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BAB  I 

KONSEP PEMASARAN 

 

Pada hakikatnya istilah dari kata “Marketing atau Pemasaran” 

menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita bangun pagi dan 

terbangun oleh alarm jam kita “Alexandre Christie”, kemudian 

merapikan tempat tidur atau sprei “My Love” yang biasa kita gunakan 

karena kelembutannya. Saat kita masuk ke kamar mandi dimana kita 

menggosok gigi menggunakan pasta gigi merk “Close-Up”, berkumur 

dengan “Listerine”, memanjakan tubuh dengan harumnya sensasi 

parfum mewah dari “Lux” sabun mandi cair yang sangat terkenal, serta 

membilas rambut menggunakan shamppo “ Pantene” yang menutrisi 

serta melembabkan rambut kering, menyemprot tubuh menggunakan 

“Revlon” serta berbagai alat rias lainnya yang diproduksi oleh berbagai 

pabrik di seluruh dunia. Saat kita sarapan pagi, telah menanti diatas 

meja buah-buahan segar seperti jeruk, apel dan anggur yang diimpor 

dari luar negeri, namun dengan mudah kita beli di toko terwaralaba 

seperti “Indomaret”, beberapa lembar roti “Sari Roti” dilengkapi 

semangkuk sereal sarapan rasa coklat “Coco Crunch” yang lezat dan 

kaya akan nutrisi dan segelas susu “Hi-Lo” rasa coklat sebagai 

pelengkapnya. Setelah itu, tak lama kemudian kita minum secangkir 

kopi “Nescafe” dicampur beberapa sendok gula “Gulaku” agar tidak 

mengantuk dan siap beraktifitas sepanjang hari. 

Sambil menikmati sarapan kita, televisi “Toshiba” dihidupkan 

yang sedang menyiarkan berita-berita dari dalam dan luar negeri, 

sambil diiringi sejuknya air conditioner (AC) dari “Panasonic” serta 

membaca beberapa surat kabar dan katalog terbaru dari “Sophie 

Martin” yang menawarkan discount sampai 25 % khusus bulan ini. 

Saat kita berangkat ke kantor, sambil mengenakan seragam khaki 

“Cerbruti Italy”, memakai kerudung “Zoya” dan aksesoris dari “Shafira”, 

tidak lupa laptop “Lenovo” selalu kita jinjing, serta memakai sepatu 
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kesayangan “Labanet” yang asli kulit sehingga tidak membuat lecet 

kaki pemakainya. Tanpa sadar, kita meminum kopi yang dari 

Lampung, membaca koran pagi dan sore yang terbuat dari kayu 

Borneo, menerima beberapa deringan di telepon genggam yang kita 

pakai “BlackBerry” dan sepucuk surat dari berbagai macam Bank yang 

menawarkan jasa atau kupon promo yang dapat menghemat uang kita 

untuk bisa menikmati barang-barang merek favorit yang biasa kita 

konsumsi dan gunakan. Setiap hari saat kita melakukan rutinitas 

keluar rumah dan mengenderai mobil kesayangan ke Pusat 

Perbelanjaan dengan beratus-ratus toko seperti Matahari, Royal 

Plaza, Giant Hypermarket, Tunjungan Plaza, dan lain-lain yang penuh 

dengan barang dari lantai satu sampai langit-langit. Saat musim 

liburan dan akhir tahun pun demikian, semua tiket mulai dari kapal, 

kereta api, travel, bus patas, bahkan pesawat ludes terjual di berbagai 

macam agen serta biro perjalanan.  

Sistem atau konsep pemasaran memungkinkan semua 

kegiatan diatas terlaksana, hanya dengan sedikit usaha dari pihak kita. 

Sistem tersebut telah mengangkat standar hidup kita, yang tidak 

dibayangkan sebelumnya oleh para nenek moyang kita. Namun 

pemasaran masih dianggap sebagai subyek yang sering 

disalahartikan dalam wilayah bisnis dan didalam benak masyarakat. 

Perusahaan- perusahaan berpikiran bahwa keberadaan pemasaran 

dimaksudkan untuk membantu bagian produksi menghabiskan produk-

produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kenyataannya justru 

sebaliknya, keberadaan bagian produksi ditujukan untuk mendukung 

bagian pemasaran. Sebuah perusahaan selalu dapat melakukan 

outsource bagian produksinya. Bagian produksi, pembelian, penelitian 

dan pengembangan (R&D), keuangan dan fungsi-fungsi lain dalam 

perusahaan dibentuk dalam perusahaan untuk memberikan dukungan 

bagi berbagai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan 

pelanggan di pasaran. 
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A. Tujuan Pembelajaran 

Adapun tujuan pembelajaranan dalam bab  ini adalah : 

   Diharapkan para pembaca/ peserta didik  mampu memahami 

tentang konsep pemasaran. 

   Diharapkan para pembaca/ peserta didik  mampu 

mengidentifikasi macam-macam  konsep pemasaran yang 

dapat dilakukan dan mempunyai pengaruh terhadap 

peningkatan penjualan. 

