberapa bagian, 
seperti ditulis dalam Tabel 04. Bagian-bagian 
rencana akan digambarkan untuk kasus berikut: 

Agus adalah manajer produk dalam sistem stereo 
modular cahaya, seri Bintang. Setiap sistem terdiri 
dari radio AM-FM, amplifier, piringan hitam, kaset 
dan pengeras suara terpisah. Cahaya menawarkan 
beberapa model dalam rentang harga Rp.150.000, - 
Rp.400.000,-. Tujuan utama Cahaya adalah 
meningkatkan pangsa pasar dan labanya dalam 
pasar sistem stereo modular. Sebagai manajer 
produk, Ugik harus menyiapkan rencana 
pemasaran untuk memperbaiki unjuk kerja seri 
Bintang. 
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Tabel 03 – Daftar Isi Rencana Pemasaran 

Sumber : Philip Kotler & Kevin L. Keller. Manajemen Pemasaran I, 2007 
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l. Ringkasan  
Dokumen perencanaan harus dimulai dengan 
ringkasan singkat dari sasaran utama dan 
rekomendasi rencana itu. Misalnya, rencana 
pemasaran Bintang 1994 bertujuan meningkatkan 
penjualan dan laba dari tahun sebelumnya. Sasaran 
laba adalah Rp1.8 juta. Sasaran pendapatan 
penjualan adalah Rp.18 juta, yang merupakan 
kenaikan 9% dari tahun lalu. Kenaikan ini dapat 
dicapai melalui penetapan harga, iklan dan 
distribusi yang lebih baik. Anggaran pemasaran 
yang dibutuhkan adalah Rp.2.296.000 naik 14% 
dari tahun lalu. 
 
Dengan ringkasan eksekutif, manajemen puncak 
dapat cepat memahami arah utama rencana itu. 
Ringkasan eksekutif sebaiknya diikuti oleh daftar isi. 
 
 
m. Situasi Pemasaran Saat Ini 
Bagian ini memberikan data pendukung tentang 
pasar, produk, pesaing, distribusi dan lingkungan 
makro. Data ini diambil dari buku fakta produk yang 
dikelola oleh manajer produk. 
 
Situasi Pasar 
Disini diberikan data tentang pasar sasaran, 
misalnya ukuran pasar dan pertumbuhan pasar 
(dalam unit dan/atau dalam rupiah) selama 
beberapa terakhir, baik secara keseluruhan maupun 
menurut segmen pasar dan geografis. Juga 
diberikan data tentang kebutuhan pelanggan, 
pandangan mereka dan kecenderungan perilaku 
pembelian. 
 
Pasar stereo modular adalah Rp.400 juta, atau 20% 
dari seluruh pasar stereo rumah tangga. Penjualan 
diperkirakan stabil selama beberapa tahun ke 
depan. Pembeli utama adalah konsumen 
berpenghasilan menengah, berumur 20 sampai 40 
tahun, yang ingin mendengarkan musik dengan 
baik, namun tidak mau membeli peralatan stereo 
komponen yang mahal. Mereka ingin membeli 
sistem lengkap dari merek yang mereka percayai. 
Mereka ingin sistem dengan mutu suara baik dan 
penampilannya sesuai dengan ruang keluarga. 
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Situasi Produk 
Disini ditunjukkan penjualan, harga, marjin 
kontribusi dan laba bersih dari setiap produk dalam 
seri yang ada beberapa tahun terakhir (lihat tabel 
10.5). 
Baris 1 dalam Tabel 05 menunjukkan bahwa jumlah 
unit penjualan dalam seluruh industri tumbuh 5% 
setiap tahun sampai 1993, di mana permintaan 
sedikit turun. Baris 2 menunjukkan pangsa pasar 
Cahaya sekitar 3%, walaupun pernah mencapai 4% 
ditahun 1989. Baris 3 menunjukkan bahwa harga 
stereo Bintang naik sekitar 100% setiap tahun, 
kecuali tahun lalu naik 4%. Baris 4 menunjukkan 
biaya variable bahan baku, buruh, energi naik setiap 
tahun.       Baris  5    menunjukkan  bahwa    margin  

Tabel 04 – Data Produk Historis 

Sumber : Philip Kotler & A. B. Susanto. Manajemen Pemasaran di Indonesia, 1999 
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kontribusi kotor tiap unit selisih antara harga (baris 
3) dan biaya variabel tiap unit (baris 4)-naik pada 
tahun-tahun pertama dan tetap Rp100 pada tahun 
terakhir. Baris 6 dan 7 menunjukkan jumlah 
penjualan dalam unit dan dalam rupiah, dan baris 8 
menunjukkan marjin kontribusi kotor keseluruhan, 
yang naik sampai tahun terakhir turun. Baris 9 
menunjukkan bahwa biaya overhead tetap tahun 
1990 dan 1991, dan naik tahun 1992 dan 1993, 
karena penambahan kapasitas produksi. Baris 10 
menunjukkan marjin kontribusi bersih, yaitu marjin 
kontribusi kotor dikurangi overhead. Baris 11, 12, 13 
menunjukkan pengeluaran pemasaran untuk iklan 
dan promosi, wiraniaga dan distribusi serta 
penelitian pemasaran. Akhirnya baris 14 
menunjukkan bahwa laba naik sampai 1993, 
dimana laba turun sampai sepertiga dari laba 1992. 
Jelas manajer produk Cahaya perlu menetukan 
strategi tahun 1994 untuk mengembalikan 
pertumbuhan penjualan dan laba yang sehat pada 
seri produk itu. 
 

Situasi Pesaing 
Disini dijelaskan pesaing utama beserta ukuran, 
sasaran, pangsa pasar, mutu produk, strategi 
pemasaran dan sifat-sifat lain mereka yang perlu 
untuk memahami keinginan dan tindakan mereka. 
Pesaing utama Cahaya dalam pasar sistem stereo 
modular adalah Panasonic, Sony, Magnavox, 
General Electric dan Electrophonic. Setiap pesaing 
memiliki strategi dan ceruk sendiri di pasar. 
Panasonic misalnya, menawarkan 33 model 
meliputi seluruh rentang harga, menjual terutama di 
toko serba ada dan toko diskon, serta banyak 
beriklan. Panasonic ingin mendominasi pasar 
dengan banyaknya jenis produk dan potongan 
harga....(penjelasan serupa diberikan juga untuk 
pesaing lainnya). 
 

Situasi Distribusi 
Bagian ini menunjukkan data tentang ukuran dan 
pentingnya setiap saluran distribusi. 
Sistem stereo modular dijual melalui toko serba 
ada, toko radio/TV, toko alat listrik, toko diskon, toko  
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perabot, toko musk, toko khusus audio dan lewat 
pos. Cahaya menjual 37% sistemnya melalui toko 
alat listrik , 23% melalui toko radio/TV, 10% melalui 
toko perabot, 3% melalui toko serba ada dan 
sisanya melalui saluran yang lain. Cahaya dominan 
di saluran yang semakin menurun peranannya, 
namun masih lemah di saluran yang tumbuh pesat 
seperti toko diskon. Cahaya memberi marjin sekitar 
30% kepada penyalurnya, serupa dengan yang 
diberikan pesaingnya. 
 

Situasi Lingkungan Makro 
Bagian ini menjelaskan kecenderungan lingkungan 
makrodemografi, ekonomi, teknologi, politik, hukum, 
sosial, budaya yang mempengaruhi masa depan 
seri produk ini. 
 
Sekitar 50% rumah tangga Indonesia memiliki 
perlengkapan stereo. Karena pasar mendekati 
saturasi, konsumen harus diyakinkan untuk 
mengganti perlengkapan mereka dengan yang lebih 
baik. 
Ekonomi diperkirakan akan lemah, sehingga 
konsumen akan menunda pembelian barang rumah 
tangga yang tahan lama. 
Jepang telah merancang sistem audio kompak baru 
yang merupakan tantangan bagi sistem stereo 
konvensional. 
 

n. Analisis Peluang Dan Masalah 
Sekarang manajer produk menjelaskan mengenai 
peluang/ancaman, kekuatan/kelemahan dan 
masalah yang dihadapi seri produk ini. 
 
Analisis Peluang/Ancaman 
Disini manajer produk menjelaskan peluang dan 
ancaman yang dihadapi bisnis. Peluang utama 
untuk seri Bintang Cahaya adalah: 

 Konsumen semakin tertarik pada sistem 
stereo modular kompak, dan Cahaya harus 
merancang satu atau lebih model kompak. 

 Dua jaringan toko serba ada nasional yang 
besar besedia menjual seri Bintang kalau 
diberi dukungan iklan tambahan. 
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 Sebuah jaringan toko diskon nasional yang 

besar bersedia menjual seri Bintang kalau 
diberi diskon khusus karena jumlah 
pembeliannya lebih besar. 

Ancaman utama pada seri Bintang Cahaya adalah: 
 Semakin banyak konsumen membeli stereo 

mereka di toko diskon di mana Bintang 
kurang kuat. 

 Semakin banyak konsumen kelas atas lebih 
memilih sistem audio komponen dan 
Cahaya tidak memiliki seri ini. 

 Sebagian pesaing telah meluncurkan 
pengeras suara lebih kecil dengan mutu 
suara cemerlang yang lebih disukai 
konsumen. 

 Pemerintah federal mungkin mengeluarkan 
undang-undang keamanan produk yang 
lebih ketat, sehingga produk harus 
dirancang ulang. 

 
Analisis Kekuatan/Kelemahan 
Manajer produk perlu menjelaskan kekuatan dan 
kelemahan produk, yang meliputi: 
Kekuatan utama seri Bintang Cahaya adalah: 

 Merek Cahaya sudah dikenal dan memiliki 
citra bermutu tinggi. 

 Penyalur yang menjual seri Bintang mengerti 
produknya dan terlatih baik untuk menjual. 

 Cahaya memiliki jaringan pelayanan yang 
baik, dan konsumen tahu mereka mudah 
mendapatkan pelayanan perbaikan. 

Kelemahan utama seri Bintang Cahaya adalah: 
 Mutu suara Bintang tidak lebih baik daripada 

pesaingnya, padahal mutu suara sangat 
menentukan pada pilihan merek. 

 Anggaran iklan dan promosi Cahaya hanya 
5% dari hasil penjualan, sementara 
beberapa pesaing utamanya mengeluarkan 
dua kali lipatnya. 

 Posisi seri Bintang Cahaya tidak jelas 
dibandingkan Magnovex (mutu) dan Sony 
(inovasi). Cahaya perlu tawaran penjualan 
khusus. Iklannya sekarang tidak begitu 
kreatif atau menarik. 
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 Harga Cahaya ditetapkan lebih tinggi dari 

merek lain tanpa konsumen merasakan 
perbedaan mutunya. Strategi penentuan 
harganya perlu dikaji ulang. 

 
Analisis Masalah 
Dalam bagian ini, perusahaan menggunakan hal-hal 
yang sudah dibicarakan untuk menentukan masalah 
utama yang dihadapi rencana ini. Cahaya perlu 
mempertimbangkan masalah-masalah dasar ini: 

 Apakah Cahaya harus terus bertahan dalam 
pasar peralatan stereo? Apakah Cahaya 
dapat bersaing dengan efektif? Apakah 
Cahaya harus memanen atau melepas seri 
produk ini? 

 Kalau Cahaya bertahan, apakah Cahaya 
harus melanjutkan produk, sasaran 
distribusi, harga dan kebijaksanaan promosi 
saat ini? 

 Apakah Cahaya harus pindah ke saluran 
yang tumbuh pesat (seperti toko diskon), 
dan apakah Cahaya dapat melakukan hal ini 
dengan tetap mempertahankan kesetiaan 
penyalurnya sekarang? 

 Apakah Cahaya harus menambah 
pengeluaran iklan dan promosinya untuk 
menandingi pengeluaran pesaingnya? 

 Apakah Cahaya harus menanamkan uang 
dalam litbang untuk mengembangkan ciri, 
suara dan model yang lebih baik? 

 

o. Sasaran 
Sekarang manajer produk harus memutuskan 
sasaran rencana ini. Ada dua sasaran yang harus 
diputuskan: sasaran keuangan dan sasaran 
pemasaran. 
 
Sasaran Keuangan 
Manajemen Cahaya ingin setiap unit bisnis 
memberikan hasil keuangan yang baik. Manajer 
produk memutuskan sasaran keuangan seri Bintang 
sebagia berikut: 

 Menghasilkan tingkat pengembalian modal 
sebesar 15% pertahun sesudah pajak 
selama lima tahun mendatang. 
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 Menghasilkan laba bersih Rp.1.800,00 

dalam tahun 1994. 
 Menghasilkan arus uang tunai Rp.2.000.000 

dalam tahun 1994. 
 
Sasaran Pemasaran 
Sasaran keuangan harus dijabarkan dalam sasaran 
pemasaran. Misalnya, kalau perusahaan ingin 
mendapat laba Rp.1.800,00 dan sasaran marjin 
laba adalah 10% dari penjualan, maka sasaran 
penjualan adalah Rp.18.000.000. Kalau harga rata-
rata Rp.260, maka perusahaan harus menjual 
69.230 unit. Kalau penjualan industri seluruhnya 2,3 
juta unit, maka perusahaan memiliki 3% pangsa 
pasar. Untuk mendapatkan pangsa pasar ini, 
perusahaan harus menentukan sasaran tertentu 
dalam kesadaran konsumen, cakupan distribusi dan 
seterusnya. Jadi sasaran pemasarannya dapat 
berupa: 

 Memperoleh hasil penjualan Rp.18.000.000 
ynag merupakan peningkatan 9% dari tahun 
lalu. 

 Memperoleh jumlah unit penjualan 69.230 
yaitu 3% pangsa pasar. 

 Meningkatkan kesadaran konsumen 
terhadap merek Bintang dari 15%, menjadi 
30% selama jangka waktu perencanaan. 

 Menambah jumlah saluran distribusi 10%. 
 Mencapai harga rata-rata Rp.260 

 
p. Strategi Pemasaran 
Manajer produk sekarang menjelaskan strategi 
pemasaran atau ”garis besar rencana”. Strategi 
dasar Cahaya untuk Bintang adalah mengarah pada 
keluarga kelas atas, tertutama pembeli wanita. Seri 
produk akan ditambah dengan unit dengan harga 
lebih rendah dan lebih tinggi. Harga rata-rata seri ini 
akan dinaikkan 4%. Akan dibuat iklan yang baru 
dan lebih intensif untuk meningkatkan pandangan 
konsumen tentang kehandalan merek kita. Kita 
akan meluncurkan program promosi penjualan 
untuk menarik perhatian konsumen dan penyalur. 
Kita akan meluaskan distribusi dengan toko serba 
ada, namun menghindari toko diskon. Kita akan 
merancang ulang seri Bintang sehingga 
menampilkan    citra  kehandalan  dan  mutu   suara      
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yang tinggi. Strategi ini dapat dibuat dalam bentuk 
daftar sebagai berikut: 
 

 
 
Dalam membuat strategi, manajer produk perlu 
membicarakannya dengan bagian pembelian dan 
produksi untuk memastikan bahwa mereka dapat 
membeli cukup bahan baku dan membuat cukup 
banyak unit untuk memenuhi sasaran jumlah 
penjualan. Juga dengan manjer penjualan untuk 
mendapatkan dukungan mengenai wiraniaga dan 
dengan bagian keuangan untuk memastikan bahwa 
tersedia cukup dana iklan dan promosi. 
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3. Langkah Langkah Perencanaan Pemasaran 
 

a. Mendefinisikan situasi bisnis 
Situasi bisnis adalah telaah dimana perusahaan 
berada. Ia merespon pertanyaan pertama dari tiga 
pertanyaan pada awal bab ini. Untuk merespon 
pertanyaan ini, pengusaha hendaknya menelaah 
kinerja produk dan perusahaan masa lalu. Jika 
perusahaan tersebut merupakan usaha ventura 
baru, latar belakang lebih bersifat pribadi dan 
menguraikan bagaimana produk/ jasa 
dikembangkan dan mengapa ia dikembangkan. 
(Yaitu, terpenuhinya kebutuhan konsumen). Jika  
rencana melibatkan produk yang ada, tahap 
rencana pemasaran ini hendaknya berisi informasi 
mengenai kondisi pasar sekarang, kinerja 
perusahaan dan industri.peluang atau prospek 
masa depna hendaknya termasuk dalam bagian ini 
 
b. Mendefinisikan segmen pasar/ peluang dan 
ancaman 
Segmentasi pasar adalah membagi pasar kedalam 
kelompo homogen yang lebih kecil. Hal ini 
membantu pengusaha mendefinisikan peluang dan 
memberikan pendekatan untuk memenuhi 
kebutuhan konsumen yang bias di manage. Sekali 
pasar terindentifikasi dan terbagi, perusahaan bisa 
memutuskan apakah akan masuk pada sebagian 
atau seluruh egmen pasar. Disamping itu ancaman 
bagi kerberhasilan harus dipertimbangkan dalam 
segmen pasar ini. 
 
c. Kekuatan dan kelemahan 
Penting bagi perusahaan untuk 
mempertimbangakan keunggulan dan kelemahan 
produk pasar yang dituju. Kelemahan berhubungan 
dengan kapasitas produk yang dibatasi oleh ruang 
dan peralatan. Disamping itu, perusahaan 
mempunyai system distribusi produk/ jasa yang 
tidak memadai dan harus bergantung pada 
perwakilan perusahaan, kekurangan dana untuk 
mendukung usaha promosi besar besaran bisa 
diidentifikasi sebagai kelemahan 
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d. Penetapan tujuan dan sasaran 
Sebelum keputusan strategi pemasaran bisa 
diuraikan, perusahaan harus menetapkan tujuan 
dan sasaran pemasaran realistis dan spesifik. 
Sasaran dan tujuan tersebut harus menguraikan 
kemana perusahaan diarahkan dan menspesifikasi 
hal hal seperti pangsa pasar, laba, penjualan 
(menurut wilayah dan daerah), penetrasi pasar, 
jumlah,jumlah distribusor, tingkat kesadaran, 
peluncuran produk baru,kebijakan penentu harga, 
promosi penjualan, dan dukungan periklanan. 
 Contoh pengusaha mungkin menetapkan 
tujuan utnuk tahun pertama sebagaiberikut: 10 
persen penetrasi pasar, 60 persen sample pasar, 
distribus 75 persen dari pasar. Semua tujuan harus 
bisa diterima dan layak sesuai dengan situasi 
bisnis yang ada. 
 Semua tujuan diatas bila dikuantifikasi dan bisa 
diukur untuk tujuan pengawasan. Perusahaan bisa 
menetapkan sasarna atau tujuan seperti riset sikap 
pelanggan terhadap produk, penetapan program 
pelatihan penjualan, perbaikan kemasa, perubahan 
nama produk, atau menemukan distributor baru. 
Perlu pula dibatasi tujuan dan sasaran karena 
terlalu banyaknya tujuan yang harus dipenuhi akan 
mempersulit pengawasan dan monitor. 
 
e. Mendefinisikan strategi pemasaran dan 
usaha yang dilakukan 
Sekali tujuan dan sasaran pemasaran ditetapkan, 
perusahaan bisa mengembangkan strategi untuk 
mencapai tujuan tersebut. Strategi tersebut 
merespon pertnayaan: Bagaimana kita akan 
kesana? Penting sekali bahwa strategi dan 
tindakan yang diambil bersifat spesifik dan 
terperinci. Contoh strategi yang baik dan yang 
buruk adalah sbb: 

 Strategi yang buruk. Kita akan 
meningkatkan penjualan produk kita 
dengan menurunkan harga 

 Strategi yang baik. Kita akan meningkatkan 
penjulan produk sehingga 6 sampai 8 
persen dengan (!) menurunkan harga 
sebesar 10 persen , (2) menghadiri pamera 
perdagangan, (3) mengadakan pengiriman 
pos kepada 5000 pelanggan potensial 
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Kegiatan pemasaran harus menghasilkan win-win 
solution artinya pelanggan ingin membeli produk 
kalau produk tersebut sesuai dengan keinginannya. 
Sebaliknya perusahaan dapat memperoleh profit 
dari produk yang dihasilkannya kalau produk 
tersebut di beli oleh pelanggan. Berdasarkan profit 
tersebut, perusahaan dapat melanjutkan bisnisnya 
hingga ia dapat memenuhi keinginan pelanggan 
lebih besar di masa yang akan datang.Dengan kata 
lain perusahaan selalu berpedoman atau berfokus 
kepada nilai-nilai yang terdapat dalam diri 
pelanggan, sehingga kegiatan pemasaran tersebut 
dapat berhasil dengan baik. 
 
Oleh karena iitu untuk dapat mencapai semua itu 
membutuhkan yang namanya perencanaan 
pemasaran, agar apa yang akan dilakukan sesuai 
dengan tujuannya.Perencanaan pemasaran 
merupakan persyaratan inti bagi pemasar. Manfaat 
penyusunan sebuah rencana antara lain : 
mendorong pemikiran sistematik mengenai masa 
depan, meningkatkan koordinasi, menetapkan 
standar kinerja untuk mengukur tren, memberikan 
dasar logis bagi pembuatan 
keputusan,meningkatkan kemampuan untuk 
emnangani perubahan, dan meningkatkan 
kemampuan untuk mengidentifikasi peluang pasar. 
 
Definisi dari perencanaan pemasaran strategis 
menurut Mc Donald adalah proses manajemen 
yang mengarah pada perencanaan pemasaran. 
Perencanaan ini merupakan urutan logis dan 
serangkaian aktivitas ke arah penetapan tujuan 
pemasaran dan perumusan rencana untuk 
mencapai tujuannya. Perencanaan pemasaran 
adalah penerapan yang sudah direncanakan dari 
sumber daya pemasaran untuk mencapai tujuan 
pemasaran. Dengan demikian perencanaan 
pemasaran merupakan sebuah proses sistematis 
dalam merancang dan mengkoordinasi keputusan 
pemasaran.Rencana pemasaran ini memberikan 
fokus bagi pengumpulan informasi, format bagi 
penyebarluasan informasi, dan struktur bagi 
pengembangan dan pengkoordinasian respon 
strategik dan taktikal perusahaan. 
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Tujuan perencanaan pemasaran adalah identifikasi 
dan kreasi dari keunggulan kompetetif. 
Perencanaan pemasaran ini merupakan bentuk 
nyata dari perusahaan untuk memberikan 
tanggapan strategis terhadap pola persaingan 
global yang berubah. 
 
Langkah-langkah pokok dalam perencanaan 
pemasaran meliputi : 

1) Melakukan analisis situasi 
Analisis yang dilakukan dalam tahap ini adalah 
analisis SWOT (streghts, weaknesses, 
opportunities, dan threats). Analisis ini 
mencakup peluang dan masalah yang 
ditimbulkan oleh trend an situasi pembeli, 
pesaing, biaya dan regulasi. Selain itu, 
termasuk pula di dalammnya adalah kekuatan 
dan kelemahan yang dimiliki perusahaan 

2) Menetapkan tujuan/sasaran 
Tujuan dirumuskan secara spesifilk dan 
mengidentifikasi tingkat kinerja yang 
diharapkan untuk dicapai organisasi pada 
waktu tertentu di masa datang, dengan 
mempertimbangkan realitas masalah dan 
peluang lingkungan serta kekuatan dan 
kelemahan perusahaan 

3) Menyusun strategi dan program 
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, 
pengambil keputusan kemudian merancang 
strategi (tindakan jangka panjang untuk 
mencapai tujuan) dan program (tindakan 
jangka pendek spesifik untuk 
mengimplementasikan strategi 

 
Hasil dari perencanaan pemasaran yang berfokus 
pada konsumen dapat menghasilkan sebuah 
keunggulan bersaing melalui  : 

1)  Harga yang lebih rendah di bandingkan dengan 
para pesaing untuk manfaat yang sama atau 
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2)  Keunikan manfaat yang dapat menutupi harga 

tinggi. Analisis keunggulan bersaing 
menunjukkan perbedaan dan keunikannya di 
antara para pesaing.  

Bagi perusahaan yang ingin menikmati keunggulan 
bersaing di pasar, antara produknya, dan produk 
pesaing harus dapat di rasakan di 
pasaran.Keunggulan bersaing diperoleh dengan 
mencari aspek-aspek diferensiasi yang akan di nilai 
superior oleh konsumen sasaran dan yang tidak 
mudah diduplikasikan oleh pesaingnya. 

  
 

 
 

 
 
1. Perencanaan pemasaran (marketing planning) 

adalah suatu bagan dari suatu desain untuk 
mencapai suatu tujuan. Tujuannya adalah untuk 
menciptakan nilai bagi konsumen dalam kondisi 
tetap menguntungkan perusahaan, atau dalam 
konsep pemasaran saat ini, suatu hubungan yang 
saling menguntungkan. Rencana pemasaran 
berisikan rencana tindakan (siapa yang melakukan 
apa dan kapan) dan visi, tujuan strategis, tujuan, 
serta sasaran. Dengan demikian, perencanaan 
pemasaran hanyalah sekedar urutan logis tindakan -
tindakan yang membawa pada penetapan tujuan 
pemasaran dan pemformulasian rencana untuk 
mencapainya. 