 

B. Pengertian/Definisi 

Pemasaran atau Marketing menurut Phillip Kotler dalam alih 

bahasa Purwoko, Herujati (1999), adalah kegiatan manusia yang 

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melaui proses 

pertukaran. Kebanyakan orang salah mengartikan dan 

menganggapnya sama dengan penjualan atau promosi. Penjualan 

hanyalah puncak marketing dan merupakan salah satu dari beberapa 

fungsi pemasaran, dan seringkali bukan merupakan fungsi terpenting. 

Apabila pemasar melakukan fungsi pemasaran dengan baik seperti 

mengidentifikasi kebutuhan konsumen, mengembangkan produk yang 

tepat, menetapkan harga, melaksanakan distribusi dan promosi secara 

efektif, maka barang-barang akan laku dengan sendirinya. Peter 

Drucker, salah seorang ahli yang terkenal dalam bidang manajemen, 

mengatakan sebagai berikut : “Tujuan Pemasaran adalah membuat 

agar penjualan berlebih-lebihan dan mengetahui serta memahami 

konsumen dengan baik sehingga produk atau pelayanan cocok 

dengan konsumen tersebut dan barang akhirnya laku dengan 

sendirinya”.  

Pemasaran (marketing) terjadi ketika orang-orang memutuskan 

untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran. 

Sedangkan pertukaran (exchange) adalah tindakan untuk memperoleh 

barang yang diinginkan dari seseorang dengan memberikan sesuatu 
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sebagai gantinya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Phillip Kotler 

dalam alih bahasa Purwoko, Herujati (1999), menyatakan pertukaran 

adalah salah satu dari empat cara untuk mendapatkan barang yang 

diinginkan oleh seseorang dengan seseorang dengan memberikan 

sesuatu sebagai gantinya. Misalnya, seseorang yang lapar bisa 

berusaha untuk memperoleh makanan dengan cara sebagai berikut : 

Ia bisa mencari, makanan sendiri dengan berburu, memancing atau 

mengumpulkan buah-buahan (produksi sendiri). Ia bisa mencuri 

makanan milik orang lain (kekerasan). Ia bisa meminta-minta makanan 

(mengemis). Akhirnya untuk memperoleh makanan ia bisa 

menawarkan berbagai sumber daya seperti uang, produk lain, atau 

jasa (pertukaran). 

Penerapan konsep pemasaran atau teknik pemasaran menurut 

Arnold Corbin and Claire Corbin (1985) lebih menekankan pada “ 

teknik nilai ” yang pada dasarnya istilah ini banyak dikenal sebagai 

konsep teknik, konsep produksi atau konsep pembekalan. Jarang 

orang mengenalnya sebagai konsep pemasaran. Konsep ini 

kebanyakan digunakan sebagai senjata pemasaran yang berorientasi 

ke luar ketimbang dipergunakan hanya sebagai strategi yang 

berorientasi ke dalam perusahaan. Secara intern perusahaan, 

perusahaan juga harus memusatkan perhatian atas produk sendiri dan 

atas layanan sendiri agar menjamin dan sanggup menawarkan nilai 

berdasarkan kepentingan langganan secara maksimum. Dengan 

menerapkan prinsip analisa nilai pada produk sendiri, pemasar yang 

waspada bisa mengembangkan strategi pemasarn dan bisa 

menetapkan harga yang berorientasi pada langganan yang lebih 

unggul. Pada gilirannya hal ini memberikan laba dan bagian pasar 

yang jauh lebih besar dari yang sudah tercapai sekarang. 

Definisi yang lebih sempurna disampaikan oleh mahaguru 

terhormat dunia pemasaran dalam buku Manajemen Pemasaran Edisi 

Millenium jilid 2, Phillip Kotler (1999) mengutarakan pendapatnya yaitu 
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: “Perusahaan seharusnya berpikir tentang Millenium sebagai peluang 

emas untuk mendapatkan mindshare dan heartshare”. Beliau juga 

mengatakan bahwa “Perusahaan Anda tidak dapat tetap berada dalam 

pasar jika perusahaan Anda tidak dapat menjadi yang terbaik”. Beliau 

sangat berpikiran ke arah masa depan, dimana zona perdagangan 

bebas regional dalam masyarakat ekonomi kelas dunia sangat 

mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk regulasi 

perdagangan Internasional. Walaupun beberapa orang ingin 

menghilangkan persaingan asing melalui perundang-undangan 

protektif, proteksionisme, cara yang lebih baik bagi perusahaan-

perusahaan untuk bersaing adalah terus-menerus memperbaiki 

produk mereka di dalam negeri dan bersaing di pasar luar negeri 

(asing). Pada era millenium nanti, suatu perusahaan diharapkan dapat 

menjadi Industri Global yaitu industri dimana posisi strategis para 

pesaing dalam pasar geografis atau pasar nasional utama pada 

dasarnya dipengaruhi oleh posisi global mereka secara keseluruhan. 

C. Kerangka Konsep 

Rencana atau kerangka konsep penerapan pemasaran adalah 

suatu proses yang mengubah rencana pemasaran menjadi penugasan 

tindakan dan memastikan bahwa penugasan tersebut dilaksanakan 

dengan cara yang akan mencapai tujuan yang telah dinyatakan oleh 

rencana tersebut.  Sementara strategi mengungkapkan apa dan 

mengapa dari aktivitas pemasaran, penerapan mengungkapkan siapa, 

dimana, kapan, dan bagaimana. Strategi dan penerapan berhubungan 

erat dalam arti salah satu lapisan strategi mengimplikasikan 

dilakukannya penugasan penerapan taktis tertentu ke level yang lebih 

rendah. Bonoma mengidentifikasikan empat keahlian yang 

berhubungan dengan penerapan program pemasaran yang efektif : 

1. Keahlian dalam mendiagnosis. Bila program pemasaran tidak 

memenuhi harapan, apakah tingkat penjualan yang rendah 
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merupakan akibat dari strategi yang buruk atau penerapan yang 

buruk. 

2. Identifikasi level perusahaan. Masalah penerapan dapat terjadi 

pada tiga level, yaitu : fungsi pemasaran, program pemasaran, dan 

level kebijaksanaan pemasaran. 

3. Keahlian dalm implementasi. Untuk mengimplementasikan program 

secara berhasil, pemasar membutuhkan keterampilan lain yaitu 

mengalokasikan keterampilan di bidang sumber daya 

penganggaran, mengorganisasikan keterampilan-ketermpilan untuk 

mengembangkan organisasi yang efektif, serta keterampilan 

interaksi untuk memotivasi karyawan yang lain untuk melakukan 

pekerjaannya. 

4. Keahlian dalam mengevaluasi. Para pemasar juga perlu memantau 

keterampilan guna mengevaluasi hasil-hasil dari kegiatan 

pemasaran. 

D. Faktor-Faktor 

Konsep pemasaran bukanlah seni untuk menemukan cara 

yang cerdik untuk menghabiskan apa yang Anda buat. Pemasaran 

adalah seni untuk menciptakan pelanggan-pelanggan Anda menjadi 

semakin makmur. Kata-kata yang harus selalu dicermati oleh para 

tenaga pemasar adalah kualitas, jasa dan nilai. Setelah perusahaan 

memutuskan bagaimana menempatkan produknya, kemungkinan 

perusahaan itu mulai merancang bauran pemasaran yang merupakan 

salah satu konsep utama dalam pemasaran modern yang dikenal 

sebagai 4 P, antara lain : 

1. Produk (Product) 

2. Harga (Price) 

3. Tempat (Place) 

4. Promosi (Promotion) 
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E. Teknik dan Cara 

Untuk menjelaskan rumusan dari konsep pemasaran diatas, 

akan kita sederhanakan dan jabarkan secara lebih rinci istilah-istilah 

dari : kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, pertukaran, transaksi 

dan pasar sebagai berikut : 

 Kebutuhan : merupakan konsep yang paling mendasar dalam 

pemenuhan kehidupan manusia. Kebutuhan manusia (human 

need) adalah keadaan seperti perasaan kehilangan dalam diri 

seseorang. 

 Permintaan : orang mempunyai keinginan yang hampir tak 

terbatas, namun sumber-sumbernya terbatas. Keinginan 

mereka menjadi Permintaan (Demand) apabila didukung oleh 

daya beli. 

 Produk : kebutuhan, keinginan dan permintaan manusia 

memerlukan adanya produk untuk memuaskannya. Sehingga 

produk itu sendiri adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan 

kepada pasar agar bisa diperhatikan, diminta, dipakai, atau 

dikonsumsi sehingga mungkin memuaskan keinginan atau 

kebutuhan manusia. 

 Pertukaran : pertukaran marketing terjadi ketika orang-orang 

memutuskan kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran 

(exchange) yaitu tindakan memperoleh barang yang diinginkan 

dari seseorang dengan memberikan sesuatu sebagai gantinya. 

 Transaksi : karena pertukaran merupakan konsep inti dari 

disiplin marketing, maka transakasi merupakan pula unit 

ukuran. Transaksi juga merupakan perdagangan nilai antara 

dua pihak. 

 Pasar : konsep transaksi membawa kita ke pengertian tentang 

sebuah pasar, dimana pasar itu sendiri adalah sekelompok 

pembeli aktual dan potensial sebuah produk. 
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Empiris Dan Pembahasan 

Falsafah konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan 

terhadap keinginan dan kebutuhan pembeli/konsumen. Seluruh 

kegiatan dalam perusahaan yang menganut konsep pemasaran harus 

diarahkan untuk memenuhi tujuan tersebut.  Meskipun orientasi 

pembeli ini dibatasi oleh tujuan laba dan pertumbuhan, tetapi konsep 

itu perlu dilaksanakan. Karena dapat meningkatkan penjualan dengan 

: 

 Membuat barang yang mudah penggunaannya 

 Mudah pembeliaannya 

 Mudah pemeliharaannya 

Penggunaan konsep pemasaran bagi sebuah perusahaan 

dapat menunjang berhasilnya bisnis yang dilakukan. Konsep 

pemasaran disusun dengan memasukkan tiga elemen pokok, yaitu: 

 Orientasi konsumen / pasar / pembeli 

 Volume penjualan yang menguntungkan 

 Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran dalam 

perusahaan. 