 
2. Perencanaan pemasaran adalah penting ketika kita 

menyadari semakin rapuh dan rumitnya lingkungan 
di mana perusahaan beroperasi. Empat tujuan yang 
biasa ditetapkan perusahaan maksimalisasi 
penjualan, maksimalisasi keuntungan, maksimalisasi 
pengembalian investasi, dan minimalisasi biaya. 

 
3. Strategi (strategy) menjelaskan arah yang akan 

dituju perusahaan dan menuntun pengalokasian 
sumber daya dan upaya. Pernyataan strategi untuk 
unit bisnis terdiri dari tiga elemen sebagai berikut: 
Suatu definisi bisnis yang merinci bidang di mana 

C. RANGKUMAN 
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perusahaan tersebut akan bersaing, Arahan 
strategis yang menjelaskan di mana keunggulan 
bersaing akan diperoleh, Strategi fungsional 
pendukung. 

 
4. Taktik (tactics) adalah tindakan jangka pendek yang 

dilakukan untuk menerapkan strategi yang lebih 
luas. Suatu rencana strategis  harus berisikan 
beberapa hal sebagai berikut: Pernyataan misi, 
Ringkasan keuangan, Tinjauan pasar, Analisis 
SWOT, Ringkasan portofolio, Asumsi, Tujuan dan 
strategi pemasaran, Peramalan dan anggaran untuk 
tiga tahun. 

 
5. Audit pemasaran adalah suatu tinjauan formal dan 

sistematis pada strategi dan rencana pemasaran 
yang diambil. Pengauditan adalah menguji catatan 
dan prosedur serta mengidentifikasi permasalahan 
di lingkungan, dalam organisasi, dan di antara 
organisasi dengan pemasoknya. Tujuannya adalah 
untuk melihat seberapa baik perusahaan menerapk 
an konsep pemasarannya menciptakan nilai bagi 
konsumennya dalam tingkat laba. Dua bentuk-audit 
eksternal (external audit) dan audit internal (internal 
audit). Audit eksternal berhubungan dengan variabel 
yang tidak dapat dikontrol, dan audit internal 
berhubungan dengan variabel yang dapat dikontrol. 
Audit Pemasaran jangan dijadikan upaya terakhir 
untuk mendefinisikan permasalahan pemasaran 
perusahaan. 

 
6. Analisis SWOT. adalah ringkasan dari audit di 

bawah judul kekuatan dan kelemahan internal dalam 
hubungannya dengan peluang dan ancaman 
eksternal. Analisis SWOT berisi tidak lebih dari 
empat atau lima halaman komentar yang berfokus 
pada faktor kunci saja. Analisis tersebut 
memaparkan kekuatan dan kelemahan internal 
pembeda dalam hubungannya dengan peluang dan, 
ancaman utama pesaing. 

 
7. Melakukan suatu audit pemasaran yang rutin dan 

menyeluruh dalam suatu langkah yang terstruktur 
dapat memberi suatu perusahaan pengetahuan 
akan bisnis, trend di pasar, dan di mana perusahaan 
pesaing memberi nilai tambah; audit adalah dasar 
untuk menetapkan tujuan dan strategi. 
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8. Lima langkah dalam proses perencanaan 

pemasaran: langkah pertama adalah sasaran 
keuangan perusahaan, langkah kedua adalah audit 
manajemen, langkah ketiga adalah penetapan 
sasaran dan strategi, langkah keempat adalah 
rencana, dan langkah terakhir adalah rencana 
perusahaan. Rencana pemasaran menentukan di 
mana perusahaan saat ini, ke mana akan pergi, dan 
bagaimana untuk mencapainya; rencana harus 
menjadi acuan bagi semua keputusan organisasi 
yang akan diambil. 

 
9. Rencana pemasaran terletak di jantung kegiatan 

penciptaan pendapatan perusahaan. Apa yang 
harus muncul dalam rencana pemasaran strategis 
tertulis, yaitu: Pernyataan misi (mission statement), 
Hal berikut harus muncul dalam suatu pernyataan 
misi atau tujuan: Peran atau kontribusi, Definisi 
bisnis, Kompetensi inti (core competencies), Posisi 
unik dan berharga, dan Indikasi masa depan di 
pasar yang dipilih perusahaan. 

 
10. Komponen perencanaan pemasaran meliputi: 

Ringkasan eksekutif, Situasi pemasaran saat ini 
yang terdiri dari: situasi pasar, situasi produk, situasi 
pesaing, situasi lingkunagan makro, analisis 
peluang/ancaman, analisis kekuatan/kelemahan, 
analisis masalah. Sasaran yang terdiri dari: sasaran 
keuangan, sasaran pemasaran. Strategi pemasaran, 
Program kerja, Proyeksi rugi laba, dan Pengawasan. 

 
11. Bauran pemasaran adalah kelompok kiat    

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk 
mencapai sasaran pemasarannya dalam pasar 
sasaran“. factor marketing merupakan kombinasi 
komponen dari 4P  (produck,price,place,promotion) 

 
12. Harga ditetapkan karena terdapat keinginan, 

kebutuhan dan daya beli konsumen. Pe ranan harga 
dalam bauran pemasaran cenderung  meningkat 
apabila terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut: 
produk tersebut pertama kaliditerjunkan ke pasar, 
dikaitkandengantujuanperusahaan,perusahaan 
kompetitor melakukan penurunan harga, Metode 
penetapan harga terdiri atas empat kategori metode 
penetapan harga yaitu berbasis permiontaan, biaya, 
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laba, dan persaingan. Penyesuaian khusus terhadap 
harga berdasarkan pada discon,allowace,geografi. 
Penetapan harga juga dikarenakan oleh factor 
kondisi perekonomian, penawaran 
danpermintaan,elastisitas permin-taan, 
persaingan,peraturan pemerintah. Tenerobosan 
terhadap pasar dapat dilakukan dengan 
menjalankan pemasaran bersifat 
terpusat,menonjolkan kualitas,menjalankan 
kebijakan harga selektif,menjalankan bauran 
pasar,bauran promosi dan kombinasi harga serta 
promosi. 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
  
Soal Essay 

 
 
 

D. TUGAS 

 
Datangilah tempat bisnis yang ada ditempatmu,pasar tradisional, dan  
dep.  store/ super market. Buatlah perbandingan dengan melakukan 
penelitian mengenai unsur-unsur dari  4P dari kedua jenis pasar 
tersebut. 
 

E. TES FORMATIF 

1. Buatlah sebuah rencana pemasaran dalam suatu perusahaan! 
2. Jelaskan pengertian dan peranan penting perencanaan pemasaran! 
3. Sebut dan jelaskan tahapan proses perencanaan pemasaran! 
4. Jelaskan posisi audit pemasaran pada audit manajemen! 
5. Jelaskan komponen dalam suatu perencanaan pemasaran! 
6. Apa yang dimaksud dengan bauran pasar ! 
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Soal Pilihan Ganda   

1. Marketing Mix  adalah kombinasi dari empat variable 
atau kegiatan yang merupakan inti dari system 
pemasaran perusahaan yakni : produksi, struktur 
harga, kegiatan promosi, dan system distribusi. Hal 
ini merupkan …. 

a. Hakekat Marketing 
b. Pengertian Marketing Mix   
c. Prinsip Marketing Mix 
d. Konsep Marketing 
e. Semuanya benar  

2. Difinisi Marketing yang mengatakan bahwa “ Suatu 
system total dari kegiatan bisnis yang dirancang 
untuk merencanakan, menentukan harga, 
mempromosikan dan mendistribusikan barang-
barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa 
baik kepada konsumen saat ini maupun konsumen 
Potensial. Definisi ini adalah menurut …. 

a. Jerome Mc-Carthy 
b. Kotler 
c. William J. Stanton   
d. Basu Swastha 
e. Renald Kasali 

3. Kombinasi dari komponen  Produk, penjualan, 
promosi dan pendistribusian idi adalah masuk dalam 
…. 

a. Konsep Marketing 
b. Prinsip Marketing 
c. Hakekat Marketing 
d. Faktor-factor marketing Mix   
e. Semua benar 

4. Harga adalah nilai suatu barang dan jasa yang 
dinyatakan dalam jumlah uang atau sejumlah uang 
yang dapat ditukarkan dengan sesuatu barang atau 
jasa yang diperlukan, ini termasuk …. 

a. Definisi harga 
b. Defisini produk 
c. Definisi Distribusi 
d. Definisi Place 
e. Semua salah 
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5. Secara garis besar metode penetapan harga dapat di 

kelompokkan menjadi beberapa katagori, kecuali …. 
a. Metode penetapan harga berbasis 

permintaan 
b. Metode penetapan harga berbasis 

biaya 
c. Metode berbasis laba 
d. Metode berbasis persaingan 
e. Semua nya benar   

6. Strategi penetapan harga dengan jalan menetapkan 
harga yang tinggi suatu produk baru atau inovasi 
dalam tahapan perkenalan kemudian menurunkan 
harga tersebut pada saat persaingan mulai ketat, 
strategi tersebut di sebut …. 

a. Skimming Pricing   
b. Price Lining 
c. Prestige Pricing 
d. Penetrasion Pricing 
e. Old-Even Pricing 

7. Mark-Up  merupakan harga yang ditentukan dengan 
jalan menambah persentase tertentu dari biaya pada 
semua item dalam suatu kelas produk. Prosentase 
Makeup besarnya bervariasi tergantung pada jenis 
produk yang di jualnya. Biasanya produk yang tingkat 
perputarannya tinggi dikenakan makrup yang …. 

a. Lebih besar 
b. Lebih kecil    
c. Sedang-sedang saja 
d. Tidak perlu Markup 
e. Semuanya salah 

8. Diskon merupakan potongan harga yang diberikan 
oleh penjual kepada pembeli sebagai penghargaan 
atas aktivitas tertentu dari pembeli yang 
menyenangkan bagi penjual, jenis diskon tersebut 
yaitu, …. 

a. Diskon kuantitas 
b. Diskon musiman 
c. Diskon Kas 
d. Trade discount 
e. Semuanya benar   
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9. Faktor yang mempengaruhi penetapan harga adalah 

…. 
a. Manager Pemasaran 
b. Permintaan dan Penawaran 
c. Peraturan Pemerintah 
d. Kondisi perekonomian  
e. Semuanya benar 

10. Dalam menetapkan harga jual pedagang 
menggunakan rumus …. 

a. Harga jual = harga beli + Markup 
b. Harga jual = Harga pokok (biaya 

total) + ….% x harga pokok 
c. Harga jual = harga beli + markup 

setinggi-tingginya 
d. Harga jual = harga beli + markup se 

rendah-rendahnya 
e. Harga jual = harga beli + Markup 

yang wajar 
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Kegiatan pembelajaran ini bertujuan untuk 
memberikan bekal kemampuan kepada Anda agar: 

 Dapat melakukan langkah-langkah dalam 
mendeskripsikan perencanaan produk 

 Dapat memahami makna dari tujuan 
perencanaan produk  

 Dapat memahami  langkah-langkah dari 
tahapan perencanaan produk 

 Dapat memahami aturan dalam melakukan 
disbusi produk 

 

 
 

1. Perencanaan Produk 

Perencanaan produk merupakan bagian yang 
sangat penting dalam pembuatan keputusan 
strategis perusahaan; terutama pada perusahaan 
manufaktur. Sebagai bentuk perencanaan taktis 
yang bertujuan menghasilkan keputusan berbasis 
sumber daya perusahaan, perencanaan produk 
sangat berperanan dalam memenuhi kebutuhan 
produksi pada kapasitas ideal. Dengan demikian 
penentuan jumlah optimal produk yang akan 
diproduksi menjadi kunci penting bagi perencanaan 
produk yang tepat dengan alasan, bahwa hal ini 
sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan 
mata rantai pasokan (supply chain) produk dalam 
memenuhi permintaan konsumen. Oleh sebab itu, 
perusahaan dituntut agar tidak sampai terjadi 
kekurangan produk yang berakibat pada kehilangan  

A. TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

B. URAIAN MATERI 

 

 

KEGIATAN BELAJAR 2 

MENDESKRIPSIKAN PERENCANAAN PRODUK 
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kesempatan untuk menjual produk dan tidak 
sampai terjadi kelebihan produk yang berakibat 
pada peningkatan biaya persediaan. 

Perencanaan produksi akan mudah dibuat, bila 
tingkat permintaan  diasumsikan pasti (certainty). 
Tetapi kondisi tersebut sangat jarang terjadi, karena 
realitanya tingkat permintaan seringkali tidak pasti 
(uncertainty). Oleh karena itu, ketidakpastian 
permintaan menjadi hal yang penting untuk 
dipertimbangkan dalam proses perencanaan 
produksi.  

Secara umum model optimasi seringkali 
diformulasikan dalam bentuk model  yang semua 
parameternya diasumsikan bersifat deterministik. 
Tetapi kenyataannya, permasalahan optimasi 
seringkali dijumpai pada kondisi yang tidak pasti 
sehingga tidak semua parameter dalam model 
optimasi dapat diasumsikan deterministik. Salah 
satu keadaan yang paling sering dijumpai adalah 
adanya data yang bersifat tidak pasti, sehingga 
parameter dalam model optimasinya diasumsikan 
bersifat stokastik, yang disebut sebagai parameter 
acak. 
 
Produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan 
oleh produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, 
dibeli, digunakan atau dikonsumsi oleh pasar 
sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan 
pasar. Dalam hal ini strategi produk adalah 
menetapkan cara menyediakan produk yang tepat 
bagi pasar yang dituju, sehingga dapat memuaskan 
konsumennya dan meningkatkan keuntungan 
perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan utama 
strategi produk adalah untuk dapat mencapai target 
pasar yang dituju dengan meningkatkan 
kemampuan mengatasi persaingan. 

Oleh karena produk yang dipasarkan dilihat oleh 
konsumen dari segi pemanfaatan atau 
pemakaiannya, maka dalam strategi produk perlu 
ditentukan sifat-sifat atau unsur-unsur penonjolan 
dari suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan 
dan keinginan konsumen. Konsumen membeli 
suatu  produk   bukanlah   karena   fisik  produk  itu  
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semata-mata, tetapi karena manfaat yang 
ditimbulkan dari produk yang dibelinya tersebut. 
Pada dasarnya produk yang dibeli konsumen akan 
memberikan jawaban atas masalah yang dihadapi 
konsumen berkaitan dengan kebutuhan dan 
keinginan yang akan dipenuhinya. Hal ini 
dikarenakan suatu produk memberikan manfaat 
yang sesungguhnya ingin didapat oleh 
konsumen/pembeli dan memberikan tawaran nyata 
secara fisik berupa mutu, kemasan, merek, serta 
tambahan pelayanan yang terkait dari pembelian 
produk tersebut.          

Dalam merencanakan suatu produk, tenaga 
pemasaran perlu memahami 5 (lima) tingkatan 
produk sebagai berikut : 

a. Produk utama 
Yaitu produk yang sebenarnya dibutuhkan 
oleh konsumen. 

b. Produk generik 
Yaitu produk dasar yang mampu memenuhi 
fungsi/manfaat produk yang sebenarnya. 

c. Produk harapan  
Yaitu produk formal yang ditawarkan 
dengan berbagai atribut dan kondisinya 
secara layak diharapkan dan disepakati 
untuk dibeli. 

d. Produk pelengkap 
Yaitu berbagai produk dilengkapi atau 
ditambah berbagai manfaat dan layanan, 
sehingga dapat memberikan kepuasan dan 
bisa dibedakan dengan produk pesaing. 

e. Produk potensial 
Yaitu segala macam tambahan dan 
perubahan yang mungkin dikembangkan 
untuk suatu produk di masa yang akan 
datang. 

 
Secara garis besar strategi produk dapat 
dikelompokkan menjadi 8 (delapan) kelompok 
sebagai berikut : 
a. Strategi Positioning product 

Merupakan strategi pemasaran yang berusaha 
menciptakan bentuk yang unik dalam merebut 
pelanggan sasaran, sehingga terbentuk citra 
(image), merek atau produk yang lebih unggul. 
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b. Strategi Repositioning product 

Strategi ini dibutuhkan bilamana terjadi salah 
satu dari empat kemungkinan yaitu : 

1) Ada pesaing baru, 
2) Konsumen telah berubah, 
3) Ditemukan pelanggan baru, 
4) Terjadi kesalahan. 

c. Strategi Overlap product 
Strategi ini adalah strategi pemasaran yang 
menciptakan persaingan terhadap merek 
tertentu milik perusahaan sendiri. 

d. Strategi lingkup produk 
Strategi ini berkaitan dengan perspektif terhadap 
bauran pr 

e. Strategi Design product 
Strategi ini berkaitan dengan tingkat standarisasi 
produk. Perusahaan memiliki pilihan strategi 
yaitu produk standar dan produk standar dengan 
modifikasi.  

f. Strategi eliminasi produk 
Yaitu produk yang tidak sukses atau tidak sesuai 
dengan pangsa pasar dan portofolio produk 
perusahaan sehingga perlu dihapuskan, karena 
bisa merugikan perusahaan yang bersangkutan. 

g. Strategi produk baru 
Pengertian produk baru dapat meliputi orisinil, 
produk yang disempurnakan, produk yang 
dimodifikasi dan merek baru yang dikembangkan 
melalui usaha riset dan pengembangan. 

h. Strategi diversifikasi 
Yaitu usaha mencari dan mengembangkan 
produk atau pasar yang baru atau keduanya, 
dalam rangka mengejar pertumbuhan, 
peningkatan penjualan. 

 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan 
Produk 
a. Demografi  
Populasi penduduk setiap saat mengalami 
perubahan, baik yang lahir maupun meninggal 
dunia. Namun kecendrungannya bawhwa jumlah 
penduduk selalu naik jumlahnya. Dengan jumlah 
penduduk yang meningkat berarti jumlah pembeli 
potensial pun akan meningkat. Pembeli potensial 
artinya pembeli yang mempunyai kekuatan untuk 
membeli  suatu  produk tetapi belum diiringi dengan  
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kemauan untuk mengeluarkan sejumlah uang. Bila 
suatu tempat terdapat sribu orang pembeli 
potensial, berarti ada seribu orang calon-calon 
pembeli produk kita yang kesemuanya itu dapat 
mendatangkan uang. Untuk itulah perusahaan 
harus selalu mengembangkan perencanaan produk 
agar produk yang dihasilkan diminati calon 
konsumen, terutama sekali bagi calon konsumen 
potensial. 

b.  Kebutuhan Konsumen 
Kebutuhan konsumen dari hari kehari selalu 
meningkat seiring dengan meningkatnya 
penghasilan, orang tidak hanya cukup makan dan 
minum saja, mereka perlu pakaian, perhiasan atau 
kebutuhan-kebutuhan yang bernilai tinggi. 
Kebutuhan akan pakaian saja sudah banyak, tetapi 
orang tidaka cukup bila hanya satu stel pakaian 
saja, tetapi karena didukung oleh pendapatan yang 
memadai orang akan membeli pakaian dua stel, 
tiga stel bahkan selusin sehingga bisa ganti-ganti 
pakaian setiap saat. Juga jenis pakaian yang 
digunakan pun bervariasi atau beragam, ada 
pakaian pagi, pakaian siang, pakaian sore, dan 
pakaian malam. Dari hal tersebut untuk itu 
perusahaan harus selalu siap menyediakan 
kebutuhan-kebutuhan konsumen tersebut yang 
terus meningkat dan perusahaan siap menyediakan 
pakaian tersebut dan dibarengi motif-motif atau 
mode-mode pakaian yang bermacam-macam untuk 
memudahkan pilihan konsumen. Demikian juga 
dengan refrensi para konsumen terhadap suatu 
produk semakin meningkat. Contohnya tidak jarang 
konsumen yang membeli suatu barang dikarenakan 
melihat contoh barang lain. Dan biasanya 
konsumen membeli barang yang dibeli konsumen 
tersebut mencontoh orang-orang terkenal yang 
memakai barang tersebut sebagai refrensi 
(rujukan). Misalnya pemaian basket terkenal 
Michael Jordan memakai sepatu merek “Nike” 
maka banyak orang terutama  dikalangan anak 
anak muda bila membeli sepatu olah raga maka 
yang dipilih adalah sepatu merek “Nike”. Demikian 
juga misalnya artis-artis yang menggunakan sandal 
merek “Carvil” maka anak-anak muda pun meniru 
sandal dengan merek “Carvil”. 
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c. Pendapatan Konsumen 
Daya beli (kemampuan membeli) para konsumen 
juga selalu berubah. Berubahnya tersebut biasanya 
kearah yang positif, artinya daya belinya semakin 
meningkat. Apabila tingkat perekonomian negara 
tersebut terus meningkat dengan baik, inflasi yang 
dapat terkendali maka konsumen yang selama ini 
membeli atau berbelanja kepasar kaki lima, tetapi 
sudah berbelanja ke swalayan atau departemen 
store. Dengan demikian uang yang dikeluarkan pun 
menjadi semakin besar. Oleh karena itu 
perencanaan dan pengembangan produk mutlak 
diperlukan agar dapat menghasilkan produk-produk 
yang memang diminati oleh para calon konsumen. 
Kemampuan membeli semakin meningkat terutama 
di kota-kota yang mana orang-orang nya lebih 
mudah mendapatkan uang sehingga barang yang 
dibeli pun semakin banyak julahnya maupun 
ragamnya.  
 
 

2. Tujuan Perencanan Produk 

Tujuan dan sasaran perencanan produksi adalah to 
minimize the costs of carrying inventory, stocking 
out, and changing production levels. Dengan 
demikian langka tepat yang harus dilakukan adalah 
menyesuaikan kemampuan perusahaan terhadap  
yang berubah-rubah (fluktuatif), dengan cara 
mengatur dan mengelola  pemakaian  sumberdaya 
sesuai perubahan tersebut. Adapun Strategi dasar 
dalam perencanaan produksi: 

 
a. Produksi sesuai permintaan (matching demand 

or chase) 
b. Produksi pada tingkat yang tetap (leveling) 
c. Subkontrak 
d. Gabungan (hybrid). 

 
Mutu/Kualitas Produk 
Mutu produk berkaitan erat dengan masalah 
kepuasan konsumen yang merupakan tujuan dari 
kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan. 
Perusahaan akan memilih tingkat mutu yang akan 
menunjang        usaha        meningkatkan        atau  
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mempertahankan posisi produk dalam pasar 
sasarannya. Mutu produk menyatakan tingkat 
kemampuan dari suatu produk dalam 
melaksanakan fungsinya yang diharapkan, yang 
menunjukkan antara lain tahan lamanya produk itu, 
dapat dipercayainya produk itu, ketepatan produk, 
mudah mengoperasikan dan memeliharanya.  
Tingkat mutu yang dipilih dari produk yang 
dihasilkan harus mempertimbangkan target pasar 
yang dituju dan strategi pesaingnya. 

 
Kemasan Produk 
Kemasan mempunyai arti penting dalam 
mempengaruhi konsumen/pembeli untuk 
menentukan pilihan terhadap produk yang akan 
dibelinya. Adapun kemasan dapat berfungsi 
sebagai pelindung produk dari kerusakan, 
mencegah pemalsuan, menjamin kebersihan, 
sebagai wadah untuk produk berupa barang cair, 
sebagai alat komunikasi yang memberi keterangan 
tentang produk, memudahkan mengangkut. 
Dengan adanya kemasan pada suatu produk 
dimaksudkan untuk dapat menyenangkan dan 
menarik perhatian konsumen/pembeli, dan 
memberi kesan bahwa produk tersebut mutunya 
baik. 

Dalam melakukan kemasan produk yang perlu 
diperhatikan bahwa kemasan harus praktis, mudah 
dibuka dan ditutup, mudah disimpan, ukuran sesuai 
penggunaan dan preferensi konsumen. Pada 
setiap kemasan dibubuhi nama produk dengan 
merek, gambar, nomor paten, bahan baku yang 
digunakan, ukuran, batas waktu pemakaian, dan 
didukung warna menarik. 

 
Merek Produk 
Merek adalah nama, istilah, tanda atau lambang 
dan kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut, 
yang dimaksud untuk mengidentifikasikan produk 
dari produsen tertentu dan membedakannya dari 
produk saingan, juga mempermudah konsumen 
menemukan produk tersebut, serta melindungi dari 
kemungkinan ditiru pesaing. Merek yang dibuat 
harus mudah diingat, mudah dibaca, mudah 
dibedakan.    
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Pelayanan 
Pelayanan yang diberikan dalam pemasaran suatu 
produk mencakup pelayanan sewaktu penawaran 
produk, sewaktu penyerahan produk, dalam 
pengangkutan, pemasangan, asuransi, pelayanan 
purna penjualan, perbaikan dan pemeliharaan.   

 

a. Strategi Bauran Produk  
Bauran produk (product mix) adalah kombinasi 
dari semua produk yang ditawarkan 
perusahaan kepada konsumen/pembeli. 
Strategi bauran produk adalah keputusan 
tentang penentuan kombinasi produk apa saja 
yang akan diproduksi dan dipasarkan oleh 
perusahaan. 

Terdapat 7 (tujuh) alternatif strategi dalam strategi 
bauran produk, yaitu: 
1) Strategi untuk seluruh pasar, yaitu perusahaan 

ingin memproduksi dan memasarkan berbagai 
macam produk untuk semua konsumen. 

2) Strategi pasar khusus, yaitu memproduksi dan 
memasarkan produk yang dibutuhkan segmen 
pasar tertentu. 

3) Strategi produk khusus, yaitu memproduksi dan 
memasarkan satu macam produk tertentu untuk 
semua konsumen. 

4) Strategi produk khusus yang terbatas, yaitu 
memproduksi dan memasarkan satu macam 
produk  tertentu dengan desain yang istimewa 
hanya untuk segmen pasar tertentu. 

5) Strategi produk tertentu yang khusus, yaitu 
memproduksi produk tertentu istimewa dan 
memasarkannya menurut kesempatan yang 
ada untuk satu atau beberapa segmen pasar. 

6) Strategi segmen tertentu yang khusus, yaitu 
memproduksi produk tertentu istimewa dan 
memasarkannya menurut kesempatan yang 
ada untuk satu segmen pasar tertentu. 

7) Strategi menghadapi keadaan khusus, yaitu 
perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan 
pada keadaan khusus.  
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Difersifikasi produk  
Dalam diversifikasi produk, perusahaan 
berusaha untuk meningkatkan penjualan 
dengan cara mengembangkan produk baru 
untuk pasar baru, sehingga terdapat 
bermacam-macam produk yang diproduksi 
perusahaan. Strategi ini diperlukan dalam 
rangka untuk memperoleh keuntungan yang 
lebih besar dari jenis produk tertentu dengan 
mengorbankan keuntungan dari jenis produk 
yang lain.  

Pertimbangan mengadakan diversifikasi produk 
adalah (1) agar perusahaan tidak tergantung 
pada satu pasar saja, (2) adanya kesempatan 
menghasilkan produk baru dengan keuntungan 
lebih besar. 
 
Pengembangan Produk 
Pengembangan produk menyangkut 
penawaran produk baru atau produk yang 
disempurnakan untuk pasar yang telah 
tersedia, dengan melihat kemungkinan 
penambahan atau perubahan ciri-ciri khusus 
dari produk, menciptakan beberapa tingkat 
mutu, menambah tipe atau ukuran untuk lebih 
dapat memuaskan pasar yang ada. 
 
 

b. Siklus Kehidupan Produk (Product Life 
Cycle) 
Dengan mempelajari siklus kehidupan produk 
dapat diperkirakan permasalahan yang 
dihadapi dalam pemasaran suatu produk, 
sehingga dapat dirumuskan strategi pemasaran 
produk tersebut secara lebih baik. Siklus 
kehidupan produk bermanfaat untuk penerapan 
strategi pemasaran yang efektif bagi suatu 
produk apabila telah diketahui pada tahap 
mana produk tersebut berada. Suatu produk 
dikatakan berhasil/sukses dalam 
pemasarannya apabila mengalami tahap-tahap 
dalam siklus kehidupan produk, yang terdiri dari 
tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap 
kedewasaan, tahap kemunduran. 
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1) Tahap perkenalan 

Pada tahap ini produk baru  saja diperkenalkan 
ke pasar, belum diketahui oleh seluruh pasar 
sehingga strategi marketing mix yang 
dilaksanakan adalah promosi, yang bertujuan 
untuk memberitahu atau mendorong calon 
konsumen/pembeli untuk mencoba produk 
tersebut. 

2) Tahap pertumbuhan 
Pada tahap ini produk sudah mulai dikenal dan 
diterima oleh pasar dengan cepat, dan 
meningkatnya penjualan sehingga strategi 
marketing mix beralih pada usaha untuk 
membuka saluran distribusi.  

3) Tahap kedewasaan 
Pada tahap ini persaingan makin ketat dimana 
terdapat produk saingan yang memasuki pasar, 
sehingga strategi marketing mix lebih 
menekankan pada harga dan promosi khusus 
yang dapat menarik perhatian pembeli pada 
produknya dan untuk mempertahankan posisi 
produk tersebut di pasar.  

4) Tahap kemunduran/penurunan 
Pada tahap ini penjualan menurun, namun 
perusahaan mendesain kembali produknya 
atau mengurangi biaya-biayanya sehingga 
tetap dapat memberikan kontribusi pada 
perusahaan. Jika produk tersebut sudah tidak 
menguntungkan lagi, perusahaan harus 
memutuskan   apakah  terus   mempertahankan 
meskipun rugi atau mengganti dengan produk 
lain yang lebih menguntungkan.   
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Panjangnya siklus kehidupan produk berbeda-
beda/tidak selalu sama menurut jenis 
produknya. Panjangnya waktu pada masing-
masing tahap juga berbeda-beda, tergantung 
pada tingkat penerimaan/pengakuan pembeli, 
jumlah pesaing baru. 
  

Gambar 04 : Siklus Kehidupan Produk dan Marketing Mix 
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Tahap dalam PLC 

 Introduction Growth Maturity Decline 

Penjual Penjualan 
rendah 

Penjualan  
meningkat     
dengan cepat 

Puncak    
penjualan 

Penurunan 
penjualan 

Biaya Biaya 
perkonsume
n tinggi 

Biaya    
perkonsumen   
sedang 

Biaya  perkonsu-
men rendah 

Biaya  
perkonsumen 
rendah 

Laba Negatif Laba meningkat Laba tinggi Laba yang  
menurun 

Pelanggan Innovator Early adopters Middle majority Leggards 

Pesaing Sedikit Jumlahnya  
meningkat 

Jumlahnya    
tetap meski      
mulai menurun 

Jumlahnya  
menurun 

Tujuan 
Pemasaran 

Menciptakan 
product 
awarreness 
and trial 

Memaksimumkan 
pangsa  pasar 

Memaksimumkan 
laba dan  
mempertahankan 
pangsa pasar 

Mengurangi   
biaya dan 
“memerah”    
merek     
tersebut 

 
 

Pada setiap tahap tersebut terdapat peluang 
dan masalah yang berbeda-beda yang 
berhubungan dengan strategi pemasaran dan 
potensi laba. Dengan mengenali tahapan di 
mana suatu produk berada, atau sasaran yang 
akan dituju, maka pihak manajemen dapat 
merumuskan strategi pemasaran yang tepat. 

Tidak setiap produk melalui semua tahapan. 
Beberapa produk, bahkan tidak pernah 
melewati tahap perkenalan. Umumnya produk 
yang gagal memasuki semua tahapan ini 
adalah produk-produk yang berkaitan dengan 
teknologi dan mode. 
  

Tabel 05 - Karakteristik dan Tujuan Pemasaran dalam PLC 
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c. Strategi Harga 

Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan 
untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 
produk dan pelayanannya. Peranan harga 
dalam keadaan persaingan yang makin ketat 
sangatlah penting terutama untuk menjaga dan 
meningkatkan posisi perusahaan di pasar, 
meningkatkan penjualan dan keuntungan 
perusahaan. Dalam penetapan harga haruslah 
didasarkan atas pertimbangan faktor-faktor 
yang tidak dapat dikontrol perusahaan, seperti 
peraturan pemerintah, persaingan, perubahan 
selera atau keinginan dan kebutuhan 
konsumen, keadaan sosial-budaya, politik, dan 
teknologi.  

Umumnya tingkat harga dipengaruhi oleh faktor 
daya beli konsumen dan persaingan yang 
terdapat dipasar. Dengan penetapan harga 
menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 
dapat bersaing dan kemampuan perusahaan 
mempengaruhi konsumen. Adanya persaingan 
yang makin ketat biasanya harga yang 
ditetapkan adalah tingkat harga yang bersaing, 
artinya tingkat harga itu tidak akan jauh 
berbeda dengan tingkat harga pesaing. 

Beberapa tujuan penetapan harga, yaitu : 
 Memperoleh laba maksimum. 
 Mendapatkan share pasar tertentu. 
 Mencapai target hasil penerimaan 

penjualan maksimum. 
 Mencapai keuntungan yang ditargetkan. 
 Mempromosikan produk. 
 
Potongan Harga 
Potongan harga (diskon) digunakan oleh 
perusahaan untuk meningkatkan jumlah 
penjualan, hasil penerimaan penjualan. 
Perusahaan dapat memberikan potongan harga 
kepada : 
 Pembeli yang membeli dalam jumlah besar. 
 Pembeli yang membayar dengan tunai. 
 Pedagang besar atau distributor. 
 Konsumen besar/industri pemakai. 
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Syarat-syarat Pembayaran 
Bagi pembeli salah satu faktor penting yang 
dipertimbangkan adalah produsen manakah 
yang dapat memberikan  syarat  pembayaran  
yang lebihnlunak. Oleh karena itu syarat 
pembayaran yang ditetapkan dapat bervariasi, 
disesuaikan dengan kondisi pasar, sifat dan 
perilaku pembeli.  

 
 

3. Tahap-Tahap Dalam Perencanaan Produk 
Baru 

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.    

Tahap-tahap dalam perencanaan produk  
terdiri dari : 

1. 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).     

2. 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  
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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. 

3. 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 

4. 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.   

5. 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. 

6. 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  
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memproduksinya didukung dengan penggunaan 
fasiltas produksi, tenaga kerja dan manajemen 
yang baik. 

7. 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.  
 
Tahapan dalam proses pengembangan produk 
baru terdiri dari : 
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 perfomance innovasi. 

b) Mengembangkan sebuah deklarasi acara 
innovasi yang penting mengenai tujuan 
perusahaan dan peran dan 
tanggungjawab senior manager. 

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

d) Mengkomunikasikan inovasi prioritas 
melalui artikel, newsletters dan presentasi 
ke pekerja, pemegang saham dan 
customers. 
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e) Jadwal pembicara inovasi pada sebuah 

basis regular untuk menyingkap 
wewenang inovasi  pekerja 

Sebuah strategi produk baru yang berhasil 
meliputi empat 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 
Inovasi 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. Berikut ini dapat 
digambarkan sebuah proses 
perencanaan baru  
 
 
 
  

Gambar 05 - Proses Perencanaan Produk 
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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. 

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.  

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. 
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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. 

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.   
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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.       

 
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 attribute 
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   

4. 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  
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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. 
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2. Membagi dimensi yan penting dalam sub-

factor. 
3. Memberi bobot sub-faktor 
4. Memperkirakan kinerja masing-masing sub-

faktor 
5. Menghitung nilai perkiraan  
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  



B
A

B
 II 

 
 

Direktorat Pembinaan SMK (2013) 
 

99 

 

P E R E N C A N A A N  P E M A S A R A N  2  
 

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

2. Pengembangan kerjasama  
 

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.  
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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. 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  
 



B
A

B
 II 

 
 

Direktorat Pembinaan SMK (2013) 
 

101 

 

P E R E N C A N A A N  P E M A S A R A N  2  
 

 
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, kriteria 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.   
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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. 

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 
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4. Distribusi Produk 

Pendistribusian secara garis besar dapat diartikan 
sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha 
memperlancar dan mempermudah penyampaian  
barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, 
sehingga penggunaannya sesuai dengan yang 
diperlukan.  

Distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang 
mampu: 
 Menciptakan nilai tambah produk melalui 

fungsi-fungsi pemasaran yang dapat 
merealisasikan kegunaan bentuk bagi 
konsumen, dan kegunaan waktu, tempat, 
pemilikan bagi penyalur. 

 Memperlancar arus saluran pemasaran secara 
fisik dan nonfisik. Yang dimaksud arus saluran 
pemasaran adalah aliran kegiatan yang terjadi 
di antara lembaga-lembaga pemasaran yang 
terlibat di dalam proses pemasaran. Arus 
saluran pemasaran tersebut meliputi arus 
barang fisik, arus pemilikan, arus informasi, 
arus promosi dan negosiasi, arus pembayaran, 
arus pendanaan, arus penanggungan risiko dan 
pemasaran. 

 
a. Saluran Distribusi 
Saluran distribusi adalah lembaga-lembaga yang 
memasarkan produk dari produsen sampai ke 
konsumen. Pentingnya saluran distribusi lebih 
ditekankan pada kegiatan pemilihan dan 
penguasaan masing-masing lembaga penyaluran 
tersebut. Permasalahan yang utama adalah 
kelancaran penyampaian dan pemindahan produk 
dan hak milik atas penguasaan produk tersebut, 
mulai pedagang besar, pedagang menengah, 
pengecer sampai akhirnya ke konsumen. Namun, 
demikian dapat pula perusahaan langsung 
melakukan kegiatan distribusi produknya kepada 
konsumen.  
 
Berikut ini bentuk pola saluran distribusi yang 
dibedakan atas saluran distribusi langsung dan 
tidak langsung: 
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1) Saluran distribusi langsung  
 

 
 
 
2) Saluran distribusi tidak langsung 

a.  
 
 
 

b.  
 
 
 

c.  
 
 
 
 
 
 
 
Saluran distribusi dibutuhkan terutama karena 
adanya perbedaan yang menimbulkan kesenjangan 
diantara produsen dan konsumen, berupa : 
 Perbedaan jarak geografis, disebabkan 

perbedaan tempat pemusatan produksi dengan 
lokasi konsumen yang tersebar di mana-mana. 

 Perbedaan jarak waktu, disebabkan perbedaan 
waktu yang terjadi antara produksi yang 
dilakukan terus-menerus dan 
konsumsi/pembelian produk yang dilakukan 
dalam waktu tertentu. 

 Perbedaan dalam jumlah, di mana produksi 
dilakukan secara besar-besaran (dalam jumlah 
besar) sedangkan konsumsi dalam jumlah kecil 
untuk jenis produk tersebut pada saat tertentu. 

 Perbedaan keaneka-ragaman, di mana 
sebagian besar produsen memproduksi produk 
tertentu/khusus, sedangkan konsumen/pembeli 
menginginkan produk yang beraneka ragam 
sesuai dengan seleranya. 

  

Produsen Konsumen 

Produsen Pengecer  Konsumen 

Produsen 
Pedagang 

besar/menengah   
Konsumen Pengecer  

Produsen 
Pedagang  

Besar   Konsumen Pengecer  Pedagang 
Menengah    
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 Perbedaan informasi dan komunikasi, di mana 

konsumen sering tidak mengetahui sumber-
sumber produk dari produk yang dibutuhkan 
atau diinginkannya, sedangkan produsen tidak 
mengetahui siapa dan di mana 
pembeli/konsumen potensial berada. 

Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam 
pemilihan saluran distribusi yaitu : 
 Jenis produk 
 Umumnya barang konsumsi menggunakan 

saluran distribusi tidak langsung, sedangkan 
barang industri sebagian besar menggunaakan 
saluran distribusi langung.  

 Jumlah pembeli potensial 
 Jika jumlah konsumen relatif kecil dalam 

pasarnya, maka perusahaan dapat 
mengadakan penjualan secara langsung 
kepada konsumen. 

 Konsentrasi pasar secara geografis  
 Untuk daerah konsentrasi yang mempunyai 

tingkat kepadatan yang tinggi maka 
perusahaan dapat menggunakan distributor. 

 Nilai unit produk 
 Jika nilai unit produk yang dijual relatif rendah, 

maka produsen cenderung menggunakan 
saluran distribusi panjang. Jika nilai unitnya 
relatif tinggi, maka saluran distribusinya pendek 
atau langsung. 

 Sumber pembelanjaan 
 Penggunaan saluran distribusi langsung atau 

pendek memerlukan jumlah dana yang lebih 
besar. Bagi perusahaan yang tidak kuat kondisi 
keuangannya menggunakan saluran distrribusi 
panjang.  

 Volume penjualan 
 Perusahaan cenderung memilih saluran 

distribusi yang dapat menawarkan produknya 
dalam volume yang besar untuk jangka waktu 
lama. 

 Biaya 
 Jika biaya dalam penyaluran barang dapat lebih 

ringan dengan digunakannya saluran distribusi, 
maka hal ini dapat dilaksanakan terus. 
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 Sifat persaingan 
 Bila perusahaan menginginkan produknya 

diletakkan dengan produk saingan, maka 
digunakan saluran distribusi yang sama dengan 
pesaing. Bila perusahaan tidak ingin produknya 
ditiru oleh pesaing maka dipakai saluran 
distribusi langsung.  

Keberhasilan suatu perusahaan dalam memasarkan 
produknya dipengaruhi oleh keberhasilan 
pemasaran saluran distribusi/penyalurnya, di mana 
perusahaan tidak hanya menjual kepada 
penyalurnya saja tetapi juga kepada 
konsumen/pelanggannya. Oleh karena itu perlu 
dibina kerjasama antara perusahaan dengan 
penyalurnya, terutama untuk jangka panjang dan 
menghadapi persaingan yang ketat, dengan tujuan:  
 Membangun loyalitas penyalur, dengan rasa 

saling berkepentingan dalam mensukseskan 
pemasaran produk. 

 Memberikan insentif kepada penyalur untuk 
meningkatkan penjualan dan persediaannya. 

 Mengembangkan efisiensi pengelolaan usaha 
penyalur,dengan membantu mengelola tenaga 
penjualan dari penyalur. 

 Penyediaan produk untuk memudahkan 
konsumen menemukannya, dengan iklan, 
peragaan atau penempatan produk di tempat 
penyalur.  

 
b. Distribusi Fisik 
Pengertian penyaluran berkaitan dengan pengertian 
logistik, yaitu penyampaian produk sampai 
konsumen yang membutuhkan, yang mana 
ditentukan oleh pengadaan/penyediaan produk 
tersebut. Dalam aspek logistik mencakup kegiatan : 
1) Pembelian atau pengadaan. 
2) Penyimpanan atau pergudangan. 
3) Persediaan. 
4) Penyerahan dan penyaluran. 
5) Pemindahan dan pengangkutan. 
 
Apabila terjadi kekosongan produk atau tidak 
sampainya produk ke tangan pembeli/konsumen, 
hal ini menunjukkan kelemahan dibidang logistik 
dan penyaluran produk perusahaan. 
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Strategi distribusi fisik meliputi usaha untuk 
menyerahkan produk kepada konsumen/pembeli 
tepat pada saat yang dibutuhkan, ditempat yang 
dituju, dengan jumlah yang tepat, dan biaya 
ekonomis. Tingkat pelayanan kepada 
konsumen/pembeli dalam distribusi fisik ditentukan 
oleh :  
1) Lamanya waktu untuk memenuhi 

pesanan/order dari konsumen/pembeli. 
2) Kemampuan menyerahkan produk dari 

persediaan yang ada.  
 
 

 
 

 
Strategi produk adalah menetapkan cara penyediaan 
produk yang tepat bagi pasar yang dituju, sehingga dapat 
memuaskan konsumennya dan meningkatkan 
keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Suatu 
porduk memberikan manfaat yang sesungguhnya ingin 
didapat oleh konsumen/pembeli, dan memberikan tawran 
nyata secara fisik berupa mutu, kemasan,merek, serta 
tambahan pelayanan. Terdapat 8 (delapan) strategi 
produk, yaitu : 
   (1) strategi positioning produk  
   (2) strategi repositioning produk 
   (3) strategi overlap produk 
   (4) strategi lingkup produk  
   (5) strategi disain produk  
   (6) strategi eleminasi produk 
   (7) strategi produk baru 
   (8) strategi diversifikasi produk.     

Mutu produk menyatakan tingkat kemampuan dari suatu 
produk dalam melaksanakan fungsinya, yang berkaitan 
erat dengan kepuasan konsumen. Tingkat mutu yang 
dipilih dari produk yang dihasilkan harus 
mempertimbangkan target pasar yang dituju dan strategi 
pesaingnya.  

Kemasan mempunyai arti penting dalam mempengaruhi 
konsumen/ pembeli untuk menentukan pilihan terhadap 
produk yang akan dibelinya. Adanya kemasan 
dimaksudkan untuk  melindungi   produk   dari kerusakan,  

C. RANGKUMAN 
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kotor, pemalsuan; menarik perhatian konsumen/pembeli; 
memberi kesan produk bermutu baik; alat komunikasi 
produk. 

Merek adalah nama, istilah, tanda atau lambang, dan 
kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut, untuk 
identifikasi produk; membedakan dari produk pesaing; 
memudahkan konsumen menemukan produk tersebut; 
melindungi dari pemalsuan. 

Pelayanan yang diberikan dalam pemasaran produk, 
mencakup pelayanan sewaktu penawaran produk, 
sewaktu penyerahan produk, dalam pengangkutan, 
pemasangan, asuransi, pelayanan purna penjualan, 
perbaikan dan pemeliharaan. 

Strategi bauran produk adalah keputusan tentang 
penentuan kombinasi produk apa saja yang akan 
diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan. 

Terdapat 7 (tujuh) alternatif strategi bauran produk, yaitu : 
(1) strategi untuk seluruh pasar; (2) strategi pasar 
khusus; (3) strategi produk khusus; (4) strategi produk 
khusus yang terbatas; (5) strategi produk tertentu yang 
khusus; (6) strategi segmen tertentu yang khusus; (7) 
strategi menghadapi keadaan khusus. 

Dalam usaha meningkatkan penjualan dapat dilakukan 
diversifikasi produk dan pengembangan produk. Jika 
diversifikasi dengan cara mengembangkan produk baru 
untuk pasar yang baru, maka pengembangan produk 
menawarkan produk baru atau produk yang 
disempurnakan untuk pasar yang telah tersedia.   

Siklus kehidupan produk bermanfaat untuk penerapan 
strategi pemasaran yang efektif bagi suatu produk 
apabila telah diketahui pada tahap mana produk tersebut 
berada. Tahap-tahap dalam siklus kehidupan produk dan 
hubungannya dengan strategi marketing mix, yaitu : 
1. Tahap perkenalan 
Produk baru saja diperkenalkan di pasar, maka strategi 
marketing mix yang dilaksanakan adalah promosi.  
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2. Tahap pertumbuhan 
Produk sudah diterima dengan cepat di pasar, maka 
strategi marketing mix yang dilaksanakan adalah 
membuka saluran distribusi. 
3. Tahap kedewasaan 
Persaingan makin ketat di mana produk pesaing ada 
dipasar, maka strategi marketing mix yang dilaksanakan 
adalah harga dan promosi khusus. 
4. Tahap kemunduran/penurunan 
Penjualan produk menurun, jika produk tersebut sudah 
tidak menguntungkan lagi maka perusahaan harus 
memutuskan untuk terus mempertahankan atau 
mengganti dengan produk lain yang lebih 
menguntungkan. 
 
Peranan harga dalam keadan persaingan yang makin 
ketat sangat penting terutama untuk menjaga dan 
meningkatkan posisi perusahaan di pasar; untuk 
meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. 
Tingkat harga yang ditetapkan dipengaruhi oleh faktor 
daya beli konsumen dan persaingan yang ada di pasar. 
Tujuan penetapan harga, yaitu  memperoleh 
laba/keuntungan maksimum; mendapatkan share pasar 
tertentu; mencapai target hasil penerimaan penjualan 
maksimum; mencapai keuntungan yang ditargetkan; 
mempromosikan produk. Dari harga yang ditetapkan 
dapat diadakan potongan harga dan syarat pembayaran.       

Saluran distribusi adalah lembaga-lembaga yang 
memasarkan produk dari produsen sampai ke konsumen. 
Dalam strategi saluran distribusi, pentingnya saluran 
distribusi lebih ditekankan pada pemilihan dan 
penguasaan masing-masing lembaga penyalur tersebut, 
yang mana perusahaan dapat menggunakan saluran 
distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung.  

Oleh karena adanya perbedaan yang menimbulkan 
kesenjangan diantara produsen dan konsumen, maka 
dibutuhkan saluran distribusi, yang meliputi perbedaan : 
(1) jarak geografis; (2) jarak waktu; (3) jumlah; (4) 
keanekaragaman; (5) informasi dan komunikasi. 

Keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produknya 
dipengaruhi oleh keberhasilan pemasaran saluran 
distribusi/penyalurnya, yang mana ditentukan oleh 
pengadaan atau penyediaan produk tersebut.      Strategi  
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distribusi fisik meliputi usaha untuk menyerahkan produk 
kepada konsumen/pembeli tepat pada saat yang 
dibutuhkan, ditempat yang dituju, dengan jumlah yang 
tepat, dan biaya ekonomis.       

Strategi promosi yang dijalankan perusahaan 
menggunakan unsur-unsur bauran promosi (promotional 
mix) untuk mempengaruhi konsumen agar membeli 
produk tersebut, yang terdiri dari  advertensi (periklanan); 
personal selling; promosi penjualan; publisitas. Agar 
promotional mix dapat dilaksanakan dengan optimal, ada 
beberapa faktor yang yang mempengaruhi, yaitu  dana; 
sifat pasar; jenis produk; siklus kehidupan produk. 