Pada dasarnya, perusahaan yang ingin mempraktekkan 

orientasi konsumen ini harus : 

a. Menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani dan 

dipenuhi 

b. Memilih kelompok pembeli tertentu sebagai sasaran dalam 

penjualannya  

c. Menentukan produk dan program pemasarannya 

d. Mengadakan penelitian pada konsumen, untuk mengukur, menilai, 

dan menafsirkan keinginan, sikap, serta tingkah laku mereka 
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e. Menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik, apakah 

menitik beratkan pada mutu yang tinggi, harga yang murah atau 

model yang menarik. 

 

Jadi, secara definitif dapat dikatakan bahwa Konsep Pemasaran 

adalah : 

”Sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan 

kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi 

kelangsungan hidup perusahaan”. 

Konsep pemasaran akhirnya akan membawa pada tujuan akhir 

yaitu marketing. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa marketing 

berarti kegiatan manusia yang terjadi sehubungan dengan pasar. 

Sarana pemasaran bekerjasama dengan pasar untuk menciptakan 

pertukaran dengan maksud agar memenuhi kebutuhan dan keinginan 

manusia. Maka dari itu, kembali kerumusan marketing, sebagai 

kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan 

keingina melaui proses pertukaran. Proses pertukaran melibatkan 

kerja. Penjual harus mencari pembeli, mengidentifikasi kebutuhan 

mereka, merancang produk yang tepat, mempromosikannya, 

menyimpan dan mengangkutnya, melaksanakan negoisasi harga dan 

sebagainya. Kegiatan-kegiatan seperti pengembangan produk, 

penelitian komunikasi, distribusi, penetapan harga, dan pelayanan 

merupakan inti kegiatan pemasaran.  

Pemasaran dengan definisi yang lebih rinci, disampaikan 

Phillip Kotler (2003), pemasaran adalah fungsi bisnis yang 

mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan 

yang belum terpenuhi, menentukan dan mengukur besarnya dan 

potensi keuntungannya, menentukan mana sajakah pasar target yang 

paling dapat dilayani oleh organisasi, memutuskan berbagai produk, 

jasa dan program apa saja yang paling tepat untuk melayani semua 
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pasar yang sudah dipilih sebelumnya, dan mengajak setiap orang 

dalam organisasi untuk selalu berpikir dan melayani para pelanggan. 

Singkatnya, tugas pemasaran adalah mengkonversikan berbagai 

kebutuhan manusia, yang selalu berubah-ubah menjadi peluang-

peluang yang menguntungkan dengan tujuan untuk menciptakan nilai 

dengan cara menawarkan solusi-solusi yang unggul, menghemat 

usaha dan waktu pencarian yang dilakukan pembeli, serta usaha yang 

digunakan untuk bertransaksi dan menyediakan standar kehidupan 

yang lebih tinggi bagi seluruh masyarakat. Pemasaran tidak terbatas 

pada suatu departemen yang tugasnya menciptakan iklan-iklan, 

memilih media massa, mengirimkan direct mail, dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan pelanggan. Pemasaran adalah proses yang 

lebih luas yang secara sistematis mencari tahu apa yang akan dibuat, 

bagaimana membuat pelanggan tertarik dan memperoleh akses yang 

mudah, dan bagaimana membuat pelanggan tetap menginginkan 

untuk membeli lebih banyak barang dan jasa dari perusahaan kita. 

Untuk lebih jelasnya, ada 80 konsep yang harus dipahami oleh 

setiap manajer dalam menjalankan bisnisnya sebagai faktor-faktor 

yang mendukung keberhasilan suatu pemasaran atau puncak dari 

marketing, antara lain, harus memiliki unsur-unsur seperti berikut ini :  

1) Advertising (Periklanan) 

2) Brands (Merk) 

3) Business to Business Marketing (Pemasaran secara Antarbisnis 

/B2B) 

4) Change (Perubahan) 

5) Communication and Promotion (Komunikasi dan Promosi) 

6) Companies (Perusahaan) 

7) Competitive Advantage (Keunggulan Kompetitif) 

8) Competitors (Para Pesaing) 

9) Consultants (Jasa Konsultan) 

10) Corporate Branding (Pemerekan Korporasi) 
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11) Creativity (Kreativitas) 

12) Customer Needs (Kebutuhan Pelanggan) 

13) Customer Orientation (Orientasi terhadap Pelanggan) 

14) Customer Relationship Management (CRM) (Pengelolaaan 

Hubungan dengan Pelanggan) 