Dalam kegiatan periklanan, maka perusahaan harus 
menentukan iklan yang harus disampaikan kepada pasar 
yang dituju, dan memilih media yang paling sesuai. 
Dalam kegiatan personal selling terdapat 3 (tiga) tugas 
yang harus dilaksanakan, yaitu  creative selling; 
missionary salesman; technical specialist. 

Fungsi kegiatan promosi penjualan adalah  (a) 
memperkenalkan produk baru; (b) menarik pelanggan 
baru; (c) meningkatkan persediaan dan intensitas 
penjualan dari penyalur; (d) mengatasi kegiatan promosi 
pesaing. Publisitas merupakan dorongan permintaan 
terhadap produk dengan memuat berita komersial yang 
menarik mengenai produk dan perusahaan sehingga 
dapat menjadi perhatian umum.    
 
 

 
 

 
D. TUGAS 

1. Uraikan elemen-elemen strategi pemasaran untuk produksi 
televisi ! 

2. Sebutkan masing-masing 3 jenis produk barang konsumsi 
dan 3 jenis produk barang industri! bagaimana strategi 
promosi dan strategi distribusi untuk masing-masing barang 
tersebut? 
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Jawaban Tes Formatif  
1. Lima tingkatan produk, yaitu  produk utama; produk generik; 

produk harapan; produk pelengkap; produk potensial. 
2. Delapan strategi produk adalah (1) strategi positioning product; 

(2) strategi repositioning product (3) strategi overlap product; (4) 
strategi lingkup produk; (5) strategi design product (6) strategi 
eleminasi produk; (7) strategi produk baru; (8) strategi 
diversifikasi produk. 

3. Mutu produk berkaitan erat dengan kepuasan konsumen, karena 
menunjukkan tingkat kemampuan suatu produk dalam 
menjalankan fungsinya. 

4. Karena mempengaruhi konsumen untuk menentukan pilihan 
terhadap produk yang akan dibelinya, di mana adanya kemasan 
dapat menarik perhatian konsumen, berisi keterangan tentang 
produk, memberi kesan mutunya baik dan sebagai pelindung. 

E. TES FORMATIF 

1. Sebutkan 5 (lima) tingkatan produk ! 

2. Sebutkan 8 (delapan) strategi produk ! 

3. Bagaimana hubungan mutu produk dengan 

kepuasan konsumen ? 

4. Mengapa kemasan suatu produk sangat penting ? 

5. Unsur-unsur apa saja yang diperhatikan pada 

kemasan produk? 

6. Apa fungsi merek suatu produk ? 

7. Apa saja bentuk pelayanan yang diberikan dalam 

pemasaran ? 

8. Apa yang dimaksud strategi bauran produk ? 

9. Sebutkan 7 (tujuh) alternatif strategi bauran produk ! 

10. Untuk apa dilakukan diversifikasi produk ? 

11. Hal apa saja yang dilakukan dalam pengembangan 

produk ? 

12. Uraikan hubungan tahap-tahap siklus kehidupan 

produk dengan strategi marketing mix ! 

13. Sebutkan tujuan penetapan harga ! 

14. Mengapa ditetapkan tingkat harga yang bersaing ? 

15. Mengapa dibutuhkan saluran distribusi ? 
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5. Unsur-unsur pada kemasan yang harus diperhatikan : Praktis, 

mudah dibuka dan ditutup, mudah disimpan, memuat nama 
produk dan merek, nomer paten, batas waktu pemakaian. 

6. Fungsi merek produk adalah mengidentifikasikan produk dari 
produsen tertentu, membedakan dari produk saingan, 
mempermudah konsumen menemukan produk tersebut, 
melindungi dari kemungkinan ditiru oleh pesaing. 

7. Pelayanan dalam pemasaran produk, yaitu pelayanan sewaktu 
penawaran produk, penyerahan produk, dalam pengangkutan, 
pemasangan, asuransi, pelayanan purna penjualan, perbaikan 
dan pemeliharaan. 

8. Strategi bauran produk adalah keputusan tentang penentuan 
kombinasi produk apa saja yang akan diproduksi dan dipasarkan 
oleh perusahaan. 

9. Strategi bauran produk terdiri dari (1) strategi untuk seluruh 
pasar; (2) strategi pasar khusus; (3) strategi produk khusus; (4)  
strategi produk khusus yang terbatas; (5) strategi produk tertentu 
yang khusus; (6) strategi segmen tertentu yang khusus; (7) 
strategi menghadapi keadaan khusus. 

10. Diversifikasi produk dilakukan untuk meningkatkan penjualan 
dengan cara mengembangkan produk baru untuk pasar yang 
baru sehingga terdapat macam-macam produk yang diproduksi 
oleh perusahaan. 

11. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan produk, 
yaitu menawarkan produk baru, atau produk yang 
disempurnakan untuk pasar yang telah tersedia dengan melihat 
kemungkinan penambahan atau perubahan ciri-ciri khusus dari 
produk, menciptakan beberapa tingkat mutu, menambah tipe 
atau ukuran untuk lebih dapat memuaskan pasar yang ada. 

12. Hubungan tahap-tahap siklus kehidupan produk dengan strategi 
marketing mix, yakni: 
 Tahap perkenalan, maka strategi marketing mix yang 

dilaksanakan adalah promosi yang bertujuan untuk 
memberitahu atau mendorong calon konsumen/pembeli 
untuk mencoba produk yang baru diperkenalkan tersebut. 

 Tahap pertumbuhan, maka strategi marketing mix beralih 
untuk membuka saluran distribusi baru karena produk 
sudah mulai dikenal dan diterima oleh pasar dengan cepat.  

 Tahap kedewasaan, maka strategi marketing mix lebih 
menekankan pada harga dan promosi khusus yang dapat 
menarik perhatian pembeli pada produk dan untuk 
mempertahankan posisi produk tersebut di pasar, karena 
persaingan makin ketat. 

 Tahap kemunduran, maka perusahaan mendisain kembali 
produknya atau mengurangi biaya-biayanya sehingga tetap 
dapat memberikan kontribusi pada perusahaan.   
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13. Tujuan penetapan harga adalah : memperoleh laba maksimum; 

mendapatkan share pasar tertentu; mencapai target hasil 
penerimaan penjualan maksimum; mencapai keuntungan yang 
ditargetkan; mempromosikan produk.  

14. Ditetapkannya tingkat harga yang bersaing karena adanya 
persaingan yang makin ketat sehingga tingkat harga yang 
ditetapkan tidak akan jauh berbeda dengan tingkat harga 
pesaing. 

15. Saluran distribusi dibutuhkan karena adanya perbedaan yang 
menimbulkan kesenjangan antara produsen dan konsumen, 
yang meliputi perbedaan dalam : jarak geografis; jarak waktu, 
jumlah, keaneka ragaman, informasi dan komunikasi. 

 
 
 

 

 

F. LEMBAR KERJA 

Carilah penjual roti/bakery keliling di sekitar rumah anda 
(sejumlah tiga orang), kemudian buatlah kesimpulan dengan 
membandingkan ketiga produk roti itu, tentang merek, mutu, 
kemasan, pelayanan, harga, distribusi, promosi.  
 
Alat dan bahan : 

 Alat  :   Pensil/pulpen, penghapus, penggaris. 
 Bahan  :   Buku tulis/kertas folio, roti yang dibeli,       

                       Sumber informasi dari ketiga penjual roti. 
 
Langkah kerja : 
1. Panggil penjual roti keliling sebanyak 3 orang. 
2. Belilah 3 jenis roti yang berbeda (coklat, keju, pisangsesuai 

selera anda) pada masing-masing penjual roti (anda 
membeli roti yang sama dari ketiga penjual roti). 

3. Bandingkan mengenai merek kedua roti itu (sebut merek 
masing-masing), mutu, (rasa, ketepatan komposisi, bentuk 
fisik, ukuran), kemasan, pelayanan (dengan tas plastic, 
kotak kardus), harga produk (harga bersaing). Distribusi 
produk (tepat pada saat dibutuhkan), promosi penjualan 
(fasilitas tenaga penjual apakah naik sepeda, sepeda 
motor, atau mobil; baju seragam atau tidak). 

4. Tuliskan kesimpulan anda sebagai pembeli produk roti 
tersebut.   
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 Kegiatan pembelajaran ini bertujuan untuk 
memberikan bekal kemampuan kepada Anda 
agar: 

 Dapat melakukan langkah-langkah utama 
dalam mengembangkan komunikasi 
pemasaran yang efektif. 

 Dapat menetapkan anggaran dan bauran 
promosi. 

 Dapat membuat rencana tindakan 
kegiatan strategi promosi (barang atau 
jasa). 

 
 

 
 

1. Komunikasi Pemasaran 

Pemasaran modern menuntut lebih dari sekedar 
pengembangan produk yang baik, menetapkan 
harga yang menarik, dan menyediakannya bagi 
pelanggan sasaran. Perusahaan juga harus 
berkomunikasi dengan pelanggannya, dan apa 
yang dikomunikasikan jangan sampai 
menimbulkan keraguan. Komunikasi adalah inti 
dari program promosi.  

Sebagai dasar pengembangan kegiatan promosi 
adalah komunikasi.  Perusahaan modern 
mengelola sistem komunikasi pemasaran yang 
kompleks, seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 
Para pemasar berkomunikasi dengan perantara, 
konsumen, dan berbagai kelompok masyarakat. 
Kemudian perantara berkomunikasi kepada 
konsumennya dan masyarakat.  

A. TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

B. URAIAN MATERI 

 

 

KEGIATAN BELAJAR 3 

MENJELASKAN TEKNIK-TEKNIK PROMOSI 
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Konsumen melakukan lisan dengan konsumen 
lain dan dengan kelompok masyarakat lain. 
Sementara itu, setiap kelompok memberikan 
umpan balik kepada setiap kelompok-kelompok 
yang lain.  

 
 
 
 
Program komunikasi pemasaran total sebuah 
perusahaan disebut bauran promosi (promotion 
mix) yang terdiri atas formulasi khusus atau 
bauran iklan, penjualan pribadi, promosi 
penjualan, dan hubungan dengan masyarakat 
yang dipergunakan perusahaan untuk mencapai 
tujuan iklan dan pemasarannya. Keempat alat 
promosi utama tersebut dapat didefinisikan 
sebagai berikut. 
 Periklanan  

Periklanan adalah segala bentuk penyajian 
dan promosi bukan pribadi mengenai 
gagasan, barang atau jasa yang dibayar oleh 
sponsor tertentu. 

 Penjualan Pribadi  
Penjualan pribadi (personel selling) yakni 
penyajian pribadi oleh tenaga penjual 
perusahaan dengan tujuan menjual dan 
membantu membina hubungan dengan 
pelanggan baru.  

 Promosi Penjualan  
Promosi penjualan (sales promotion) adalah 
insentif    jangka   pendek   untuk   mendorong  
 

Masyarakat Luas 
Periklanan 

Penjualan Pribadi 
Promosi Penjualan 

Hubungan Masyarakat 

 

Perantara Konsumen Berita Iklan 

PERUSAHAAN 

Periklanan 
Penjualan 

Pribadi 

Promosi Penjualan 
Hubungan 

Gambar 06 - Sistem Komunikasi Pemasaran 
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pembelian atau penjualan dari suatu produk 
atau jasa. 

 Hubungan Masyarakat  
Hubungan masyarakat (public relation) yakni 
membina hubungan baik dengan berbagai 
kelompok masyarakat yang berhubungan 
dengan perusahaan melalui publikasi yang 
mendukung, membina “citra perusahaan” 
yang baik dan menangani atau menangkal 
desas-desus, cerita, dan peristiwa yang dapat 
merugikan perusahaan. 

Tiap-tiap katagori ini terdiri atas alat-alat yang 
spesifik. Misalnya, periklanan mencakup cetakan, 
penyiaran, baliho di jalan, dan berbagai bentuk 
lain. Penjualan pribadi mencakup presentasi 
penjualan, pameran perdagangan, dan program 
insentif. Promosi penjualan mencakup pameran di 
tempat pembeli , hadiah, diskon, kupon, iklan 
khusus, dan demonstrasi. Komunikasi tidak 
hanya meliputi alat-alat promosi spesifik ini. 
Rancangan produk, harga produk, bentuk dan 
kemasan produk, serta toko yang menjualnya, 
semuanya   mengkomunikasikan sesuatu kepada 
para pembeli. Dengan demikian, walaupun 
bauran promosi merupakan aktivitas komunikasi 
primair bagi perusahaan, seluruh bauran 
pemasaran, yakni promosi dan produk, harga, 
serta distribusi harus dikoordinasikan agar 
memberikan dampak komunikasi sebesar-
besarnya.    
 
Langkah-Langkah Dalam Mengembangkan 
Komunikasi Yang Efektif 
Para pemasar perlu memahami sistem 
komunikasi bisa berjalan efektif. Di bidang 
pemasaran, komunikasi pemasaran didefinisikan 
sebagai berikut: 

Komunikasi pemasaran adalah kegiatan 
komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan 
penjual, merupakan kegiatan yang membantu 
pengambilan keputusan di bidang pemasaran, 
serta mengarahkan pertukaran agar lebih 
memuaskan dengan cara menyadarkan semua 
pihak untuk memberikan informasi yang benar.  
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Dengan demikian, komunikasi pemasaran 
merupakan pertukaran informasi dua arah, 
setidaknya antara pembeli dan penjual. 

Komunikasi melibatkan sembilan elemen, seperti 
terlihat pada Gambar 2.  Dua  elemen merupakan 
pihak utama dalam komunikasi, yakni pengirim 
dan penerima. Dua elemen lain, merupakan 
media komunikasi yakni pesan dan media. Empat 
elemen lainnya adalah fungsi utama komunikasi, 
yakni pembuatan sandi, pengertian, respon, dan 
umpan balik. Elemen terakhir adalah gangguan 
atau noise dalam sistem komunikasi.  

 

 
 
 
 

Definisi dari kesembilan elemen sistem 
komunikasi tersebut adalah sebagai 
berikut. 

 Pengirim (sender) adalah pihak yang 
mengirimkan pesan kepada pihak lain 
dalam hal ini masyarakat calon pelanggan. 

 Penyandian (encoding) adalah proses 
penuangan pikiran menjadi bentuk 
simbolik, biasanya ini dilakukan oleh biro 
iklan yang menyusun kata-kata dan 
ilustrasi menjadi iklan yang akan 
menyampaikan pesan yang diinginkan. 

 Pesan (message) adalah perangkat simbol 
yang dikirimkan oleh pengirim. 

Pengirim 
 

Penyandian 

 
Pengartian 
 

Penerima 
 

Respon 
 

Umpan 
Balik 

 

MEDIA 

Pesan 
 

Kebisinga
n 

Gambar 07 - Berbagai Elemen dalam Komunikasi 
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 Media (media) adalah saluran komunikasi 

yang menjadi pengantar pesan agar dapat 
bergerak dari pengirim kepada penerima 
pesan, dalam hal ini televisi, radio, atau 
surat kabar. 

 Pengartian (decoding) adalah proses yang 
dilakukan penerima untuk memberi arti dari 
simbol-simbol yang disandikan oleh 
pengirim, dalam hal ini seorang pelanggan 
memperhatikan iklan dan menafsirkan 
kata-kata serta ilustrasi dalam iklan itu. 

 Penerima (receiver) adalah pihak yang 
menerima pesan yang dikirimkan oleh 
pihak lain, dalam hal ini masyarakat yang 
menerima iklan dari pemasar produk. 

 Respon (response) adalah reaksi dari 
penerima setelah menerima pesan. 
Terdapat ratusan kemungkinan 
responyang diberikan pelanggan terhadap 
pesan yang diterima dari iklan, misalnya 
bisa tertarik tetapi tidak beli; atau tertarik 
dan segera membeli; atau acuh tak acuh 
dan sebagainya.   

 Umpan balik (feedback) adalah bagian dari 
respon pelanggan yang dikomunikasikan 
balik kepada pengirim pesan. Pada 
umumnya konsumen suka dan ingat pada 
iklan atau konsumen mengirim surat atau 
menelpon untuk memuji atau melontarkan 
kritik terhadap iklan atau produk yang 
diiklankan. 

 Kebisingan (noise) adalah penyimpangan 
yang tidak direncanakan selama proses 
komunikasi yang mengakibatkan penerima 
memperoleh pesan berbeda dari yang 
dikirimkan oleh pengirim. Misalnya, 
penerimaan TV konsumen jelek atau ada 
gangguan pemancar radio sehingga 
suaranya tidak jelas, atau yang lainnya. 

 
Dalam langkah-langkah mengembangkan 
komunikasi yang efektif ini, pengirim pesan harus 
mengetahui target yang ingin dicapai dan respon 
apa yang diinginkan. Pengirim  pesan harus 
mahir   dalam    membuatan  sandi   pesan   yang  
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mempertimbangkan bagaimana penerima pesan 
akan mengartikannya,   dan   mengirimkan  pesan  
melalui media yang mencapai sasarannya, serta 
mengembangkan saluran umpan-balik sehingga 
pengirim pesan  menilai respon audien terhadap 
pesan. 

Langkah-langkah yang harus dibangun pemasar 
produk sebagai pengirim, yakni mengenali audien 
sasaran, menerapkan respon yang dicari, memilih 
pesan, memilih media untuk mengirimkan 
pesannya, menyeleksi sumber pesan, dan 
mengumpulkan umpan balik. 
 
Mengenali Orang yang Menjadi Sasaran 
Pemasar dalam berkomunikasi pemasaran harus 
mulai dengan sasaran yang jelas. Sasaran yang 
dituju adalah pembeli potensial atau pemakai  
saat ini, mereka yang melakukan keputusan 
membeli atau yang mempengaruhi keputusan 
membeli. Kelompok sasaran bisa saja individu, 
kelompok, kelompok masyarakat tertentu, atau 
masyarakat pada umumnya. Kelompok sasaran 
akan terpengaruh keputusan komunikasor 
mengenai apa yang dikatakannya, bagaimana 
mengatakannya, kapan mengatakannya, di mana 
mengatakannya, dan siapa yang mengatakannya. 
 
Menetapkan Respon yang Dicari 
Setelah kelompok sasaran dikenali, komunikator 
pemasaran harus memutuskan respon apa yang 
dicari, tentu saja respon akhirnya membeli. 
Membeli adalah hasil dari respon panjang 
pengambilan keputusan konsumen. Kelompok 
atau individu sasaran mungkin berada dalam satu 
dari enam tahap kesiapan membeli. Komunikator 
pemasaran harus mengetahui pada tahap mana 
individu sasaran berada dan ke tahap mana 
sasaran harus digerakkan. Proses penerimaan 
atau kesiapan pembeli sangat berkaitan dengan 
efektifitas komunikasi karena menyangkut 
keputusan untuk menerima atau menolak produk 
yang dikomunikasikan melalui iklan.  
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Tahap-tahap penerimaan atau kesiapan membeli 
pada umumnya terdiri atas enam tahapan proses, 
yakni menyadari, mengetahui, menyukai, memilih, 
meyakini, dan membeli,  seperti ditunjukkan pada 
Gambar 07. 

1. Kesadaran 
Pembeli potensial mengetahui 
tentang suatu produk tetapi kurang 
mendetail, bahkan pembeli tersebut 
tidak mengetahui tentang kegunaan 
suatu produk atau tata cara 
memakainya. 

2. Pengetahuan 
Pada tahap ini, pembeli mencari 
tahu tentang produk yang 
dipertimbangkan untuk dibeli, 
melalui media iklan atau mencari 
informasi dengan tanya kepada 
pakar atau sales yang menjual 
produk itu. 

3. Minat atau menyukai 
Jika pembeli potensial tersebut 
menjadi berminat terhadap suatu 
produk, maka ia berusaha 
mengumpulkan informasi dan fakta 
tentang produk yang sedang 
ditawarkan. 

4. Memilih 
Setelah berminat atau menyukai, 
seseorang mulai mengevaluasi  
dengan tujuan untuk menguji mental dengan menerapkan 
produk tersebut ke dalam kondisi pribadinya, kemudian 
memilih produk mana yang cocok untuk kondisi pribadinya. 

5. Meyakini 
Pada tahap berikutnya pembeli berusaha meyakini produk 
yang akan dibeli dengan cara, misalnya untuk tarap 
mencoba menggunakan dalam jumlah kecil. Jika pembeli 
tidak dapat mencoba lebih dulu karena mungkin terlalu 
mahal atau sulit diperoleh, maka pembeli menjadi kurang 
yakin terhadap produk yang akan dibeli. 

6. Keputusan membeli 
Pembeli harus mengambil keputusan jadi membeli atau 
tidak jadi membeli.  Jika dalam tahap evaluasi dan 
menggunakan percobaan, pembeli merasa puas, maka 
kemungkinan besar ia akan membeli. Namun, demikian 
meskipun   pembeli    telah   mengambil    keputusan   untuk  

Gambar 08  
Tahap Kesiapan Pembeli 

Mengetah
ui 

Menyukai 

 

Memilih 

 

Meyakini 

 

Membeli 

 

Menyadari 
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menerima suatu produk, namun ia akan terus 
mempertimbangkan kembali keputusannya dan berusaha 
mencari informasi yang dapat memperkuat keputusannya. 

 
Sebagai ilustrasi, seperti telah disebutkan bahwa 
tujuan promosi adalah memberitahu konsumen. 
Pasar sasaran mungkin tidak sepenuhnya sadar 
dan tidak sepenuhnya tahu tentang produk. 
Pertama, komunikator harus membina kesadaran 
dan pengetahuan konsumen tentang produk. 
Misalnya, pemasar bisa menunjukkan nama mobil 
AFANZA dengan gambar produknya, tetapi 
pembeli tisidak bisa melihat langsung mobilnya, 
sehingga menimbulkan rasa ingin tahu dan 
kesadaran dengan menunjukkan nama produk 
dan gambar produk, tetapi tanpa bisa melihat dan 
mencoba langsung. Iklan berikutnya menciptakan 
pengetahuan dengan memberi tahu pembeli 
potensial mengenai mutu mobil, harga murah 
terjangkau, dan bisa diujicoba. Setelah pembeli 
potensial tahu tentang AFANZA, pemasar ingin 
mengerakkan konsumen melalui tahap-tahap 
perasaan berikutnya. Tahap berikutnya adalah 
menyukai (merasa menyenangi), memilih 
(memilih AFANZA ketimbang mobil lain), dan 
meyakini (percaya bahwa AFANZA mobil yang 
tepat untuk mereka). 

Pemasar AFANZA dapat menggunakan 
kombinasi bauran pemasaran untuk menciptakan 
pendapat dan keyakinan positip. Periklanan dapat 
digalakkan dengan keunggulan AFANZA; siaran 
media masa bisa menekankan pada layanan 
perna jual;  sales memberi tahu pilihan warna dan 
ujicoba produk. Akhirnya, beberapa sasaran 
berhasil diyakinkan mengenai produk, tetapi 
belum siap melakukan pembelian. Pembeli 
potensial mungkin menunggu keuangan atau 
kondisi ekonomi membaik. Pemasar harus 
membantu konsumen ini untuk mengambil 
langkah terakhir, melalui beberapa tindakan 
misalnya menawarkan harga promosi khusus, 
pemberian bonus atau hadiah, bahkan membantu 
mencarikan sumber kredit dengan bungan ringan. 
Tentu saja, pemasar sendirian tidak dapat 
menciptakan   pendapat  positip,   tanpa didukung  
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kualitas mobil yang memiliki nilai superior bagi 
pelanggan. Promosi dengan komunikasi yang 
berlebihan terhadap produk yang jelek, maka 
semakin  cepat  pembeli   potensial    mengetahui 
kejelekan mobil dan mempercepat reputasi 
produk yang jelek dan tidak bermutu. 

Dalam membahas kesiapan pembeli, tampaknya 
pembeli melewati jalur tahap-tahap pada Gambar 
07, secara berurutan mulai dari kognitif 
(menyadari dan mengetahui); afektif (menyukai, 
memilih, dan meyakini); dan tingkah laku 
(membeli atau tidak membeli). 
 
Memilih Pesan 
Setelah menetapkan sasaran yang diinginkan, 
pemasar selanjutnya mengembangkan pesan 
efektif. Idealnya pesan tersebut harus mendapat 
perhatian (attention), mempertahankan minat 
(interest), menimbulkan keinginan (desire), dan 
memperoleh tindakan (action), ini merupakan 
kerangka yang dikenal dengan AIDA. Dalam 
praktik, beberapa pesan membawa konsumen 
mulai dari menyadari sampai membeli, 
hendaknya menyiratkan mutu dari sebuah pesan 
yang baik sebagaima yang dituntut kerangka 
tindakan AIDA (Attention, Interest, Desire, 
Action).   

Untuk mengembangkan pesan yang efektif, 
tenaga pemasar harus memadukan tiga hal, 
yakni: apa yang akan dikatakan (isi pesan), 
bagaimana mengatakan secara logis (struktur 
pesan), dan bagaimana cara mengatakannya 
secara simbolik (format pesan). 

1) Isi Pesan 
Pemasar harus memikirkan daya tarik atau tema 
yang akan menghasilkan respon yang 
dikehendaki. Ada tiga tipe daya tarik, yakni 
rasional, emosional, dan moral. 

 Daya Tarik Rasional. Daya tarik ini 
menunjukkan bahwa produk akan 
menghasilkan manfaat yang diinginkan. 
Misalnya, pesan yang menunjukkan mutu, 
ekonomi, nilai atau kinerja produk. 
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 Daya Tarik Emosional. Daya tarik ini 

berusaha mengendalikan emosi negative 
atau positip yang dapat memotivasi 
pembelian. Emosi ini di antaranya rasa 
takut, bersalah, malu yang mendorong 
orang melakukan atau menghentikan yang 
dilakukan. Misalnya, merokok, minum 
minuman keras sampai mabuk. 

 Daya Tarik Moral. Ditujukan kepada 
perasaan sasaran mengenai apa yang 
benar dan pada tempatnya. Daya tarik ini 
sering kali dipergunakan untuk mendorong 
aksi sosial seperti persamaan hak kaum 
perempuan, bakti sosial atau 
semacamnya. 

2) Struktur Pesan 
Pemasar juga harus memutuskan cara menangani 
tiga isu struktur pesan, yakni: 

 Apakah harus menarik kesimpulan atau 
membiarkan masyarakat sasaran yang 
menarik kesimpulan. 

 Apakah menyajikan argumentasi satu sisi 
(hanya menyebutkan keunggulan) atau 
dua sisi (menceriterakan keunggulan 
produk sambil mengakui kelemahan 
produk). Biasanya argumentasi satu sisi 
lebih efektif dalam prestasi penjualan, 
kecuali sasaran berpendidikan tinggi. 

 Apakah menyajikan argumentasi paling 
kuat pada urutan pertama atau paling 
akhir. Menyajikan pada urutan pertama 
mendapat perhatian penuh, tetapi 
mungkin mengarah pada akhir yang 
antiklimak. 
 

3) Format Pesan 
Pemasar juga memerlukan format untuk 
mengemas pesan. Dalam iklan cetakan, pemasar 
harus memutuskan mengenai judul, hak cipta, 
ilustrasi dan warna. Untuk menarik perhatian, 
pengiklan dapat menggunakan yang baru dan 
kontras; gambar dan judul yang menarik 
perhatian; format yang berbeda; ukuran dan 
posisi; serta warna, bentuk dan gerakan.  
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Bila pesan disiarkan lewat radio, pemasar harus 
memilih kata-kata, iringan suara, dan suara 
pembicara yang cocok dengan karakteristik 
produk yang akan dipasarkan. Promosi 
pelayanan bank, harus beda dengan promosi 
mebel rumah tangga. 
Bila pesan & promosi melalui TV maka bahasa 
tubuh, seperti ekspresi wajah, gerakan badan, 
pakaian, postur tubuh dan gaya rambut harus 
direncanakan. 
Bila pesan ditempel pada produk atau 
kemasannya, maka pemasar harus mengawasi 
tekstur, aroma, warna, ukuran, dan bentuk.  
 
Menentukan Tujuan Promosi 
Promosi penjualan merupakan kegiatan promosi, 
selain periklanan, personal selling, dan publikasi.  
Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam promosi 
penjualan, yakni peragaan, pertunjukan, pameran 
dan  demonstrasi. Pada umumnya kegiatan-
kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan 
kegiatan promosi lain, dan biayanya relatif lebih 
murah dibandingkan melalui iklan dan personel 
selling. Di samping itu, promosi penjualan juga 
lebih fleksibel karena dapat dilakukan pada setiap 
saat dengan biaya yang lebih murah daripada 
biaya melakukan pembelian langsung pada 
petugas bagian pemasaran atau penjualan. 
 
Promosi memiliki beberapa tujuan, yakni: 

1) Modifikasi tingkah laku 
Promosi bertujuan untuk merubah tingkah laku 
dan pendapat serta memperkuat tingkah laku 
calon pembeli.  Selain itu, pemasar hendaknya 
selalu berusaha menciptakan kesan baik tentang 
dirinya atau perusahaan dan mendorong 
pembelian barang dan jasa. 

2) Memberi tahu 
Kegiatan promosi dapat bertujuan untuk 
memberitahu pasar yang dituju tentang produk 
perusahaan. Promosi yang bersifat informasi 
pada umumnya lebih sesuai dilakukan pada 
tahap-tahap awal perkenalan produk. 
Kebanyakan  orang  tidak akan  membeli  barang  
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atau jasa, sebelum mereka mengenal, 
mengetahui, dan memahami manfaat suatu 
produk barang atau jasa.  Promosi yang bersifat 
informatif ini penting bagi konsumen karena 
membantu konsumen dalam pengambilan 
keputusan untuk membeli barang. 

3) Membujuk 
Promosi yang bersifat membujuk (persuasif) pada 
umumnya kurang disenangi oleh sebagian 
masyarakat.  Namun kenyataannya, sekarang ini 
justru banyak promosi yang bersifat persuasif. 
Promosi demikian ini terutama diarahkan untuk 
mendorong proses pembelian. Pada umumnya 
perusahaan tidak ingin memperoleh tanggapan 
cepat, tetapi lebih mengutamakan menciptakan 
kesan positif. Hal ini dimaksudkan agar dapat 
memberi pengaruh dalam waktu yang lama 
terhadap perilaku pembeli.  Promosi yang bersifat 
persuasif ini akan 
menjadi dominan jika 
produk yang 
dipromosikan mulai 
menjadi kebutuhan 
pokok di dalam 
kehidupan seseorang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mengingatkan 
Membujuk 

Modifikasi 

Tingkah Laku 
Memberitahu 

 

Tujuan 
Promosi 

 

Gambar 09 - Bagan Tujuan-Tujuan Promosi 
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4) Mengingatkan 
Promosi dapat juga bersifat mengingatkan. Hal ini 
dilakukan terutama untuk mempertahankan suatu 
merek produk di hati masyarakat dan perlu 
dilakukan selama tahap pendewasaan di dalam 
siklus kelangsungan produk. Hal ini berarti 
perusahaan berusaha untuk paling tidak 
mempertahankan pembeli yang ada. 
 
Pemilihan Media Promosi 
Pemasar harus memilih saluran komunikasi, 
setidaknya terdapat dua tipe saluran komunikasi 
manuasia dan bukan manusia. 
 
1) Saluran Komunikasi Pribadi 
Dalam saluran pribadi, dua orang atau lebih 
saling berkomunikasi secara langsung.  Mereka  
berkomunikasi lewat tatap muka, lewat telepon, 
atau surat. Komunikasi pribadi yang lain, 
mengenai produk menjangkau pembeli lewat 
saluran yang tidak langsung dikendalikan oleh 
perusahaan. Saluran yang dikenal sebagai 
pengasuh pengaruh komunikasi lisan, memiliki 
dampak besar terhadap berbagai bidang produk. 
Pengaruh pribadi memiliki yang mempunyai bobot 
untuk produk yang mahal, berresiko tinggi, atau 
amat mencolok. Misalnya, pembeli mobil dan 
peralatan besar seringkali mencari sumber lain, 
selain media masa untuk mendapat pandangan 
orang yang berkuasa. 
 
2) Saluran Komunikasi Bukan Pribadi 
Saluran komunikasi bukan pribadi adalah media 
yang membawa pesan tanpa kontak pribadi atau 
umpan balik. Termasuk dalam kelompok ini 
adalah media utama, suasana dan peristiwa.  

 Media utama termasuk media cetak (koran, 
majalah, surat); media siar (radio, TV); dan 
media tampilan (billboard, papan iklan, 
poster). 

 Suasana, termasuk rancangan lingkungan 
yang menciptakan atau mendorong 
kecenderungan pembeli kea rah membeli 
produk. 
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 Peristiwa adalah kejadian yang ditonjolkan 

untuk mengkomunikasikan pesan kepada 
masyarakat sasaran. Misalnya, bagian 
humas yang konferensi pers, upacara 
pembukaan, pertunjukan, dan pameran. 

Komunikasi bukan pribadi langsung 
mempengaruhi pembeli. Selain itu, penggunaan 
media masa seringkali mempengaruhi pembeli 
secara tidak langsung karena menyebabkan 
komunikasi yang lebih pribadi.  

Menyeleksi Sumber Pesan 
Dampak pesan pada masyarakat sasaran juga 
dipengaruhi oleh cara masyarakat sasaran 
memandang si pengirim pesan. Pesan yang 
disampaikan oleh sumber dengan kredibilitas 
tinggi memiliki daya pikat yang kuat. Ketokohan si 
pengirim pesan merupakan faktor dominan 
sebagai daya pikat agar pesannya diterima 
masyarakat. Pemerintah, seringkali 
menggunakan ketokohan para kyai untuk 
sosialisasi program pembangunan pemerintah 
seperti KB; banyak perusahaan menggunakan 
dokter untuk iklan obat-obatan dan jasa 
kesehatan; para atlit terkenal untuk iklan 
makanan gizi atau alat-alat olehraga; artis cantik 
dan maco untuk iklan produk kosmetika.  
Terdapat tiga faktor yang membuat memiliki 
kredibilitas dan pengaruh kepada masyarakat, 
yakni keahlian, dapat dipercaya, dan disukai. 

 Keahlian, adalah tingkat kewenangan 
pengkomunikasi untuk mendukung suatu 
pernyataan. Dokter dan profesor memiliki 
keahlian dengan peringkat tinggi di 
bidangnya. 

 Dapat dipercaya, berhubungan dengan 
sebesara obyektif dan jujur si pembawa 
pesan. Kyai dan tokoh masyarakat 
termasuk seseorang yang masih 
dipercaya dan menjadi panutan 
masyarakat. 

 Disukai, adalah seberapa menarik sumber 
bagi audien; manusia menyukai sumber 
yang terbuka, humoris, dan wajar. 
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Mengumpulkan Umpan Balik  
Setelah mengirimkan pesan, pengirim pesan 
harus meneliti apa pengaruhnya pada audien. 
Termasuk di sini menanyakan kepada anggota 
sasaran apakah mereka ingat akan pesan, 
berapa kali mereka melihatnya, apa yang mereka 
ingat, bagaimana pendapat mereka mengenai 
pesan tersebut, dan sikap mereka sebelum dan 
sesudah terhadap produk dan perusahaan 
setelah menerima pesan promosi dan iklan. 
Pengirim pesan juga ingin mengukur hasil tingkah 
laku dari pesan, yakni berapa banyak orang yang 
membeli produk, berbicara kepada orang lain 
mengenai produk yang diiklankan, atau 
mengunjungi toko. Umpan balik mengenai 
komunikasi pemasaran dapat mengindikasikan 
perubahan dalam program promosi atau dalam 
produk yang ditawarkan itu sendiri. 
 
Menentukan Anggaran Bauran Promosi Total 
Setelah membahas langkah-langkah dalam 
merencanakan dan mengirimkan komunikasi 
kepada individu dan kelompok sasaran, 
berikutnya bagaimana perusahaan mengambil 
keputusan mengenai biaya promosi  dan 
pembagiannya di antara alat promosi utama 
untuk menciptakan bauran promosi. Berikut ini 
akan dibahas tentang penentuan anggaran 
promosi. 

Menentukan Anggaran Promosi Total 
Slah satu keputusan pemasaran paling sulit yang 
dihadapi sebuah perusahaan adalah menetapkan 
anggaran promosi dialokasikan. Terdapat empat 
metode umum yang umum dipakai untuk 
menetapkan anggaran total untuk promosi, yakni 
metode sesuai kemampuan, metode persentase 
penjualan, metode mengimbangi pesaing, dan 
metode sasaran dan tugas. 

1) Metode Sesuai Kemampuan 
Metode sesuai kemampuan (affordable method) 
adalah metode penetapan anggaran promosi 
pada tingkat yang oleh manajemen diperkirakan 
dapat ditanggung oleh perusahaan. Industri kecil 
atau UKM  seringkali  menggunakan  metode   ini,  



B
A

B
 II 

 
 

Direktorat Pembinaan SMK (2013) 
 

129 

 

P E R E N C A N A A N  P E M A S A R A N  2  
 
 
dengan alasan tidak mempu mengeluarkan lebih 
banyak untuk iklan. Teknisnya, mereka mulai 
dengan pendapatan total, menguranginya dengan 
biaya operasional dan modal yang ditanam, serta 
kemudian menyisihkan sebagian dana yang 
tersisa untuk biaya iklan. 
Sayangnya metode ini mengabaikan pengaruh 
promosi atau iklan terhadap penjualan dan 
menempatkan iklan di urutan terakhir. 

2) Metode Persentase Penjualan 
Metode persentase penjualan (percentage of sale 
method) menetapkan aggaran promosi berupa 
persentase tertentu dari penjualan saat ini atau 
yang diperkirakan atau dalam persentase harga. 
Atau menggarkan biaya promosi dari harga 
penjualan per unit.  
Keunggulan dengan metode ini, yakni 
kemungkinan pengeluaran promosi bervariasi 
sesuai kemampuan perusahaan; membantu 
manajemen berpikir mengenai hubungan antara 
pengeluaran promosi, harga penjualan, dan laba 
per unit; diharapkan dapat menciptakan 
kestabilan bersaing.  
Kelemahannya, yakni  metode ini selalu keliru 
memandang penjualan sebagai penyebab dari 
promosi, bukannya sebagai hasil; anggaran 
didasarkan pada persediaan dana bukan 
peluang; perencanaan sulit dilakukan karena 
biaya promosi sulit diprediksi; tidak memiliki dasar 
untuk memilih persentase spesifik, kecuali yang 
telah dilakukan pada masa lalu dan pesaing. 

3) Metode Mengimbangi Pesaing 
Metode mengimbangi pesaing (competitive-parity 
method) yakni menetapkan anggaran promosi 
seimbang dengan yang dilakukan pesaing. 
Perusahaan memantau iklan pesaing dan 
memperkirakan besar biayanya, kemudian 
menetapkan biaya promosi pemasaran. Dua 
argumentasi tidak sah sebagai pendukung 
metode ini, yakni (a) anggaran pesaing mewakili 
kebijakan kolektif dari industri; (b) pengeluaran 
sama akan mencegah perang promosi antar 
perusahaan. Kelemahannya, tidak ada dasar  
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untuk percaya pesaing memiliki ide lebih baik 
tentang program dan  biaya promosi,   dan tidak 
ada bukti dengan biaya promosi sama akan 
mencegah perang promosi antar perusahaan. 

4) Metode Sasaran dan Tugas 
Metode sasaran dan tugas (objective-and-task 
method), yakni perusahaan menetapkan 
anggaran promosi didasarkan atas apa yang ingin 
dicapai dengan promosi.  Metode ini paling logis 
yang menyiratkan: (1) penetapan sasaran 
promosi secara spesifik; (2) penetapan tugas 
yang diperlukan untuk mencapai sasaran; (3) 
perkiraan biaya pelaksanaan tugas-tugas ini. 
Jumlah biaya ini diusulkan menjadi anggaran 
promosi. Kelemahannya, metode ini didasarkan 
atas asumsi hubungan antara besar biaya 
promosi dengan hasil promosi; metode yang sulit 
digunakan; sulit membayangkan tugas spesifik 
apa yang efektif mencapai sasaran tertentu. 
 

 

2. Promosi dan Bauran Promosi (Promotion 
Mix) 

Promosi merupakan salah satu variabel di dalam 
bauran pemasaran (marketing mix) yang sangat 
penting dilaksanakan oleh perusahan dalam 
melakukan pemasaran produknya. Terkadang 
istilah promosi ini digunakan secara sinonim 
dengan istilah penjualan meskipun yang 
dimaksudkan adalah promosi. Sebenarnya, istilah 
penjualan itu hanya meliputi kegiatan pemindahan 
barang atau jasa, dan tidak terdapat kegiatan 
periklanan atau kegiatan lain yang ditujukan untuk 
mendorong permintaan. Sehingga, penjualan 
hanya merupakan bagian dari kegiatan promosi.   
Promosi dapat diartikan sebagai berikut: 

 Promosi adalah arus informasi atau persuasi 
satu arah yang dibuat untuk mengarahkan  
seseorang   atau organisasi kepada tindakan 
yang menciptakan pertukaran dalam 
pemasaran. 
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 Promosi adalah semua jenis kegiatan 

pemasaran yang ditujukan untuk mendorong 
permintaan. 

Kedua definisi tersebut pada pokoknya sama 
meskipun titik-beratnya berbeda. Definisi pertama 
lebih menitik-beratkan pada menciptakan 
pertukaran, sedangkan definisi kedua lebih 
menitik-beratkan untuk mendorong permintaan.  
Kita telah mengetahui bahwa pertukaran itu akan 
terjadi karena adanya permintaan (dan juga 
penawaran); dan dari segi lain permintaan itu akan 
mendorong terciptanya pertukaran. Dengan 
demikian, kedua definisi ini  tidaklah bertentangan 
satu sama lain.   

Sementara bauran promosi (promotional mix) 
diartikan sebagai kombinasi strategi yang paling 
baik dari variabel-variabel periklanan, personal 
selling, dan alat promosi yang lain, yang 
semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan 
penjualan. Pada pokoknya variabel-variabel yang 
ada di dalam bauran promosi ada empat (ada juga 
yang berpendapat lebih dari empat variabel), yaitu: 

 Periklanan, adalah bentuk presentasi dan 
promosi non-pribadi tentang ide, barang 
dan jasa pada media massa. 

 Personal selling, adalah presentasi lisan 
dalam suatu percakapan dengan satu 
calon pembeli atau lebih yang ditujukan 
untuk menciptakan penjualan. 

 Publisitas, adalah bentuk promosi secara 
non pribadi untuk mendorong permintaan 
suatu produk, jasa, atau ide dengan 
memuat berita komersial di dalam media 
massa.  

 Promosi penjualan, yakni kegiatan 
pemasaran selain personal selling, 
periklanan, dan publisitas yang mendorong 
pembelian konsumen dan efektivitas 
pengecer. Kegiatan-kegiatan tersebut di 
antaranya  berupa  peragaan,  pertunjukan 
dan pameran, demonstrasi dan 
sebagainya. 
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Perusahaan dalam berpromosi dapat 
menggunakan salah satu variabel tersebut atau 
kombinasinya, yang dikoordinir dengan strategi 
produk, harga, dan distribusi.  Secara bersama-
sama, variabel-variabel tersebut membentuk 
bauran pemasaran yang ditujukan untuk mencapai 
pasar. 

Perusahaan membagi-bagi anggaran promosi total 
untuk alat-alat promosi utama, yaitu periklanan, 
penjualan perorangan, promosi penjualan, dan 
hubungan masyarakat. Perusahaan harus secara 
hati-hati menetapkan besarnya masing-masing 
alat promosi  menjadi bauran promosi yang 
terkoordinasi. Setiap perusahaan akan sangat 
berbeda dalam merancang bauran promosi 
masing-masing. 
 

Karakteristik Alat-Alat Promosi 
Setiap alat promosi, yakni periklanan, penjualan 
perorangan, promosi penjualan dan hubungan 
masyarakat, mempunyai karakteristik dan biaya 
yang unik. Pemasar harus memahami karakteristik 
ini ketika memilih alat yang akan dipergunakan. 

1) Periklanan. Banyaknya bentuk periklanan 
memberikan kontribusi unik pada bauran 
promosi secara keseluruhan. Periklanan dapat 
mencapai sejumlah besar pembeli yang 
tersebar secara geografis dengan biaya 
rendah per penayangan. Periklanan 
memungkinkan penjual mengulang pesan 
berkali-kali, sedangkan calon pembeli dapat 
membendingkan pesan yang diterima dari 
beberapa pesaing. 

Periklanan juga mahal, dimana perusahaan 
dapat mendramatisasi produknya lewat seni 
menggunakan  gambar, cetakan, suara, dan 
warna. Di satu sisi, periklanan dapat dipakai 
demi membangun citra jangka panjang untuk 
satu produk tertentu; Di sisi lainnya, periklanan  
dapat digunakan untuk mendongkrak 
penjualan dengan cepat. 
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Beberapa kelemahan periklanan, yakni 
walaupun dapat menjangkau banyak orang 
dengan cepat, periklanan tidak menyertakan 
manusia dan tidak dapat membujuk seperti 
wiraniaga; umumnya periklanan hanya dapat 
menyampaikan pesan satu arah dengan 
audiennya; para pemirsa tidak harus 
memperhatikan tayangan iklan; biaya iklan 
amat mahal, meskipun beberapa bentuk 
periklanan di koran dan radio dapat dilakukan 
dengan biaya kecil. 

2) Penjualan Perorangan. Penjualan 
perorangan (personal selling) adalah alat 
paling efektif pada tahap proses penjualan 
tertentu, terutama dalam membangun pilihan, 
keyakinan, dan tindakan pembeli. Penjualan 
perorangan memiliki beberapa sifat unik, di 
antaranya metode ini memungkinkan interaksi 
pribadi antara dua atau lebih orang sehingga 
setiap orang dapat mengamati kebutuhan dan 
karakteristik lain dan dapat menyesuaikan 
dengan cepat. Cara ini memungkinkan semua 
jenis hubungan muncul, mulai hubungan 
penjualan semata sampai ke hubungan 
persahabatan yang mendalam. Biasanya 
pembeli merasa perlu mendengarkan dan 
memberi reaksi, sekalipun reaksi itu berupa 
ucapan sopan, tidak terima kasih. 

Tetapi sifat unik itu mahal. Seorang wiraniaga 
memerlukan komitmen jangka waktu lebih 
panjang ketimbang periklanan, dimana 
periklanan dapat dipasang dan dicabut 
seketika. Penjualan perorangan juga alat 
promosi yang mahal, perusahaan harus 
membayar mahal para kunjungan penjualan, 
pada umumnya besarnya sampai tiga kali 
pengeluaran iklan. 

3) Promosi Penjualan. Promosi penjualan 
termasuk berbagai jenis peralatan, yakni 
kupon, perlombaan, pemotongan harga, 
hadiah dan lain-lain. Promosi penjualan 
menarik perhatian konsumen dan memberikan  
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informasi yang mengarah pada pembelian. 
Semuanya  memberikan  dorongan  kuat pada 
konsumen untuk membeli, mengundang dan 
memberikan imbalan pada konsumen.  

Iklan menyatakan “belilah produk kami“ 
sementara promosi mengatakan “belilah 
sekarang.“ Perusahaan menggunakan promosi 
ini untuk menciptakan respon yang lebih kuat 
dan lebih cepat. Promosi dapat digunakan 
mendramatisasi  tawaran produk dan 
mengangkat penjualan yang sedang 
mengendur. 

4) Hubungan Masyarakat. Hubungan 
masyarakat ini menawarkan beberapa sifat 
yang unik, dan amat dipercaya, di antarnya 
memiliki ceritera baru, sifat menonjong, 
peristiwa tampak lebih nyata dan dapat 
dipercaya dibandingkan iklan. Ia juga dapat 
menjangkau calon pembeli tanpa wiraniaga 
dan iklan, serta dapat mendramatisasi produk. 

Hubungan masyarakat ini kurang 
dimanfaatkan oleh pemasar, namun 
pemanfaatan hubungan masyarakat bersama 
elemen bauran promosi lain yang 
dikoordinasikan cermat dapat amat efektif dan 
ekonomis. 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bauran 
Promosi 
Pada umumnya, periklanan dan personal selling 
merupakan alat promosi utama untuk barang dan 
jasa dalam prakteknya kedua kegiatan tersebut 
dapat didukung serta dilengkapi dengan promosi 
penjualan.  Sedangkan publisitas dapat membantu 
dalam pemberian kesan positif bagi perusahaan 
maupun produk yang dihasilkan. 

Menentukan variabel bauran promosi yang paling 
efektif merupakan tugas yang sulit dalam 
manajemen pemasaran.  Dalam praktek, 
manajemen harus mencari kombinasi yang terbaik 
atas penggunaan alat-alat promosi.    
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Di sini, kesulitan yang dihadapi adalah bahwa 
manajemen tidak  d apat    mengetahui   secara  
pasti   tentang luasnya kegiatan periklanan, 
personal selling, promosi penjualan,  publisitas, 
yang dipakai untuk mencapai tujuan program 
penjualan.  Selain itu, seberapa  besar hasil yang 
dapat dicapai dari pengeluaran-pengeluaran untuk 
kegiatan promosi juga sulit diketahui.  Namun 
secara kuantitaif dapat dicari hasil yang paling 
mendekati kebenarannya, yaitu dengan 
menggunakan pendekatan statistik. 