15) Customers (Pelanggan) 

16) Customers Satisfaction (Kepuasan Pelanggan) 

17) Database Marketing (Pemasaran Dengan Menggunakan 

Database) 

18) Design (Desain) 

19) Differentation (Diferensiasi) 

20) Direct Mail (Surat Langsung) 

21) Distribution and Channels (Distribusi dan Jalur-jalur Pemasaran) 

22) Employees (Pegawai) 

23) Entrepreneurship (Kewirausahaan) 

24) Experiential Marketing (Pemasaran dengan Pengalaman) 

25) Financial Marketing (Keuangan dalam Pemasaran) 

26) Focusing and Niching (Fokus dan Niche) 

27) Forecasting and The Future (Peramalan dan Masa Depan) 

28) Goals and Objectives (Sasaran dan Tujuan) 

29) Growth Strategies (Strategi-strategi Pertumbuhan) 

30) Guarantees (Jaminan) 

31) Image and Emotional Marketing (Pemasaran Berdasarkan Citra 

dan Emosi Pelanggan) 

32) Implementation and Control (Implementasi dan Pengawasan) 

33) Information and Analytics (Informasi dan Analitis) 

34) Innovation (Inovasi) 

35) Intangible Assets (Asset Tidak Berwujud) 

36) International Marketing (Pemasaran Internasional) 

37) Internet and E-Business ( Internet dan E-Bisnis) 

38) Leadership (Kepemimpinan) 
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39) Loyalty (Kesetiaaan) 

40) Management (Manajemen) 

41) Marketing Assets and Resources (Aset-aset dan Sumber Daya 

Pemasaran) 

42) Marketing Department Interfaces (Pihak-pihak yang Berhubungan 

dengan departemen Pemasaran) 

43) Marketing Ethics (Etika Pemasaran) 

44) Marketing Mix ( Bauran Pemasaran) 

45) Marketing Plans (Perencanaan Pemasaran) 

46) Marketing Research (Riset Pemasaran) 

47) Marketing Roles and Skills (Peranan dan Keahlian-keahlian yang 

Diperlukan Dalam Pemasaran) 

48) Markets (Pasar) 

49) Media (Media) 

50) Mission (Misi) 

51) New Product Development (Pengembangan Produk Baru) 

52) Oppurtunity (Peluang) 

53) Organization (Organisasi) 

54) Outsourcing (Mengalihkan Aktivitas ke Pihak Luar Perusahaan) 

55) Performance Measurement (Pengukuran Kinerja) 

56) Positioning (Posisioning) 

57) Price (Harga) 

58) Products (Produk-produk) 

59) Profits (Profit) 

60) Public Relations (Hubungan Masyarakat) 

61) Quality (Kualitas) 

62) Recession Marketing (Pemasaran pada Masa Resesi) 

63) Relationship Marketing (Pemasaran berdasarkan Hubungan Baik) 

64) Retailers and Vendors (Pengecer dan Pedagang) 

65) Sales Force (Tenaga Penjualan) 

66) Sales Promotion (Promosi Penjualan) 
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67) Segmentation (Segmentasi) 

68) Selling (Penjualan) 

69) Service (Penyediaan Jasa) 

70) Sponsorship (Pemberian Sponsor) 

71) Strategy (Strategi) 

72) Success and Failure (Keberhasilan dan Kegagalan) 

73) Suppliers (Pemasok) 

74) Target Markets (Target Pasar) 

75) Technology (Teknologi) 

76) Telemarketing and Call Centers (Telemarketing dan Pusat-pusat 

Pelayanan Telepon) 

77) Trends in Marketing Thinking and Practice (Tren dalam Pemikiran 

dan Praktik Pemasaran) 

78) Value (Nilai) 

79) Word of Mouth (Penyebaran dari Mulut ke Mulut) 

80) Zest (Semangat Hidup) 

Semua faktor-faktor diatas sangat mempengaruhi antara satu 

dengan yang lainnya. Namun, untuk lebih praktisnya, kita hanya akan 

membahas empat (4) faktor utama saja dalam pemasaran, yaitu : (1) 

Produk (Product), merupakan kombinasi “barang dan jasa” yang 

ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Sehingga “produk” 

berupa fitur, performa, kesesuaian, daya tahan, keandalan, 

kemampuan untuk diperbaiki, gaya serta desain dapat menarik minat 

konsumen. Produk ini bisa juga sebagai konfigurasi (configuration). (2) 

Harga (Price), merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh 

konsumen untuk mendapatkan produk. Dalam hal ini “harga” harus 

sesuai dengan nilai produk yang ditawarkan, kalau tidak pembeli akan 

membeli produk pesaing. Harga dapat digunakan sebagai parameter 

penilaian (valuation) dalam menilai tingkat penjualan. (3) Tempat 

(Place), merupakan tempat berbagai kegiatan yang membuat produk 

terjangkau oleh konsumen sasaran. Sebaiknya, tempat yang bagus 
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untuk sarana penjualan dilengkapi dengan fasilitas (facilitation) yang 

memadai dan mendukung, sehingga nilai jual suatu barang dapat 

meningkat pesat. (4) Promosi (Promotion), merupakan berbagai 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menonjolkan 

keistimewaan-keistimewaan produknya dan membujuk konsumen 

sasaran agar membelinya. Promosi ini biasanya dilakukan suatu 

perusahaan dengan cara memberikan symbol-simbol (symbolization) 

yang menarik sehingga meningkatkan profit bagi perusahaan. 