Perusahaan memperhatikan banyak faktor ketika 
akan mengembangkan bauran promosi, yakni  
Sifat pasar, Tipe produk, Penggunaan strategi 
dorong-tarik, tahap kesiapan pembeli,  dan Tahap-
tahap dalam siklus produk. 
 
 
1) Sifat Pasar 
Pentingnya membedakan alat promosi untuk 
pasar konsumen dan pasar industri. Beberapa 
macam sifat pasar yang mempengaruhi bauran 
promosi ini meliputi  luas pasar secara geografis; 
konsentrasi pasar; macam-macam pembeli. 
 Luas pasar secara geografis. Perusahaan 

yang hanya memiliki pasar lokal sering 
mengadakan kegiatan promosi yang berbeda 
dengan perusahaan yang memiliki pasar 
nasional atau internasional.  Bagi perusahaan 
yang mempunyai pasar lokal mungkin sudah 
cukup menggunakan personal selling saja, 
tetapi bagi perusahaan yang mempunyai pasar 
nasional paling tidak harus menggunakan 
periklanan. 

 Konsentrasi pasar. Konsentrasi  pasar ini 
dapat mempengaruhi strategi promosi yang 
dilakukan oleh perusahaan terhadap  jumlah 
calon pembeli potensial yang berbeda-beda. 
Perusahaan yang hanya memusatkan 
penjualannya pada satu kelompok pembeli 
saja, maka penggunaan alat promosinya akan 
berbeda dengan perusahaan yang menjual 
pada semua kelompok pembeli. Misalnya, 
perusahaan memfokuskan penjualannya pada 
kelompok pembeli wanita,   maka  perusahaan  
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dapat menggunakan media kewanitaan  
(seperti, majalah kartini, gadis, femina, dan 
sejenisnya) untuk melakukan program 
periklanannya. 

 Macam pembeli. Strategi promosi yang 
dilakukan oleh perusahaan juga dipengaruhi 
oleh sasaran dalam penjualannya, apakah 
pembeli industri, konsumen rumah tangga, 
atau pembeli lainnya.  Sering perantara 
pedagang ikut menentukan atau mengambil 
bagian dalam pelaksanaan program promosi 
perusahaan. 

 
2) Jenis Produk 
Faktor lain yang turut mempengaruhi strategi 
promosi perusahaan adalah jenis produk, apakah 
barang konsumsi atau barang industri.  Dalam 
mempromosikan barang konsumsi juga macam-
macam, apakah barang konvenien, shopping, atau 
barang spesial. Pada barang industripun juga 
demikian, cara mempromosikan instalasi akan 
berbeda dengan perlengkapan operasi.   

Pemasaran barang industri secara umum 
menggunakan personal selling (terutama jenis 
instalasi atau barang yang berharga cukup tinggi) 
dan kurang begitu penting di dalam pemasaran 
barang konsumsi (terutama jenis jenis konvenien 
karena memerlukan distribusi yang luas).   

Kegiatan promosi yang lain, yaitu promosi 
penjualan dan publisitas dianggap mempunyai 
proporsi yang sama pentingnya dalam pemasaran 
baik barang industri maupun barang konsumsi. 

Perusahaan konsumen biasanya mengalokasi 
lebih banyak dana untuk iklan, menyusun promosi 
penjualan, penjualan perorangan, dan hubungan 
masyarakat. Perusahaan barang industri, 
menyediakan dana lebih banyak untuk penjualan 
perorangan, menyusul promosi penjualan, iklan, 
dan hubungan masyarakat, seperti terlihat pada 
Gambar 09.  
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3) Strategi Dorong dan Tarik 
Bauran promosi amat dipengaruhi oleh apakah 
perusahaan menggunakan strategi dorong atau 
tarik. Strategi dorong (push strategy) yakni strategi 
promosi yang menggunakan tenaga penjual dan 
promosi perdagangan untuk mendorong produk 
lewat saluran distribusi. Produsen 
mempromosikan produk kepada pedagang besar, 
pedagang besar mempromosikan kepada 
pengecer, dan pengecer mempromosikan kepada 
konsumen. Strategi tarik (pull strategy) adalah 
strategi promisi yang menggunakan banyak biaya 
untuk periklanan dan promosi konsumen demi 
mepupuk permintaan konsumen. Bila strategi tarik 
berhasil, konsumen akan mencari produk dari 
pengecer, pengecer akan mencari dari pedagang 
besar, dan pedagang besar akan mencari dari 
produsen. Jadi dengan strategi tarik, permintaan 
konsumen menarik produk melalui saluran.  
  

Promosi Penjualan 
 

Penjualan Pribadi 
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Periklanan 
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Penjualan Pribadi 
 

B
a
ra

n
g
 K

o
n
su

m
e
n
 

B
a
ra

n
g
 I

n
d
u
st

ri
 

Kepentingan Relatif Kepentingan Relatif 
 

Gambar 09 - Kepentingan Relatif Alat Promosi Pasar Konsumen vs Industri 
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4) Tahap Kesiapan Pembeli 
Alat promosi memberikan pengaruh bervariasi  
untuk tahap kesiapan pembeli yang berbeda. Iklan 
dan hubungan masyarakat, lebih berperan dalam 
pembentukan kesadaran dan pengetahuan; 
penjualan perorangan mempengaruhi apa yang 
disukai, dipilih dan diyakini; promosi dan 
kunjungan penjualan dilakukan untuk melakukan 
penutupan penjualan. Dengan demikian 
tampaknya bahwa strategi pemasaran yang 
dilakukan disusuaikan dengan tahap kesiapan 
pembeli.  
 
Pemasaran Langsung 
Bentuk pemasaran yang paling cepat tumbuh 
adalah pemasaran langsung. Pemasaran 
langsung adalah pemasaran lewat berbagai media 
periklanan yang berinteraksi langsung dengan 
konsumen, pada umumnya meminta konsumen 
agar segera memberi respon. Pemasaran 
langsung terdiri atas komunikasi langsung dengan 
konsumen yang dipilih selektif untuk memperoleh 
respon segera dengan menggunakan berbagai 
alat komunikasi. Beberapa teknologi komunikasi 
yang digunakan  dalam  pemasaran, yakni televisi, 
telepon, berbagai teknologi  yang dikendalikan 
oleh komputer. 

Produsen 
Pengecer dan 

Pedagang Besar 
Konsumen 

 

Produsen 

 

Pengecer dan 
Pedagang Besar 

 

Konsumen 

 

Aktivitas pemasaran produsen 
(penjualan pribadi, promosi, 

perdagangan, lain-lain). 

Aktivitas pemasaran pedagang 
(penjualan pribadi, periklanan, 
promosi penjualan, lain-lain) 

Aktivitas pemasaran produksi (iklan konsumen, promosi penjualan, lain-lain 

Gambar 10 - Strategi Dorong Vs Tarik 
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1) Berbagai Bentuk Komunikasi Pemasaran 

Langsung 
Setidaknya ada 4 macam alat komunikasi 
pemasaran langsung, yakni pemasaran lewat pos 
dan katalog, pemasaran lewat telepon, pemasaran 
lewat televisi dan pemasaran lewat on-line. 

a) Pemasaran lewat pos dan katalog. 
Pemasaran lewat pos (direct mail)  meliputi 
pengiriman surat, iklan, contoh, selebaran, dan 
sarana lain kepada calon pembeli berdasarkan 
daftar alamat yang terdaftar. Daftar alamat 
dikembangkan dari daftar pelanggan atau 
diperoleh dari perusahaan khusus pembuat daftar 
alamat yang menyediakan nama orang-orang 
lengkap dengan uraian keterangan. Pemasaran 
lewat pos ini cocok untuk komunikasi langsung 
satu lawan satu, yang memungkinkan pemilihan 
pasar sasaran yang amat ketat,  personalisasikan, 
luwes dadapat dan pengukuran hasilnya mudah. 
Pemasaran ini terbukti sukses dalam 
mempromosikan buku, majalah, dan asuransi. 

Pemasaran lewat katalog (catalog marketing)  
adalah pemasaran langsung lewat katalog yang 
dikirimkan kepada daftar pelanggan terpilih atau 
disediakan dalam toko. Beberapa pengecer 
raksasa yang menjual barang sehari-hari melalui 
katalog. Demikian juga, banyak pemasar di pasar 
industri juga amat mengandalkan katalog. 
Sementara itu,  konsumen tampaknya juga 
senang menerima katalog dan bahkan kadang-
kadang bersedia membayar untuk 
mendapatkannya. 

b) Pemasaran lewat telepon.  
Pemasaran lewat telepon (telemarketing)  yakni 
menggunakan telepon untuk menjual langsung 
kepada konsumen, telah menjadi alat komunikasi 
pemasaran langsung yang utama. Pemasar 
menggunakan telepon keluar (outbound) untuk 
menjual  langsung  kepada  konsumen  dan  pasar 
industri. Telepon masuk (inbound) bebas bea yang 
diawali  nomor 800 dipakai untuk menerima 
pesanan dari iklan televisi dan radio, pemasaran 
lewat pos, atau katalog. 
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c) Pemasaran lewat televisi.  
Pemasaran lewat televisi (television marketing) 
mempunyai dua bentuk utama, yakni (1) iklan 
dengan respon langsung, dimana pemasar 
langsung menyiarkan iklan televise, seringkali 
sepanjang 60 s.d. 120 detik yang menguraikan 
secara menarik suatu produk dan menyebutkan 
nomor telepon bebas pulsa untuk memesan; (2) 
saluran berbelanja dari rumah (home shoping 
channel)  adalah bentuk lain pemasaran lewat 
televisi, dimana program televisi atau saluran yang 
khusus untuk menjual barang dan jasa. 

d) Berbelanja online.  
Berbelanja on-line (on-line computer shopping) 
dilaksanakan lewat jasa computer on-line 
interaktif, sistem dua arah yang menghubungkan 
konsumen dengan penjual secara elektronik. 
Jasa-jasa ini menciptakan catalog produkdan jasa 
terkomputerisasi yang ditawarkan oleh produsen, 
pengecer, bank, organisasi perjalanan dan lain-
lain. Konsumen bisa menggunakan computer 
rumah untuk menghubungi sistem tadi lewat 
saluran telepon. Misalnya, seorang konsumen 
yang ingin membeli compact-disc player baru 
dapat meminta daftar dari semua merek yang ada 
dalam katalog komputer, membandingkan 
mereknya kemudian memesan satu dengan 
menggunakan charge card, semuanya dilakukan 
tanpa meninggalkan rumah. 
 

2) Basis Data Pemasaran Langsung 
Keberhasilan pemasaran langsung dimulai dari 
basis data pelanggan yang potensial. Basis data 
pemasaran adalah kumpulan data mengenai 
pelanggan atau calon pelanggan individual, 
termasuk geografis, psikologis dan tingkah laku 
membeli yang diorganisasikan. Basis data ini 
dapat dipakai untuk menentukan calon pelanggan 
potensial, menyesuaikan produk  dan jasa dengan 
kebutuhan khusus konsumen yang ditargetkan, 
dan mempertahankan hubungan jangka panjang 
dengan pelanggan. Menyusun data basis 
pemasaran      membutuhkan   waktu   dan   biaya,  
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umumnya menggunakan data base telepon atau 
pembayaran pajak. 
 

3) Pemasaran Langsung Terpadu 
Pemasaran terpadu (integrated direct marketing) 
adalah pemasaran langsung dengan 
menggunakan teknologi multi media dan 
diterapkan multi tahap untuk memperbaiki tingkat 
respon dan laba. Usaha pemasaran langsung 
terpadu lebih terinci dapat dipakai dengan 
pertimbangan menggunakan kampanye 
multimedia dan multi tahap berikut ini. 
 
 

 
 
 
Sebagai contoh, iklan menciptakan kesadaran 
akan produk dan merangsang keinginan untuk 
mengetahui lebih lanjut. Pemasar segera 
mengirimkan surat langsung kepada mereka yang 
ingin tahu. Dalam beberapa hari, pemasar 
menindaklanjuti dengan telepon untuk 
menanyakan pesanan. Beberapa calon akan 
memesan lewat telepon, yang lain mungkin 
membutuhkan kunjungan penjualan tatap muka. 
Dalam usaha seperti ini, pemasar berusaha 
menaikkan tingkat respon dan laba dengan 
menambahkan media yang memberikan kontribusi 
pada tembahan penjualan, bukan tambahan biaya. 
 

4) Komunikasi Pemasaran Terpadu 
Komunikasi pemasaran terpadu, yakni 
perusahaan dengan hati-hati memadukan dan 
mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi 
untuk menyampaikan pesan yang jelas, konsisten, 
dan saling mendukung mengenai organisasi dan 
produknya. Komunikasi pemasaran terpadu 
menghasilkan konsistensi komunikasi yang lebih 
baik dan dampak penjualan yang lebih besar.  

Iklan dengan satu 

saluran respon 

Pemasaran 

lewat pos 

Pemasaran lewat 

telepon keluar 

Kunjungan penjualan 

tatap muka 
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Konsep ini menempatkan tanggung jawab di 
tangan satu orang untuk menyatukan citra 
perusahaan yang dibentuk oleh ribuan aktivitas 
perusahaan. Konsep ini mengarah ke strategi 
komunikasi pemasaran total yang bertujuan untuk 
menunjukkan bagaimana perusahaan dan 
produknya dapat membantu pelanggan 
menyelesaikan masalahnnya.  
 

Tahap-Tahap Dalam Siklus Produk 
Pada bab dimuka telah dibahas tentang siklus 
produk, mulai dengan tahap perkenalan sampai 
dengan tahap kemunduran atau penurunan. 
Strategi yang akan diambil untuk mempromosikan 
produk  dipengaruhi oleh tahap-tahap dalam siklus 
barang tersebut. 

Pada tahap perkenalan, perusahaan harus 
berusaha mendorong untuk meningkatkan 
permintaan primer atau permintaan untuk satu 
macam produk (primary demand)  lebih dulu, dan 
bukannya permintaan selektif atau permintaan 
untuk produk dengan merek tertentu  (selective 
demand).   

Dengan demikian, perusahaan harus menjual 
kepada pembeli dengan mempromosikan produk 
tersebut secara umum sebelum mempromosikan 
satu merek tertentu.  Pada saat mempromosikan 
produk baru atau pada saat memasuki daerah 
pemasaran yang baru, kegiatan personal selling 
dapat lebih ditonjolkan daripada kegiatan yang lain 
 

Cara Memperkenalkan Produk 
Produk baru  merupakan pengembangan dari 
produk yang telah ada, perlu secepatnya 
dikenalkan kepada konsumen agar produk 
tersebut laku terjual. Ada beberapa cara yang 
dapat ditempuh untuk memperkenalkan produk 
baru, di antaranya: 
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1) Melalui media masa 
Promosi melalui media massa khususnya untuk 
produk baru perlu diberitahukan kepada 
konsumen tentang kelebihan, keandalan dan 
segala spesifikasi lain yang terdapat pada produk 
tersebut 

2) Memajangkan contoh hasil produk tersebut 
dengan jelas melalui iklan, show room, dan lain-
lain. 

3) Melalui brosur  
Promosi melalui brosur menjelaskan kepada 
konsumen tentang produk itu sejelas mungkin, 
baik ukuran, bentuk, bahan, dan keunggulan yang 
dimiliki produk tersebut. 

4) Melalui iklan 
Memasang iklan dengan gambar yang besar di 
tempat strategis agar mudah dilihat oleh 
konsumen. 

5) Mengirimkan contoh produk baru tersebut 
kepada konsumen, dengan memilih sampel dari 
kelompok konsumen yang dapat menjadi sumber 
media kepada konsumen lainnya.  Sehingga 
informasi tentang produk baru yang dihasilkan 
dengan cepat diketahui konsumen lainnya. 
 

Pelaksanaan Rencana Promosi 
Di dalam merencanakan program promosi, 
manajer perlu merumuskan dengan jelas tentang 
tujuan apa yang hendak dicapainya. Jika 
perusahaan menetapkan beberapa tujuan 
sekaligus, maka perlu dibuat skala prioritas atau 
posisi urutan tujuan mana yang hendak dicapai 
lebih dulu. Setelah merumuskan tujuan yang akan 
dicapai ada beberapa hal lain yang harus 
dilaksanakan dalam merencanakan program 
promosi, yaitu: 

1) Mengidentifikasikan pasar yang dituju 
Segmen pasar yang ingin dicapai oleh perusahaan 
dalam kampanye promosinya harus dapat dibatasi 
secara   terpisah  menurut  faktor  demografis atau  
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psikografis.  Pembahasan ini dapat dilakukan 
melalui riset pasar.   Pasar   yang  dituju  harus  
terdiri  atas individu-individu yang bersedia 
membeli produk tersebut. Untuk produk baru, tes 
pemasaran sangat bermanfaat untuk mengetahui 
pembeli-pembeli potensial. 

2) Menyusun anggaran 
Setelah manajer menentukan tujuan perusahaan 
dan mengidentifikasikan segmen pasar yang ingin 
dituju, maka manajer menyusun anggaran 
promosi.  Ini bukanlah tugas yang sederhana dan 
mudah, bahkan sering manajer utama ikut 
mengambil bagian dalam keputusan tentang 
promosi. Pentingnya promosi sangat ditentukan 
oleh faktor-faktor seperti tindakan pesaing dan 
jenis produk. 

3) Memilih berita 
Tahap selanjutnya dimulai dengan 
mempersiapkan berita yang tepat untuk mencapai 
pasar yang dituju tersebut.  Tentu saja, sifat berita 
itu akan berbeda-beda tergantung pada tujuan 
promosinya.  Jika suatu produk itu masih berada 
pada tahap perkenalan dalam siklus kehidupannya 
maka informasi produk akan menjadi topik utama.  
Sedangkan pada tahap selanjutnya perusahaan 
lebih cenderung mengutamakan tema promosi 
yang bersifat persuasif. 

4) Menentukan bauran promosi (promotional mix) 
Perusahaan dapat menggunakan tema berita yang 
berbeda pada masing-masing kegiatan 
promosinya.  Misalnya, hubungan masyarakat 
dapat dilakukan untuk menciptakan kesan positif 
terhadap perusahaan di antara para pembeli.  
Periklanannya dapat dititik-beratkan untuk 
memberikan kesadaran kepada pembeli tentang 
suatu produk atau perusahaan yang 
menawarkannya.   

Fungsi personal selling dapat menjelaskan tentang 
berita periklanan yang menyatakan penawaran 
produk atau jasa sesuai dengan keinginan 
pembeli.  Hal ini mudah dilakukan karena penjual 
dan pembeli dapat berinteraksi secara langsung.   
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Sedangkan promosi penjulan dapat dilakukan 
misalnya dengan menawarkan potongan khusus 
kepada calon pembeli jika mereka membeli 
sekarang. 

5) Memilih bauran media (media mix) 
Pemilihan bauran media untuk melakukan 
periklanan dalam pemasaran akan dibahas lebih 
mendalam pada bab di belakang.  Dalam hal ini 
kita harus mengetahui bahwa jenis media yang 
berbeda akan cenderung ditujukan pada kelompok 
yang berbeda. 

6) Mengukur efektivitas 
Pengukuran efektivitas ini sangat penting bagi 
manajer.  Setiap alat promosi mempunyai 
pengukuran yang berbeda-beda.  Hal ini akan 
dibahas pada bab di belakang.  Tanpa 
dilakukannya pengukuran efektivitas tersebut akan 
sulit diketahui apakah tujuan perusahaan dapat 
dicapai atau tidak. 

7) Memodifikasikan program promosi 
Setelah dilakukan pengukuran efektivitas, ada 
kemungkinan diadakan perubahan rencana 
promosi.  Perubahan dapat terjadi pada 
promotional mix, media mix, berita, anggaran 
promosi. 

 
 

3. Strategi  Promosi 

Advertensi (iklan) 
Advertensi (iklan) adalah segala bentuk 
penyajian tertulis mengenai suatu gagasan, 
barang atau jasa yang ditampilkan melalui suatu 
media yang pembiayaannya ditanggung oleh 
perusahaan yang memerlukan jasa advertensi. 
Advertensi mempunyai sasaran konsumen akhir.   
Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan 
dalam memilih media advertensi, yakni sebagai 
berikut: 
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 Reputasi media 
Seberapa jauh suatu media dipercaya oleh 
kelompok pembaca yang menjadi sasaran 
informasi. 
 Prestise media 
Masalah prestise seringkali menjadi 
pertimbangan bagi sekelompok masyarakat 
untuk menikmati suatu media tertentu.  Surat 
kabar tertentu umpamanya, dianggap akan 
meningkatkan gengsi bagi orang-orang yang 
membacanya. 
 Isi media 
Penempatan isi media dengan menggunakan 
media yang tepat sangat penting.  Majalah yang 
mengkhususkan diri pada berita flora dan fauna 
misalnya, akan sesuai untuk iklan yang berbau 
flora dan fauna. 
 
Tujuan Advertensi 
Tujuan advertensi secara keseluruhan 
mempengaruhi tingkat penjualan agar 
keuntungan perusahaan meningkat, sedangkan 
tujuan advertensi secara khusus adalah sebagai 
berikut: 
 Mempertahankan para pelanggan agar tetap 

mau membeli. 
 Menarik kembali para pelanggan yang hilang 

dengan cara mengarahkan arus pelanggan 
secara perlahan-lahan ke arah produk yang 
dihasilkan perusahaan. 

 Menarik pelanggan baru dan memperluas 
pasar. 

 
Fungsi Advertensi dalam Pemasaran 
Fungsi  advertensi dalam pemasaran, yakni: 
 Sebagai pemberi informasi untuk 

memperkenalkan produk baru ke pasar. 
 Untuk membantu ekspansi atau perluasan 

pasar. 
 Untuk menunjang program personal selling. 
 Untuk mencapai orang-orang yang tidak 

dapat dikunjungi oleh pramuniaga. 
 Untuk membentuk nama baik (goodwill) 

perusahaan. 
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Langkah-langkah menyusun advertensi 
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
menyampaikan pesan lewat advertensi, di 
antaranya: 
 Sifat media konsumen yang dituju 
Perusahaan dalam menyampaikan pesan 
kepada konsumen dapat memilih media yang 
tepat sesuai dengan sasaran konsumen yang 
dituju. 
 Pesan 
Setiap pesan yang disampaikan sedapat 
mungkin disesuaikan dengan karateristik 
konsumen yang dituju, baik informasi maupun 
teknis penyampaiannnya. 
 Biaya 
Dalam penggunaan media ini perlu 
diperhitungkan biaya yang dikeluarkan, apakah 
pemanfaatan media yang digunakan sepadan 
atau tidak dengan biaya yang dikeluarkan untuk 
menyampaikan pesan, sehingga konsumen 
mengerti dan memahami barang yang 
dipromosikan. 
 

Publisitas  
Publikasi (publicity) merupakan usaha untuk 
merangsang permintaan suatu produk secara 
non personal dengan menampilkan berita yang 
bersifat komersial tentang produk tersebut di 
media cetak dan media elektronik,  maupun hasil 
wawancara yang ditampilkan dalam media 
tersebut. Cara ini sangat baik untuk 
memperkenalkan perusahaan atau produk yang 
dihasilkan, karena publisitas dapat mencapai 
pembeli potensial yang tidak dapat dicapai 
dengan advertensi dan personal selling. Dengan 
penyajian berita tersebut, perusahaan dan 
produknya dapat menjadi perhatian umum.  

Publisitas mempunyai sifat sebagai berikut: 

a. Tingkat kebenaran/kepercayaan yang tinggi, 
pemberitaan pubisitas dianggap sebagai 
sesuatu yang benar dan dapat lebih 
dipercaya, tidak bersifat memihak. 
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b. Tidak disadari adanya maksud promosi yang 

sebenarnya. Pesan yang disampaikan 
kepada konsumen melalui publisitas adalah 
dalam bentuk berita dan bukan sebagai 
pesan komunikasi untuk maksud penjualan. 

c. Penggambaran produk. Seperti advertensi, 
maka publisitas juga mempunyai 
kemampuan untuk menggambarkan produk 
perusahaan dalam bentuk cerita yang jelas. 

 
Penjualan Pribadi (personal selling) 
Kegiatan ini disajikan secara lisan melalui suatu 
pembicaraan dengan calon pembeli atau peminat 
dengan tujuan calon pembeli tergerak hatinya 
untuk membeli barang yang dibicarakan tadi. 

Prinsip-prinsip dasar penjualan pribadi: 
a. Persiapan yang matang 

Personal selling harus mempersiapkan diri 
secara matang sebelum melakukan tugasnya 
seperti : 
 Mengetahui produk yang akan dijualnya 
 Mengetahui pelanggan dan calon 

pelanggan 
 Mengetahui tempat penjualan barang 

b. Menentukan tempat pembeli 
Untuk menentukan calon pembeli, personal 
selling harus berpedoman pada kebijakan 
yang telah digariskan oleh perusahaan 

c. Merealisasikan penjualan 
Untuk merealisasikan penjualan, personal 
selling perlu memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 
 Mendekati pembeli. 
 Menentukan kebutuhan pelanggan. 
 Menyajikan barang dengan efektif. 

d. Mengatasi keberatan dan kesukaran pembeli. 
e. Menimbulkan goodwill setelah penjualan 

terjadi. 