 Disamping semua faktor-faktor diatas, desain sangat 

mempunyai peranan yang sangat penting juga, karena desain sebagai 

suatu ide besar, yang meliputi desain produk, desain jasa, desain 

grafis dan desain lingkungan. Desain dapat pula merupakan 

sekumpulan alat dan konsep untuk membantu persiapan produk-

produk dan jasa-jasa yang berhasil. Namun, sangat sedikit sekali 

manajer yang tahu apa desain itu dan apa nilai arti dari suatu desain. 

Paling maksimal mereka menyamakan desain dengan model atau 

gaya. Model atau gaya itu penting, itu saja. Gaya atau penampilan 

memainkan peranan sangat penting pada berbagai produk agar 

berbeda dari produk yang lain. Tetapi, desain mengandung ide yang 

lebih luas daripada hanya sekedar bentuk produk. Produk yang 

didesain dengan baik, selain menarik, juga akan memenuhi kriteria-

kriteria sebagai berikut, antara lain : mudah dibuka kemasannya, 

mudah dirakit, mudah untuk dipelajari cara memakainya, mudah 

digunakan, mudah diperbaiki, serta mudah pula dibuang setelah 

digunakan. 

Setiap orang dalam perusahaan memiliki agenda yang 

berbeda-beda. Manajer periklanan, melihat bahwa tindakan 

penyelamatan yang diperlukan oleh perusahaan adalah dengan cara 

menitikberatkan pada periklanan, manajer penjualan menginginkan 

lebih banyak tenaga-tenaga penjualan, manajer promosi penjualan 

menginginkan lebih banyak dana untuk insentif, dan departemen 
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litbang menginginkan lebih banyak uang untuk peningkatan produk 

dan pengembangan produk baru. Masalah akan terjadi, jika tiap-tiap 

departemen hanya mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik, maka 

perusahaan akan gagal. Departemen-departemen itu memiliki agenda 

mereka masing-masing, dan bukannya agenda perusahaan secara 

keseluruhan. Persembahan dari pola piker reengineering adalah 

memindahkan focus dari departemen kea rah pengelolaan proses-

proses dasar. Setiap proses dasar sampai menjadi pengembangan 

produk, penarikan dan retention pelanggan, pemenuhan pesanan, 

membutuhkan kerjasama dari beberapa departemen. Akhir-akhir ini 

banyak inisiatif dari perusahaan-perusahaan besar bermula dari 

proyek-proyek yang dilakukan oleh tim-tim yang terdiri dari berbagai 

bagian dalam perusahaan dan bukannya berasal dari satu departemen 

saja. 

Satu hal yang paling bernilai bagi suatu perusahaan adalah 

hubungan-hubungannya dengan para pelanggan, pegawai, pemasok, 

distributor, agen, dan para pengecer. Modal hubungna baik 

perusahaan adalah jumlah dari seluruh pengetahuan, pengalaman, 

dan kepercayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dengan para 

pelanggannya, para pegawai, pemasok dan partner-partner 

distribusinya. Hubungan-hubungan baik tersebut seringkali jauh lebih 

berharga daripada aset fisik perusahaan. Hubungan baik akan 

menentukan nilai masa depan perusahaan tersebut. Kegagalan 

sekecil apapun dalam hubungna-hubungan ini akan mengganggu 

kinerja perusahaan. Perusahaan seharusnya memiliki sebuah kartu 

skor hubungan yang mendeskripsikan kekuatan-kekuatan, kelemahan-

kelemahan, peluang-peluang, dan ancaman-ancaman sehubungan 

dengan hubungan-hubungan baik tersebut. Perusahaan Anda harus 

bergerak dengan sangat cepat dan memperbaiki hubungan-

hubungannya yang penting namun sedang melemah. Relationship 

Marketing (RM) atau pemasaran berdasarkan hubungan baik 
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menandai adanya perubahan paradigma yang signifikan dalam 

pemasaran, sebuah gerakan dari pola pikir yang semata-mata 

berlandaskan pada kompetisi dan konflik, ke arah pola pikir yang 

berlandaskan hubungan saling ketergantungan yang saling 

menguntungkan dan kerja sama. 

Relationship Marketing membutuhkan praktik-praktik baru 

dalam kerangka 4P. Peralihan kearah Relationship Marketing (RM) 

tidak berarti perusahaan juga mengabaikan Transactional Marketing 

(TM). Banyak perusahaan yang perlu beroperasi dengan memadukan 

kedua pendekatan Transactional Marketing (TM) dan Relationship 

Marketing (RM) tersebut. Perusahaan-perusahaan yang berjualan di 

pasar-pasar yang mempunyai konsumen yang banyak akan 

menjalankan lebih banyak TM, sedangkan perusahaan-perusahaan 

dengna jumlah pelanggan lebih sedikit biasanya menjalankan lebih 

banyak RM. Kaitan antara Relationship Marketing (RM) dengan 4 P, 

dapat dilihat dari : Produk; dimana lebih banyak produk yang 

disesuaikan dengan pilihan-pilihan dan keinginan pelanggan, serta 

produk-produk baru dikembangkan dan di desain secara kooperatif 

dengan para pemasok dan para distributor. Harga; dimana 

perusahaan akan menetapkan harga berdasarkan atas hubungannya 

dengan pelanggan dan sekumpulan fitur-fitur dan jasa-jasa yang 

dipesan oleh pelanggan. Sedangkan dalam pemasaran business-to-

business, akan terdapat lebih banyak negosiasi karena produk-produk 

seringkali didesain khusus untuk tiap-tiap pelanggan. Distribusi; untuk 

RM lebih memilih direct marketing pada pelanggan, karena itu peranan 

pihak-pihak penyalur dikurangi. RM menawarkan alternatif-alternatif 

pada para pelnggan untuk memilih cara-cara yang diinginkan untuk 

melakukan pemesanan, pembayran, penerimaan barang, 

pemasangan dan reparasi produk. Komunikasi; RM lebih memilih 

untuk komunikasi dan dialog secara pribadi dengan pelanggan. RM 

juga lebih memilih komunikasi pemasaran yang terintegrasi untuk 
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memberikan janji dan citra yang sama pada pelanggan. Dalam hal ini, 

RM juga memasang ekstranet dengan pelanggan-pelanggan yang 

besar untuk memfasilitasi pertukaran informasi, perencanaan 

bersama, pemesanan dan pembayaran. 

Kesimpulan 

Pengertian dari konsep pemasaran adalah sebuah falsafah 

bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen 

merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup 

perusahaan. Terkadang, istilah pemasaran seringkali tercampur 

dengan penjualan. Pemasaran dan penjualan adalah dua hal yang 

hampir-hampir bertentangan dan kontradiksi. Meski tujuan akhir dari 

pemasaran salah satunya adalah marketing. Seperti yang telah 

disampaikan, pemasaran bukanlah seni untuk menemukan cara yang 

cerdik untuk menghabiskan apa yang yang diproduksi oleh suatu 

perusahaan. Pemasaran adalah seni untuk menciptakan nilai-nilai 

pelanggan yang sejati dan seni untuk membantu pelanggan-

pelanggan menjadi semakin makmur. Kata-kata yang harus selalu 

dicermati oleh para tenaga pemasar adalah kualitas, jasa dan nilai. 

Singkatnya, perusahaan kita tidak dapat tetap berada dalam 

pasar jika perusahaan yang kita kelola tidak dapat menjadi yang 

terbaik dan tugas dari pemasaran adalah mengkonversikan berbagai 

kebutuhan orang, yang selalu berubah-ubah, menjadi peluang-peluang 

yang menguntungkan dengan tujuan untuk menciptakan nilai dengan 

cara menawarkan solusi-solusi yang unggul, menghemat usaha dan 

waktu pencarian yang dilakukan pembeli, serta usaha yang digunakan 

untuk bertransaksi dan menyediakan standar kehidupan yang lebih 

tinggi bagi seluruh masyarakat. 
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BAB  II 

PERSPEKTIF PEMASARAN 

 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana 

individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka 

dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai 

satu sama lain. Para pemasar merupakan orang-orang yang terampil 

dalam mengelola permintaan: Mereka berusaha untuk mempengaruhi 

tingkat, waktu, dan komposisi permintaan. Untuk melakukan itu, 

mereka menghadapi sekelompok keputusan, mulai dari yang besar 

seperti ciri apa yang seharusnya dimiliki sebuah produk sampai ke hal 

yang kecil seperti warna kemasan, Mereka juga beroperasi dalam 

empat pasar yang berbeda: pelanggan, perusahaan, global, dan 

nirlaba. 

“Pasar tidak lagi seperti dulu”. Ungkapan ini yang diambil dari buku 

Manajemen Pemasaran berpengarang Philip Kotler dan Kevin Lane 

Keller. Seharusnya pemasar memperhatikan dan merespon sejumlah 

perkembangan yang signifikan. Yang mana telah banyak berubah 

mulai dari fungsi dan teknologi. Adanya banyak sekali persaingan 

mencakup semua penawaran dan produk pembantu yang ditawarkan 

oleh pesaing baik yang actual maupun yang potensial. Disini saya 

ingin mereview sebuah buku yang berjudul “Manajemen Pemasaran” 

Jilid 13 Edisi 1 oleh Philip Kotler dan Kevin Lane Keller dengan judul 

bab Realitas Pemasaran Baru dan Orientasi Perusahaan Terhadap 

Pasar. Dan ditunjang oleh beberapa buku tentang Manajemen 

Pemasaran lainnya. 