Setelah konsumen membeli barang yang dijual, 
personal selling harus mampu memberikan 
kesan baik agar para konsumen membeli 
kembali barang yang dijual. 
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Adapun fungsi penjualan pribadi adalah sebagai 
berikut: 
a. Memperkenalkan barang kepada konsumen 

melalui peragaan, hubungan langsung 
dengan pembeli. 

b. Menciptakan kepercayaam konsumen. 
 

Promosi Penjualan 
Promosi penjualan merupakan kegiatan promosi 
selain dari advertensi, publisitas, personal 
selling, yang dapat mendorong pembelian oleh 
konsumen yang dilakukan sewaktu-waktu dan 
tidak bersifat rutin. Dalam promosi penjualan 
dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan 
penjualan yang bersifat langsung dan jangka 
pendek, dengan mengadakan pameran, 
peragaan, demontrasi, pertunjukan/eksibisi, 
contoh gratis/sample dan kemasan khusus. 

Tujuan penggunaan promosi penjualan secara 
luas adalah: 
a. Meningkatkan tindakan pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen. 
b. Meningkatkan usaha dan intensitas 

penjualan.  

Promosi penjualan paling sering digunakan untuk 
tujuan menarik pembeli agar dapat memasuki 
pasar yang baru dan mendapatkan langganan 
baru. Dalam hal ini sifat yang terdapat pada 
promosi penjualan, yaitu: 
a. Insistent presence 

Promosi penjualan dapat mengubah 
kebiasaan lama konsumen untuk 
memusatkan perhatiannya pada produk yang 
dihasilkan. 

b. Product demeaning 
Promosi penjualan jika terlalu sering 
digunakan, maka akan timbul keraguan 
konsumen yang mengganggap bahwa 
produk yang dipromosikan tersebut kurang 
laku, kurang disenangi, belum dikenal, atau 
tidak akan diproduksi lagi. 
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Pelaku pemasaran harus membuat keputusan-
keputusan tambahan untuk merumuskan 
program promosi secara menyeluruh, meliputi:  

a. Besar insentif. Besar insentif, yakni 
menentukan seberapa besar insentif yang 
akan diberikan agar promosi penjualan 
menjadi efektif. Semakin tinggi insentif yang 
diberikan akan meningkatkan respon 
penjualan. Beberapa perusahaan yang besar 
umumnya mempunyai seorang manajer 
promosi penjualan yang mengkaji keefektifan 
promosi yang telah dilaksanakan pada masa 
lalu, dan menggunakan pengalaman masa 
lalu untuk menentukan  besarnya insentif 
pada sekarang dan mendatang. 

 
Insentif akan ditawarkan kepada semua 
orang atau hanya kepada kelompok tertentu. 
Premi mungkin  hanya   ditawarkan   kepada    
mereka yang memenuhi syarat-syarat 
tertentu. Petugas pemasaran harus 
menentukan bagaimana cara melaksanakan 
program promosi dan mendistribusikannya, 
misalnya melalui kupon potongan harga yang 
dibagi-bagikan lewat kemasan, toko, pos 
ataupun iklan. Setiap metode pendistribusian  
melibatkan luasnya jangkauan dan besarnya 
biaya. 

b. Jangka waktu promosi penjualan.   
Apabila jangka waktu promosi penjualan 
terlalu pendek, konsumen tidak bisa 
mengambil keuntungan karena mereka tidak 
bisa melakukan pembelian ulang. 
Sebaliknya, apabila promosi dilakukan terlalu 
lama, akan kehilangan daya tarik untuk 
membujuk konsumen untuk membeli produk 
sekarang.  Menurut para ahli, frekuensi 
promosi sekitar tiga minggu untuk setiap 
empat bulan. 

c. Total anggaran promosi penjualan.  
Anggaran promosi penjualan bisa disusun 
dalam dua cara. Pertama, pemasar memilih 
promosi         sendiri-sendiri            kemudian  
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memperkirakan biaya totalnya. Anggaran 
promosi khusus, terdiri atas biaya 
administrasi (percetakan dan pengiriman) 
dan biaya insentif (biaya premi, potongan 
harga) dikalikan dengan perkiraan jumlah unit 
yang akan dijual selama promosi. Dalam 
kasus kupon promosi, biaya akan 
memperhitungkan realitas bahwa hanya 
sebagian konsumen yang  akan menebus 
kuponnya.  Dalam kasus premi, biaya 
promosi harus pula memperhitungkan biaya 
pengadaan barang dan pengemasan yang 
disesuaikan dengan kenaikan harga setiap 
kemasan. 

 
Kedua, menyusun anggaran promosi 
penjualan dengan menggunakan persentase 
dari total anggaran promosi produk.  
Persentase anggaran promosi penjualan 
beraneka macam merek/produk pada suatu 
perusahaan akan dipengaruhi oleh daur 
hidup produk serta anggaran promosi 
pesaing setiap produk. Sebagai misal, produk 
sabun mandi menggunakan biaya promosi 
sebesar 30% dari total anggaran promosi, 
sedangkan shampoo menerima 50%.   

 
Terdapat 3 (tiga) kelemahan besar dalam 
menyusun anggaran promosi, yakni: 
 Kurang mempertimbangkan efektivitas biaya. 
 Aturan-aturan dalam menentukan keputusan, 

seperti perpanjangan anggaran tahun lalu, 
persentase dari perkiraan rasio penjualan 
dan iklan, promosi penjualan untuk sisa-sisa 
konsumen yang tidak terjaring lewat iklan. 

 Anggaran iklan dan promosi penjualan 
masing-masing disusun tersendiri. 

d. Saat-saat promosi.  Manajer produk perlu 
menyusun kalender jadwal untuk promosi.  
Kalender tersebut akan digunakan oleh 
manajer produksi, manajer penjualan dan 
manajer distribusi.  Beberapa promosi yang 
tidak direncanakan perlu juga dilakukan dan 
memerlukan kerjasama dalam jangka waktu 
pendek. 
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e. Melaksanakan Prapengujian terhadap 

Program Promosi  
Meskipun program promosi penjualan telah 
direncanakan berdasar pengalaman, 
prapengujian harus dilakukan untuk 
mengetahui apakah alat-alat yang dipakai itu 
tepat.  Apakah  besarnya insentif sudah 
optimal, apakah metodenya efisien. Promosi 
penjualan dapat diuji dengan test 
pendahuluan. Konsumen bisa diminta untuk 
menyusun peringkat berbagai promosi, 
dilakukan di daerah tertentu yang luasnya 
terbatas. 

 
Rencana pelaksanaan promosi harus 
memperhitungkan waktu persiapan dan 
waktu penjualan. Waktu persiapan adalah 
waktu yang diperlukan untuk menyiapkan 
program sampai saat program diluncurkan. 
Program itu mencakup perencanaan awal, 
rancangan memodifikasi kemasan, bahan 
yang akan dibagi-bagikan ke konsumen, 
persiapan iklan, produk yang akan dijual, 
daftar wiraniaga, rencana alokasi penyalur, 
pembelian atau pencetakan   premi  khusus  
atau   pengemasan barang khusus, produksi 
awal dari persediaan di pusat-pusat distribusi 
agar dapat mengeluarkan produk itu pada 
suatu waktu tertentu.   

 
Waktu penjualan dimulai saat barang 
dikeluarkan dan berakhir apabila barang 
dagangan tersebut sudah di tangan para 
konsumen. Dalam merumuskan program 
promosi secara menyeluruh perlu 
diperhatikan pula jangka waktu promosi dan 
anggaran promosi. Sedangkan evaluasi 
program promosi dilakukan melalui survei 
konsumen dan percobaan terhadap berbagai 
hal yang mempengaruhi promosi tersebut. 

 
f. Laporan Kegiatan Promosi 

Evaluasi merupakan syarat penting.  Promosi 
nyata-nyata dapat menarik para pembeli baru 
dan juga merangsang pembeli lama untuk 
membeli lagi. Bila  persentase  pasar kembali  



B
A

B
 II 

 
 

Direktorat Pembinaan SMK (2013) 
 

153 

 

P E R E N C A N A A N  P E M A S A R A N  2  
 

 
ke situasi sebelum promosi, maka promosi 
hanya mengubah pola saat permintaan, 
bukan total permintaan. Survei konsumen 
bisa dilakukan untuk mengetahui berapa 
banyak konsumen yang mengambil 
keuntungan dari promosi, dan bagaimana 
promosi tersebut mempengaruhi perilaku 
mereka dalam memilih merek produk.  
Promosi penjualan bisa pula di evaluasi 
melalui  percobaan mengenai berbagai hal, 
misalnya nilai insentif dan jangka waktunya. 

 
Promosi penjualan punya peranan penting 
dalam bauran promosi total. Penggunaannya 
secara sistematis mensyaratkan agar kita 
merumuskan tujuan promosi, memilih alat-
alat yang tepat, menyusun program promosi 
penjualan, melakukan tes pendahuluan, dan 
mengevaluasi hasilnya. 

 
  

 

 

 

Promosi adalah salah satu dari empat elemen 
utama bauran pemasaran perusahaan. Alat-alat 
promosi yang utama, yakni periklanan, promosi 
penjualan, hubungan masyarakat, dan penjualan 
perorangan, yang bekerja sama untuk mencapai 
sasaran komunikasi pemasaran. Dalam kegiatan 
pemasaran perlu adanya komunikasi antara 
pemasar dan konsumen merupakan pertukaran 
informasi untuk membantu konsumen mengambiil 
keputusan. 

Dalam menyiapkan komunikasi pemasaran, 
komunikator promosi perlu memahami langkah-
langkah untuk mengembangkan komunikasi yang 
efektif dan sembilan elemen dari proses 
komunikasi, yakni pengirim, penerima, 
penyandian, pengartian, pesan, media, respons, 
umpan balik, dan kebisingan.  

C. RANGKUMAN 
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Kemudian komunikator harus menetapkan respon 
yang dicari yang terdiri atas enam tahapan, 
apakah berupa menyadari, mengetahui, menyukai, 
memilih, meyakini, atau membeli. Selanjutnya 
perusahaan harus memilih pesan yang 
dikonstruksikan dengan isi, struktur, dan format 
yang efektif. Berkaitan dengan kegiatan promosi, 
maka sikap pembeli dipengaruhi oleh empat faktor 
yang disebut AIDA (attention, interest, desire, dan 
action), yaitu adanya perhatian, minat, timbul 
keinginan, kemudian melakukan tindakan dalam 
hal ini membeli.   

Media harus dipilih baik untuk saluran komunikasi 
perorangan maupun saluran komunikasi bukan 
perorangan. Pesan harus disampaikan oleh 
sumber pesan yang memiliki kredibilitas, yakni 
seseorang yang ahli, dapat dipercayai dan juga 
disukai. Pada akhirnya, komunikator promosi 
harus mengumpulkan umpan balik dengan 
mengamati berapa banyak pasar yang menjadi 
sadar, mencoba produk, dan merasa puas dengan 
proses itu. 

Seringkali penjual melaksanakan promosi 
penjualan bersamaan dengan periklanan dalam 
kegiatan promosi produknya, karena dinilai sangat 
efektif meningkatkan penjualan. Promosi 
penjualan bisa dilakukan dengan mengadakan 
pameran, display atau peragaan, pertunjukan, 
demonstrasi. Sedangkan iklan memakai media 
televisi, radio, majalah, koran, brosur, billboard, 
dan media-media sejenisnya. 

Perusahaan juga harus memutuskan bagaimana 
menetapkan anggaran promosi total dan bauran 
promosi. Pendekatan yang paling populer adalah 
mengeluarkan biaya sejumlah yang dapat 
ditanggung oleh perusahaan lewat metode sesuai 
kemampuan, menggunakan persentase penjualan, 
mendasarkan  pengeluaran promosi pada patokan 
mengimbangi pesaing, atau mendasarkan pada 
analisis dan pembiayaan dari sasaran dan tugas 
komunikasi. 
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Tugas utama dari pemasar adalah mengenali 
siapa yang menjadi sasaran dan karakteristiknya. 
Selanjutnya perusahaan harus memilih pesan 
yang dikonstruksikan dengan isi, struktur, dan 
format yang efektif.  Media  juga harus dipilih,  
baik  untuk saluran komunikasi perorangan, 
maupun saluran komunikasi bukan perorangan.  

Demikian juga, pesan harus disampaikan oleh 
sumber pesan yang mempunyai kredibilitas, yakni 
seorang yang ahli dan dapat dipercaya serta 
disukai. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
penentuan  kombinasi terbaik variabel-variabel 
bauran promosi, yaitu: 
1. Sifat pasar, meliputi luas pasar secara 

geografis, konsentrasi pasar, macam-macam 
pembeli. 

2. Jenis produk, meliputi barang konsumsi 
ataukah barang industri. 

3. Tahap-tahap dalam siklus produk. 

Untuk mencapai tujuan program penjualan, maka 
perlu juga merencanakan promosi dengan baik. 
Beberapa hal yang harus dilaksanakan dalam 
merencanakan program promosi, yaitu: 
1. Merumuskan tujuan yang hendak dicapai, 
2. Mengidentifikasikan pasar yang dituju melalui 

riset pasar 
3. Menyusun anggaran dengan 

mempertimbangkan jenis produk, dan tindakan 
pesaing. 

4. Memilih berita apakah informatif atau persuasif. 
5. Menentukan bauran promosi, apakah 

menggunakan periklanan, publisitas, personal 
selling, atau promosi penjualan. 

6. Memilih bauran media, dalam hal ini jenis 
media disesuaikan dengan pasar yang dituju. 

7. Mengukur efektifitas untuk mengetahui apakah 
tujuan penjualan tercapai atau tidak. 

8. Memodifikasi program promosi, jika tujuan 
belum tercapai kemungkinan diadakan 
perubahan program promosi, misalnya 
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perubahan pada bauran promosi atau anggaran 
promosi. 

Di samping itu, perusahaan juga harus 
memutuskan bagaimana menetapkan anggaran 
promosi total dan bauran promosi. Pendekatan 
yang populer adalah mengeluarkan sejumlah 
biaya yang dapat ditanggung oleh perusahaan 
lewat metode sesuai kemampuan, menggunakan 
persentase penjualan, mendasarkan pengeluaran 
promosi pada patokan mengimbangi pesaing, atau 
mendasakan pada analisis dan pembiayaan dari 
sasaran dan tugas komunikasi. 

Perusahaan juga harus membagi anggaran di 
antara alat-alat utama untuk menetapkan  bauran 
promosi. Perusahaan akan dipandu dengan sifat 
masing-masing alat promosi, tipe produk/pasar, 
strategi dorong vs tarik yang dikehendaki, tahap 
kesiapan pembeli dan daur hidup produk. 

 
 
 
Untuk menentukan tingkat penjualan produk, 
perusahaan perlu melaksanakan kegiatan promosi 
dengan bermacam-macam teknik, yaitu 
periklanan, publisitas, personal selling, promosi 
penjualan. 

1. Periklanan 
 Bentuk penyajian tertulis mengenai 

gagasan, barang/jasa. 
 Memilih media iklan yang akan dipakai 

dan biayanya. 
 Sasaran konsumen akhir. 
 Tujuan meningkatkan penjualan, menarik 

pembeli baru, dan memperluas pasar. 
 Fungsi sebagai pemberi informasi, 

menunjang program personal selling, 
membentuk nama baik perusahaan. 

 Informasi dan teknik penyampaiannya 
disesuaikan dengan karakteristik 
konsumen yang dituju. 
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2. Publikasi  
 Tujuan untuk mendorong permintaan 

terhadap produk. 
 Menyajikan berita dan hasil wawancara. 
 Tidak dipungut biaya oleh sponsor. 

3. Personal selling 
 Tugas mengetahui produk yang akan 

dijual, mendekati pembeli, menciptakan 
kesan baik dan kepercayaan konsumen, 
merealisasikan penjualan. 

 Terjadi hubungan langsung dengan 
konsumen. 

4. Promosi penjualan 
 Tujuan untuk meningkatkan tindakan 

pembelian oleh konsumen, dan 
meningkatkan usaha dan intensitas 
penjualan. 

 Dilakukan melalui pameran, 
peragaan/display, pertunjukan/ eksibisi, 
contoh/sample, kemasan khusus. 

 Mempunyai sifat insistent presence dan 
product demeaning. 
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D. TUGAS 

1. Carilah dan temukan seorang sales yang sedang 
mempromsikan produknya secara langsung kepada 
masyarakat. Kemudian amatilah bagaimana ia melakukan 
tugasnya, tuliskan dan ceriterakan yang bagaimana sales tadi 
melakukan komunikasi pemasaran?. 

2. Bagaimana perusahaan dapat memperoleh umpan balik 
terhadap pengaruh dari usaha komunikasi? Untuk menjawab 
pertanyaan tersebut, cari dan temukan ketika ada seorang 
sales mempromosikan produknya, maka bergabunglah dengan 
mereka dan wawancari ia dan masyarakat setelah diberikan 
konsep-konsep oleh mereka? 

3. Terapkanlah kerangka AIDA dalam kegiatan pemasaran di toko 
yang dekat dengan lokasi sekolah anda, kemudian tuliskan 
hasilnya? 

4. Buatlah daftar nama dan merek produk yang ada di toko 
sekolah anda yang memasuki tahap kejenuhan? 

5. Tanyakanlah kepada penjual toko di sekitar anda, bagaimana 
cara dia menjual suatu produk dengan merek baru agar laku 
dibeli oleh pembeli? 

6. Temuilah sejumlah 10 orang pembeli barang di toko di sekitar 
sekolah anda, dan tanyakan karena apa mereka tertarik pada 
suatu barang dengan merek tertentu? 

7. Jika anda menjual produk elektronik, tentukan variabel-variabel 
bauran promosi yang tepat untuk produk tersebut, sekaligus 
uraikan alasannya? 

8. Apa yang anda lakukan jika dalam melaksanakan program 
promosi, tujuan perusahaan belum tercapai? Tuliskan jawaban 
anda secara ringkas! 

9. Tentukan produk anda, lakukan promosi publisitas untuk produk 
tersebut, dan pilih media iklan yang cocok! 

10. Berikan 5 contoh produk dan bagaimana kegiatan promosi 
penjualan untuk masing-masing produk tersebut dilakukan. 
Buatlah jawaban anda dalam bentuk laporan tertulis (laporan 
pembelajaran proyek). 
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E. TES FORMATIF 

Bacalah pertanyaan-pertanyaan di bawah dengan cermat, kemudian 
jawablah dengan uraian yang ringkas dan jelas! 

1. Mengapa komunikasi pemasaran sangat penting dilakukan oleh 
pembeli dan penjual? 

2. Apakah anda melihat bahwa konsumen pada umumnya dalam 
mengambil keputusan akan selalu diawali dengan tahapan-
tahapan kesadaran, minat, evaluasi, percobaan? 

3. Ketika anda menghampiri petugas yang mempromosikan salah 
satu produk di sebuah Mall atau Supermarket, coba anda 
ceriterakan kesimpulan apa tujuannya? 

4. Dalam mempromosikan salah satu produk deterjen (sabun cuci 
bubuk), menurut anda media apa yang cocok untuk digunakan? 

5. Pada saat bagaimana konsumen menurut anda harus diingatkan 
pada suatu produk atau jasa? 

6. Tuliskan secara urut variabel-variabel dalam bauran promosi 
(promotional mix). 

7. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi bauran promosi? 
8. Dalam merencanakan program promosi, haruskah tujuan 

perusahaan dirumuskan dan hal-hal apa saja yang harus 
dilaksanakan? 

9. Melaksanakan periklanan dari produk sabun, makanan dan 
minuman secara bersamaan ataukah masing-masing? 

10. Apakah fungsi personal selling? 
11. Identifikasikan apa saja perbedaan antara advertensi dengan 

personal selling? 
12. Hal-hal apakah yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan 

pesan lewat advertensi? 
13. Dapatkah publisitas digunakan dalam mempromosikan barang 

di toko sekitar Anda? 
14. Uraikan singkat prinsip-prinsip dasar apa saja yang ada dalam 

personal selling? 
15. Tujuan advertensi secara keseluruhan mempengaruhi tingkat 

penjualan agar keuntungan perusahaan meningkat, uraikan 
singkat tujuan advertensi secara khusus? 
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Kunci Jawaban Tes Formatif  

1. Karena merupakan pertukaran informasi dua arah dan merupakan 
kegiatan yang membantu dalam pengambilan keputusan serta 
mengarahkan pertukaran informasi. 

2. Ada dan setelah tahapan keputusan dilanjutkan dengan konfirmasi dan 
semua itu berkaitan dengan kerangka AIDA yaitu: 

a. Perhatian (attention) 
b. Minat (interest) 
c. Keinginan (desire) 
d. Perlakukan (action) 

Keempat variabel di atas saling berhubungan dengan tugas-tugas promosi. 

3. Tujuan diadakannya promosi adalah untuk: 
a. Modifikasi tingkah laku, 
b. Memberi informasi, 
c. Membujuk, 
d. Mengingatkan. 

4. Televisi, Radio, Majalah, Surat Kabar, Brosur, Booklet, Billboard, Spanduk, 
Internet, dan media-media lain. 

5. Mengingatkan konsumen pada suatu produk perlu dilakukan selama 
tahapan di dalam siklus produk untuk meningkatkan pengetahuan pembeli 
terhadap manfaat produk dan mempertahankan pembeli. 

6. Variabel-variabel dalam bauran promosi (promotional mix) adalah 
periklanan, personal selling, publisitas dan promosi penjualan 

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah : 
a. Sifat pasar. 
b. Jenis produk. 
c. Tahap-tahap dalam siklus kehidupan produk. 

8. Harus, adalah mengidentifikasi pasar yang dituju, menyusun anggaran, 
memilih berita, strategi promosi, memilih media, mengukur efektivitas, dan 
memodifikasi program promosi 

9. Periklanan dari produk sabun, makanan dan minuman masing-masing satu 
jenis iklan. 

10. Fungsi personal selling, yakni:  
a. Memperkenalkan produk pada pembeli melalui 

peragaan, hubungan langsung dengan pembeli. 
b. Menciptakan kepercayaan konsumen. 
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11. Perbedaan advertensi dan personal selling adalah : 

a. Advertensi adalah bentuk penyajian tertulis mengenai suatu 
gagasan, barang atau jasa yang ditampilkan melalui suatu 
media yang pembiayaannya ditanggung oleh perusahaan 
yang memerlukan jasa advertensi 

b. Personal selling adalah bentuk penyajian secara lisan melalui 
suatu pembicaraan dengan calon pembeli dengan tujuan 
calon pembeli tergerak hatinya untuk membeli barang yang 
ditawarkan. 

12. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pesan lewat 
advertensi : 

a. Sifat media konsumen yang dituju. 
b. Pesan. 
c. Biaya. 

13. Dapat, karena publikasi adalah suatu bentuk berita yang 
dipublikasikan dalam selebaran atau radio yang tidak dipungut 
bayaran oleh sponsor. 

 
14. Prinsip-prinsip personal selling. 

a. Persiapan yang matang. 
b. Menentukan tempat pembeli. 
c. Merealisasikan penjualan. 
d. Mengatasi keberatan & kesukaran pembeli. 
e. Menimbulkan goodwill setelah penjualan terjadi. 

15. Tujuan advertensi secara khusus adalah: 
a. Mempertahankan para pelanggan agar tetap mau membeli. 
b. Menarik kembali pelanggan yang hilang. 
c. Menarik pelanggan baru. 
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Lembar Kerja 1 
 

 
 
 

Lembar Kerja 2 
 

 
 
 
 
 
 

F. LEMBAR KERJA 

a. Alat dan Bahan 
Alat     : gunting, pensil/spidol, tali dan lain-lain. 
Bahan : kertas warna, lem, cat, kain untuk spanduk, stand     
   tempat. 
 

b. Langkah Kegiatan 
Anda melakukan promosi untuk toko sekolah anda pada 
kegiatan bazaar.  
 Tentukan produk yang akan dijual. 
 Buatlah daftar/tabel harga 
 Buatlah promosi informatif pada spanduk. 
 Lakukan penataan stand/tempat yang menarik. 
 Tulislah kegiatan promosi apa saja yang anda lakukan 

dalam kegiatan bazaar itu. 

1. Alat dan Bahan 
Alat  :  Brosur, spanduk 
Bahan : Kertas, spidol, tinta, cetakan huruf, gambar-gambar 

     produk yang akan dipromosikan. 
2. Langkah Kegiatan 

a. Tentukan produk yang akan dipromosikan ( misalnya, sabun 
mandi, baju, atau buku). 

b. Tentukan sasaran konsumen. 
c. Lakukan langkah pembuatan brosur. 
d. Menentukan lokasi promosi 
e. Melihat hasil promosi. 
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A. PETUNJUK 

 

 

BAB III 

EVALUASI 

 

 

 

Jawablah pertanyaan-

pertanyaan di bawah ini 

dengan singkat dengan 

menggunakan lembar 

kertas lain.  

Dalam menjawab 

pertanyaan individual, 

Anda diminta untuk 

melakukannya sendiri 

dan tidak 

diperkenankan bekerja 

sama dengan teman-

teman Anda. 
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Tugas Kelompok : 
 
Saudara diminta memahami tentang  penjelasan singkat 
tentang proses pemasaran dan rencana pemasaran yang 
dilaksanakan di dalam kelas sekolah.  
 
Yang menjadi tugas kelompok adalah bagaimana cara 
menyusun langkah-langkah rencana pemasaran?  
 
Uraiakan dan jelaskan dengan cara kerjasama, 
bertanggungjawab, berinisiatif, serta disiplin.  
 
 

 
 
 

 
 

 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas : 

1. Biasanya suatu perusahaan tidak hanya mempunyai satu 
jenis tujuan, tetapi banyak macam-macam tujuan 
perusahaan, yang dimaksud macam-macam tujuan 
adalah ?  

2. Menurut William.F.Glueck mengemukakan bahwa 
terdapat variasi perbedaan tujuan yang ingin dicapai atau 
diburu oleh organisasi bisnis atau perusahaan, sebutkan 
contoh variasi perbedaan tersebut. 

3. Sebutkan maksud dari tujuan pemasaran adalah ... 

4. Yang dimaksud dengan perencanaan 
pemasasaran (marketing planning) adalah ... 

 

 

B.  ATTITUDE SKILLS 

C.  KOGNITIF SKILLS 
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5. Sebutkan beberapa cara untuk melukiskan relativitas 
keuntungan dalam bisnis ...  

6. Salah satu alasan mengapa suatu perusahaan 
mengalami kesulitan dalam mengembangkan rencana 
pemasaran, sebutkan alasan tersebut. 

7. Uraikanlah langkah-langkah memulai rencana 
pemasaran. 

8. Sebutkan tujuan perencanaan pemasaran.    

9. Sebutkan langkah-langkah pokok dalam perencanaan 
pemasaran .  

10. Sebutkan tujuan dan sasaran perencanan produk. 

11. Sebutkan tahapan-tahapan dalam perencanaan produk. 

12. Sebutkan 5 (lima) tingkatan produk yang dilakukan 
tenaga pemasaran dalam merencanakan suatu produk. 

13. Sebutkan beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam 
pemilihan saluran distribusi ? 

14. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam 
promosi penjualan ? 

15. Untuk mencapai tujuan program penjualan, maka perlu 
juga merencanakan promosi dengan baik. Sebutkan 
beberapa hal yang harus dilaksanakan dalam 
merencanakan program promosi. 
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Proyek :  
Pembuatan Perencanaan Produk Baru, mencakup semua kegiatan 
perencanaan dimulai 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.  
 
Tema : Buatlah Tahap-Tahap Dalam Perencanaan Produk. 
Tuliskanlah mulai dari persiapan hinggga proses pembuatan dan 
lakukanlah simulasi antar teman. Buatlah design dan langkah-
langkah tahapan-tahapan perencanaan produk. 

 
 
 
 

 
 

 
 
Pilihlah suatu produk yang akan dihasilkan dengan cara berupa 
proses perencanaan produk baru yang dapat disesuikan dengan 
produk yang nyata dan sesuai dengan kriteria produk yang ada, 
sekaligus dapat dilakukan dengan kerja sama dengan penyedia 
produk yang mudah ditemukan. 

 
 
 
 

 
 

 
Batas waktu untuk mengerjakan proyek tersebut diberikan waktu 
selama 2 (dua) minggu. 

 
  

D.  PSIKOMOTORIK SKILLS 

E.  PRODUK/BENDA KERJA SESUAI KRITERIA STANDAR 

F.  BATASAN WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN 
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1. Tujuan perusahaan pada umumnya yang dinyatakan 
dalam pengertian tersebut adalah : 

 pertumbuhan asset,  
 pertumbuhan penjualan,  
 profitabilitas,  
 pangsa pasar, tingkat dan  
 hakikat diversifikasi,  
 tingkat dan hakikat integrasi vertical,  
 laba per saham, dan  
 tanggung jawab sosial. 

 
2. Variasi perbedaan tersebut adalah : 

a) Profitabilitas  
b) Efesiensi 
c) Kepuasan dan pengembangan karyawan 
d) Kualitas produk atau jasa untuk langganan klien 
e) Tanggung jawab sosial dan hubungan atau nama 

baik dengan masyarakat 
f) Kepemimpinan pasar  
g) Maksimumisasi dividen atau harga saham 

untuk para pemegang saham 
h) Kelangsungan hidup 
i) Kemampuan beradaptasi  
j) Pelayanan masyarakat 

 
3. Pada umunya maksud dari tujuan pemasaran adalah : 

Untuk meraih pembeli agar membeli produk dan jasa 
yang di pasarkan secara memadai, mendapatkan uang 
yang memadai dan tingkat laba yang yang layak. 
 

4. Perencanaan Pemasaran (marketing planning) adalah : 
Suatu bagan dari suatu desain untuk mencapai suatu 
tujuan. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai bagi 
konsumen dalam kondisi tetap menguntungkan 
perusahaan atau dalam konsep pemasaran saat ini, 
suatu hubungan yang saling menguntungkan. Dan 
rencana pemasaran merangkum kebutuhan dan 
keinginan pasar, kekuatan dan kelemahan perusahaan 
dan para pesaing saat ini atau yang diperkirakan, dan 
desain untuk menciptakan nilai guna memuaskan 
kebutuhan dan keinginan konsumen dalam kondisi tetap 
untung.  

G.  KUNCI JAWABAN LEMBAR EVALUASI 



B
A

B
 I

II
 

 

168 Direktorat Pembinaan SMK (2013) 

 

P E R E N C A N A A N  P E M A S A R A N  2  
  

5. Yang dilakukan perusahaan untuk melukiskan relativitas 
keuntungan dalam bisnis adalah : 

 Keuntungan merupakan tolok ukur untuk menilai 
kesehatan perusahaan atau efisiensi 
manajemen; 

 Keuntungan adalah pertanda yang menunjukkan 
bahwa produk atau jasanya dihargai oleh 
masyarakat; 

 Keuntungan adalah cambuk untuk meningkatkan 
usaha; 

 Keuntungan adalah syarat kelangsungan 
perusahaan; 

 Keuntungan mengimbangi risiko dalam usaha 
 

6. Karena manajemen tidak memiliki arahan bagaimana 
proses tersebut harus dikelola, contoh alasan tersebut 
perusahaan merencanakan pemasaran tidak mulai dari 
tinjauan ulang, kemudian tujuan, strategi, program, 
anggaran, dan reviu lagi hingga ada suatu kompromi 
dapat dicapai diantaranya apa yang diinginkan dan apa 
yang diperkirakan dengan memperhatikan hambatan-
hambatan yang dimiliki perusahaan. 
 

7. Langkah-langkah memulai rencana pemasaran adalah : 
1) Mendefinisikan situasi bisnis 

Situasi bisnis adalah mentelaah dimana perusahaan 
berada. Perusahaan merespon pertanyaan, 
pengusaha hendaknya menelaah kinerja produk dari 
perusahaan masa lalu. Jika perusahaan tersebut 
merupakan usaha ventura baru, latar belakang lebih 
bersifat pribadi dan menguraikan bagaimana 
produk/jasa dikembangkan dan mengapa ia 
dikembangkan.  

2) Mendefinisikan segmen pasar/ peluang dan ancaman 
Segmentasi pasar adalah membagi pasar kedalam 
kelompo homogen yang lebih kecil. Hal ini membantu 
pengusaha mendefinisikan peluang dan memberikan 
pendekatan untuk memenuhi kebutuhan konsumen 
yang bias di manage. Sekali pasar terindentifikasi dan 
terbagi, perusahaan bisa memutuskan apakah akan 
masuk pada sebagian atau seluruh egmen pasar. 
Disamping itu ancaman bagi kerberhasilan harus 
dipertimbangkan dalam segmen pasar ini. 
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3) Kekuatan dan kelemahan 
Penting bagi perusahaan untuk mempertimbangakan 
keunggulan dan kelemahan produk pasar yang dituju. 
Kelemahan berhubungan dengan kapasitas produk 
yang dibatasi oleh ruang dan peralatan. Disamping itu, 
perusahaan mempunyai system distribusi produk/jasa 
yang tidak memadai dan harus bergantung pada 
perwakilan perusahaan, kekurangan dana untuk 
mendukung usaha promosi besar besaran bisa 
diidentifikasi sebagai kelemahan 

4) Penetapan tujuan dan sasaran 
Sebelum keputusan strategi pemasaran bisa diuraikan, 
perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran 
pemasaran realistis dan spesifik. Sasaran dan tujuan 
tersebut harus menguraikan kemana perusahaan 
diarahkan dan menspesifikasi hal hal seperti pangsa 
pasar, laba, penjualan (menurut wilayah dan daerah), 
penetrasi pasar, jumlah,jumlah distribusor, tingkat 
kesadaran, peluncuran produk baru,kebijakan penentu 
harga, promosi penjualan, dan dukungan periklanan. 
 

8. Tujuan perencanaan pemasaran adalah : 
Untuk mengidentifikasi dan melakukan kreasi dari 
keunggulan kompetetif. Perencanaan pemasaran ini 
merupakan bentuk nyata dari perusahaan untuk 
memberikan tanggapan strategis terhadap pola 
persaingan global yang berubah. 
 

9. Langkah-langkah pokok dalam perencanaan pemasaran 
adalah : 
1) Melakukan analisis situasi 

Analisis yang dilakukan dalam tahap ini adalah analisis 
SWOT (streghts, weaknesses, opportunities, dan 
threats). Analisis ini mencakup peluang dan masalah 
yang ditimbulkan oleh trend an situasi pembeli, 
pesaing, biaya dan regulasi. Selain itu, termasuk pula 
di dalammnya adalah kekuatan dan kelemahan yang 
dimiliki perusahaan 

2) Menetapkan tujuan/sasaran 
Tujuan dirumuskan secara spesifilk dan 
mengidentifikasi tingkat kinerja yang diharapkan untuk 
dicapai organisasi pada waktu tertentu di masa 
datang, dengan mempertimbangkan realitas masalah 
dan peluang lingkungan serta kekuatan dan 
kelemahan perusahaan 
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3) Menyusun strategi dan program 
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, pengambil 
keputusan kemudian merancang strategi (tindakan 
jangka panjang untuk mencapai tujuan) dan program 
(tindakan jangka pendek spesifik untuk 
mengimplementasikan strategi. 
 

10. Tujuan dan sasaran perncanaan produk adalah : 
Merencanakan dan mengendalikan aliran material 
kedalam, dan keluar pabrik sehingga posisi keuntungan 
optimal yang merupakan tujuan perusahaan dapat 
dicapai. Pengendalian produksi dimaksudkan untuk 
mendayagunakan sumber daya produksi yang terbatas 
secara efektif, terutama dalam usaha memenuhi 
permintaan konsumen dan menciptakan keuntungan bagi 
perusahaan. 
 

11. Tahapan dalam perencanaan produk terdiri dari  : 
a. Tujuan perencanaan produk baru 

Tujuan dari perencanaan produk baru adalah supaya 
peluang produk baru dapat sukses dipasar pada tahap 
komersialisasi menjadi lebih besar.  

b. 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.  

c. 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.  

d. 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.   
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e. 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 : 

 Perkiraan penjualan. 
 Pola penjualan dan biaya 
 Produk baru berpotensi sebagai produk 

substitusi untuk pengganti produk yang ada 
sekarang. 

 Persyaratan fasilitas produksi untuk produk 
baru. 

f. 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. 

g. Komersialisasi 
Produk yang telah diproduksi kemudian siap untuk 
dipasarkan  kepada konsumen yang membutuhkan.  
 

12. Merencanakan suatu produk, tenaga pemasaran harus 
memahami 5 (lima) tingkatan produk yaitu : 
1) Produk utama 
2) Produk generik 
3) Produk harapan  
4) Produk pelengkap 
5) Produk potensial 

 
13. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan 

saluran distribusi, yaitu : 
1) Jenis produk 
2) Jumlah pembeli potensial 
3) Konsentrasi pasar secara geografis  
4) Nilai unit produk 
5) Sumber pembelanjaan 
6) Volume penjualan 
7) Biaya 
8) Sifat persaingan 
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14. Yang termasuk dalam kegiatan-kegitan promosi 
penjualan adalah : 
Melalui peragaan, pertunjukan, pameran dan  
demonstrasi. Pada umumnya kegiatan-kegiatan ini 
dilakukan bersama-sama dengan kegiatan promosi lain, 
dan biayanya relatif lebih murah dibandingkan melalui 
iklan dan personel selling. Di samping itu, promosi 
penjualan juga lebih fleksibel karena dapat dilakukan 
pada setiap saat dengan biaya yang lebih murah 
daripada biaya melakukan pembelian langsung pada 
petugas bagian pemasaran atau penjualan. 
 

15. Ada beberapa hal yang harus dilaksanakan dalam 
merencanakan program promosi yaitu : 

 Mengidentifikasikan pasar yang dituju 
 Menyusun anggaran 
 Memilih berita 
 Menentukan bauran promosi (promotional mix) 
 Memilih bauran media (media mix) 
 Mengukur efektivitas 
 Memodifikasikan program promosi 
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etelah menyelesaikan modul 
ini, maka Anda berhak untuk 
mengikuti tes praktik untuk 
menguji kompetensi yang 
telah dipelajari. Dan apabila 

Anda dinyatakan memenuhi syarat 
kelulusan dari hasil evaluasi dalam 
modul ini, maka Anda berhak untuk 
melanjutkan ke topik/modul 
berikutnya. Pilihan modul yang dapat 
Anda ambil untuk dipelajari setelah 
tuntas mempelajari modul ini adalah 
“Melakukan Segmentasi Pasar” atau 
lebih tepatnya konsultasikan pada 
guru/instruktur yang membina mata 
pelajaran untuk modul ini. 

Mintalah pada pengajar/instruktur 
untuk melakukan uji kompetensi 
dengan sistem penilaiannya dilakukan     
langsung  dari pihak dunia industri

S 

 

 

atau asosiasi profesi yang 
berkompeten. 

Apabila Anda telah menyelesaikan 
suatu kompetensi tertentu. Atau 
apabila Anda telah menyelesaikan 
seluruh evaluasi dari setiap modul, 
maka hasil yang berupa nilai dari 
instruktur atau berupa porto folio 
dapat dijadikan sebagai bahan 
verifikasi bagi pihak industri atau 
asosiasi profesi. Kemudian 
selanjutnya hasil tersebut dapat 
dijadikan sebagai penentu 
pemenuhan standard kompetensi 
tertentu dan bila memenuhi syarat 
Anda berhak mendapatkan 
sertifikat kompetensi yang 
dikeluarkan oleh dunia usaha 
industri atau asosiasi profesi di 
bidang penjualan. 
 

BAB IV 

PENUTUP 
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CURRICULUM VITAE 

 

 
 
A. Data Pribadi 

 
Nama Lengkap + Gelar 
Akademik 

: Posman, S.E 

Jenis Kelamin : Laki-laki 
Usia : 53 Tahun 
Tempat tanggal lahir : Simarmata, 5 Juni 1960 
Agama : Kristen Protestan 
Alamat Rumah 
Kelurahan 
Kecamatan 
Kab/Kota 
Provinsi 

: 
: 
: 
: 
: 

Komplek Bappenas IX Blok C No. 14  
Kedaung 
Sawangan 
Depok 
Jawa Barat 

Telepon : 
Home      :  (021) 7442288 
Mobile     :  08179992213 

Faximile 
Alamat E-mail  

: 
: 

-------- 
Posmansimta@ymail.com 

Pangkat/Gol/Jabatan : Pembina/IV d/Widyaiswra Madya 
 
B. Riwayat Pendidikan 

  
Sarjana  Strata 1 
 
Akta Mengajar IV 

:  
 
: 

Ekonomi Manajemen Tahun 1990 
 
National Training & Learning (NTL) Tahun 
1999 

 
Sekolah Menengah Atas 
 
Sekolah Menengah Pertama 
 
Sekolah Dasar 

 
: 
 
: 
 
: 

 
SMA Negeri 1 Kisaran Tahun 1981 
 
SMP Negeri 1 Kisaran Tahun 1977 
 
SD Negeri 6 Kisaran Tahun 1974 
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C. Riwayat Pelatihan/Penataran 
 

1. Dalam Negeri  
 

No Jenis Pelatihan Peran Penyelenggara Tahun Bid. Studi 

1 Certificate An 
English 
Communication 
Skill Program 

Peserta AELTC 1997  

2 Certificate 
International Brand 
Marketing 

Peserta AP Development 
Network Pty Ltd 

1997  

3 Certificate General 
English For 
Communicaton 

Peserta School For 
Internatoional 
Training 

1998  

4 Certificate Basic 
Supervisor Corse 

Peserta Matahari 
Department Store 

1998  

5 Certificate CBT Peserta VEDC & 
PT.Austraining 

1998  

6 Pre Departure 
Training for 
Meister Program 
pola 900 jam  

Peserta PPPPG Kejuruan 
PT. Austraiing 

1998  

7 CBT System 
Beginning Exel  

Peserta PPPPG Kejuruan 1999  

8 CBT System 
Beginning Word 

Peserta PPPPG Kejuruan 1999  

9 CBT System 
Beginning Power 
Point 

Peserta PPPPG Kejuruan 1999  

10 Diklat 
Pengembangan 
SMK Angkatan II 

Peserta PPPPG Kejuruan 2000  

11 Sertifikat Diklat 
Analisis 
Manajemen 
Angkatan II 

Peserta Pusdiklat Depdiknas 2002  

12 Sertifikat Diklat 
Pengelola 
Pendidikan 

Peserta Dikdasmen 2003  

13 Sertifikat Promosi 
Kompetensi SMK 
Tingkat Nasional 

Panitia KADIN/DIKMENJUR 2003  

14 Sertifikat Diklat 
Manajemen 
Pelelangan 

Peserta Lembaga 
Adminstrasi Negara 

2003  
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15 

 
Piagam 
Penghargaan 
Promosi 
Kompetensi Siswa 
SMK  

 
Panitia 

 
MPKN/Gubernur 
Jateng 

 
2004  

 

16 Surat Tanda 
Tamat Pendidikan 
Kewidyaiswaraan 
Berjenjang Tingkat 
Pertama 

Peserta Sekjen Depdiknas 
dan LAN 

2006  

17 Diklat 
Penyususnan 
KTSP SMK 

Peserta PPPPTK Bispar 2007  

18 TOT Widyaiswaa 
LPMP dan MGMP 

Peserta PMPTK  2007  

19 TOT Sosialisasi 
Putusan Majelis 
Permusyawaratan 

Peserta MPR RI 2007  

20 Pembekalan 
Petugas Asistensi 
Manajemen  

Peserta PPPPTK Bispar 2007  

21 Diklat Karya Ilmiah Peserta PPPPTK Bispar 2008  
22 Diklat Program 

Program 
Percepatan 
Akuntabilitas 

Pesert PPPPTK  Bispar 2008  

23 Sosialisasi jabatan 
Fungsional 
Widyaiswara 

Peserta PPPPTK Bispar 2008  

24 Training WEB-
Based Course 
Development 

Peserta SEAMOLEC 2008  

25 Dilat penulisan 
Soal Ujian 
Nasional SMK 

Pesert PSMK 2009  

26 Diklat 
Kewirausahaan 

Peserta Pusdiklat 
Perdagangan 

2010  
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2. Luar Negeri  

 

No Jenis Pelatihan Peran Penyelenggara Tahun Tingkatan 

1. Seminar International 
Brand Marketing 

Peserta Yayasan Palapa 
Nusantara 

1977  

2. Certificate in English  Peserta  TAFE  Sydnei 1998 Level 2 
2. Certificate in English  Peserta  TAFE  Sydnei 1999 Level 3 
3. Certifikate English for 

Vocational 
Peserta TAFE  Sydnei 1999  

5. Certifikat II Ritel 
Operation 

Peserta TAFE  Sydnei 1999 Level 2 

6. Certifikat III Marketing Peserta TAFE  Sydnei 1999 Level 3 
7. National Teaching 

Learning 
Peserta TAFE  Sydnei 1999  

  

 
 
D. Seminar/ Simposium/ Lokakarya/ Workshop 

 
Workshop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 1. PESERTA WORKSHOP COMPETENCY BASED TRAINING 
(CBT) TAHUN 2000 

2. PESERTA WORKSHOP PENULISAN KAMUS PERALATAN 
SMK TANUN 2000 

3. PESERTA WORKSHOP  ANALISIS KEBUTUHAN PERALATAN 
SMK TAHUN 2000 

4. PESERTA WORKSHOP PENEMBANGAN PROGRAM  PPPPGK 
2004 

5. PESERTA WORKSHOP PENGEMBANGAN PROGRAM  
PPPPGK 2005 

6. PESERTA WORKSHOP PENGEMBANGAN PROGRAM  
PPPPTK 2006 

7. PESERTA WORKSHOP PENGEMBANGAN PROGRAM  
PPPPTK 2007 

8. PESERTA WORKSHOP PENYUSUSNAN ANGKA KREDIT 
PPPPTK BISPAR 2007 

9. PESERTA WORKSHOP PENGEMBANGAN PROGRAM 
PPPPTK 2008 

10. WORKSHOP TEKNIK PENYUSUNAN DUPAK WIDYAISWARA 
2008 

11. WORKSHOP PENYUSUNAN SILABUS DAN SAP 2008 
12. PESERTA WORKSHOP PENGEMBANGAN PROGRAM 

PPPPTK 2009 
13. 13. PESERTA WORKSHOP PENYUSUNAN RENCANA 

PROGRAM PPPPTK 2010 
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Seminar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: 
 
 

 
1. SEMINAR PEMASARAN INTERNET PADA SMK TAHUN 2000 
2. SEMINAR DESIMINASI HASIL COURSE EDUCATION 2007 
3. SEMINAR MENDIDIK PENGANGGURAN TERDIDIK MELALUI 

WIRAUSAHA 08 
4. SEMINAR SEHARI KEBIJAKAN MENDIKNAS TENTANG SBI 

2008 
5. SEMINAR KARYA TULIS ILMIAH TENTANG STRATEGI 

PEMBELAJARAN 2009 
6. SEMINAR KARYA TULIS ILMIAH TENTANG MIND MAPPING 

BAGI GURU 2009 
7. SEMINAR KARYA TULIS ILMIAH TENTANG DIKLAT VOKASI 

AKUNTANSI 2009 

 
E. RIWAYAT PEKERJAAN 

 
 

NO NAMA INSTANSI 

MASA TUGAS 

JABATAN KETERANGAN Dari 
Tahun 

s.d 
Tahun 

1. PT. Sinar Indonesia 
Baru 

1986 1988 Marketing Di Medan 

2. PT. Asuransi 
Jiwasraya 

1991 1993 Marketing Di Jakarta 

3. PPPPG Kejuruan 
Bispar 

1994 1995 CPNS DI Jakarta 

4.  PPPPG Kejuruan 
Bispar 

1994 1999 Pembantu 
Pimpinan 

Di Jakarta 

5. PPPPG Kejuruan 
Bispar 

2000 2002 Kasubsi 
Pengemb. 
Program 

Di Jakarta 

6. PPPPG Kejuruan 
Bispar 

2003 2004 Sekretaris 
Proyek 

Di Jakarta 

7. PPPPTK Bispar 2005 2005 PUMK DIPA Di Jakarta 
8. PPPPTK Bispar 2006 2006 Bendahara 

DIPA 
Di Jakarta 

9. PPPPTK Bispar 2007 2012 Widyaiswara 
Pemasaran 

Di Jakarta 

10. PPPPTK Bispar 2010 2012 Ka. Jurusan 
Pemasaran 

Di Jakarta 
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F. PUBLIKASI ARTIKEL/PENULISAN BUKU/ MAKALAH/BAHAN AJAR 
 
 

NO JUDUL TAHUN PENERBIT 

1. PERTANGGUNGAN DASAR ASURANSI 
JIWA 

2001 PPPPG 
CIANJUR 

2. STRATEGI PEMASARAN 2008 PPPPTK 
BISPAR 

3. STRATEGI PROMOSI DAN DISTRIBUSI 2009 PPPPTK 
BISPAR 

4. IDE DAN PELUANG USAHA 2009 PPPPTK 
BISPAR 

5. PENYERAHAN DAN PENGIRIMAN 
PRODUK 

2010 PPPPTK 
BISPAR 

6 Manajemen Usaha Kecil 2011 PPPPTK 
BISPAR 

7 Menata Produk 2012 PPPPTK Bispar 

 
 

                                                                                Sawangan,  Desember 2013 
   

 
       P o s m a n, S.E 

 
 