Tujuan 

1. Mengetahui apa saja yang menjadi penyebab perbedaan pasar 

yang dulu dan sekarang. 
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2. Menambah wawasan tentang upaya apa yang harus ditempuh 

untuk konsep pemasaran holistik. 

3. Mengetahui apa saja kebenaran dan kesalahan pemasaran 

yang bisa menurunkan atau menaikkan kinerja perusahaan 

terhadap pangsa pasar. 

 

A. Realitas Pemasaran Baru 

Pemasaran ada dimana-mana, secara formal maupun informal, orang 

dan organisasi terlibat dalam sejumlah besar aktivitas yang dapat kita 

sebut pemasaran. Pemasaran yang baik telah menjadi elemen yang 

semakin vital untuk kesuksesan bisnis. Pemasaran melekat dalam 

setiap hal yang kita lakukan. Pemasaran yang baik bukan sebuah 

kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan dan pelaksanaan yang 

cermat. 

 Kekuatan Kemasyarakatan Utama 

Pasar menjadi berbeda secara radikal sebagai hasil dari kekuatan-

kekuatan kemasyarakatan utama yang kadang-kadang saling 

berkaitan, yang telah menciptakan perilaku baru, peluang baru dan 

tantangan baru. Adapun faktor-faktor yang mencakup kekuatan 

kemasyarakatan utama, yaitu : 

 Teknologi Informasi Jaringan. Revolusi digital telah 

menciptakan era reformasi. Era reformasi menjanjikan tingkat 

produksi yang lebih akurat, tepat sasaran dan penetapan harga 

yang relevan. 

 Globalisasi. Kemajuan teknologi dalam transportasi, 

pengiriman barang, dan komunikasi telah mempermudah 

perusahaan dalam memasarkan produknya keluar daerah 

maupun keluar negeri. Selain itu, bisa mempermudah 

konsumen dalam melakukan pembelian. 

 Deregulasi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan persaingan 

dan peluang pertumbuhan semakin besar. 
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 Privatisasi. Proses pengalihan kepemilikan dari milik umum 

menjadi milik pribadi. Secara teori, privatisasi membantu 

terbentuknya pasar bebas, mengembangnya kompetisi 

kapitalis, yang oleh para pendukungnya dianggap akan 

memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik. Hal ini 

dilakukan demi meningkatkan efisiensi. 

 Persaingan Yang Meningkat. Banyak merek kuat yang 

memperluas mereknya ke kategori produk yang masih 

berhubungan dan menciptakan megamerek dengan jangkauan 

dan reputasi yang lebih besar. Namun, hal ini berakibat pada 

biaya promosi meningkat dan margin keuntungan mengecil. 

 Konvergensi Industri. Batas-batas industri mengabur dengan 

sangat cepat karena perusahaan-perusahaan menyadari 

adanya peluang di persinggungan antara dua industri atau 

lebih. 

 Resistensi Konsumen. Resistensi adalah seberapa besar 

sikap seorang konsumen bisa berubah.  Pemasar penting 

memahami bagaimana resistensi konsumen agar bisa 

menerapkan strategi pemasaran yang tepat.  Pemasaran 

ofensif bisa diterapkan untuk mengubah sikap konsumen yang 

sangat resisten atau merekrut konsumen baru. 

 Transformasi Eceran. Pengecer kecil menyerah pada 

pengecer-pengecer raksasa dan “pembunuh kategori”. 

Pengecer berbasis toko menghadapi persaingan dengan 

pengecer berbasis catalog. 

 Disintermediasi. Kesuksesan luar biasa dari perusahaan-

perusahaan dot-com yang menciptakan disintermediasi dalam 

pengiriman barang dan jasa dengan menjembatani aliran 

barang tradisional melalui saluran distribusi. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepemilikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Milik_umum
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 Kemampuan Baru Konsumen 

Perubahan loyalitas serta kepekaan konsumen terhadap harga dan 

kualitas dan pencarian mereka akan nilai, karena memiliki kemampuan 

baru mencakup : 

 Peningkatan yang berarti dalam hal daya beli. Pembeli 

hanya memerlukan satu klik untuk membandingkan harga dan 

atribut produk pesaing di Internet. 

 Ragam barang dan jasa yang lebih banyak. Pembeli dapat 

memesan barang secara online dari mana saja dan 

menghindari tawaran lokal yang terbatas. Mereka juga 

menghemat banyak dengan memesan dari Negara dengan 

tingkat harga yang lebih rendah. 

 Sejumlah besar informasi hampir tentang apa saja. Dapat 

membaca surat kabar apapun dalam bahasa apapun dan 

dimanapun. Serta mereka dapat mengakses ensiklopedia, 

kamus, informasi medis, dan sumber informasi lain yang tidak 

terhitung banyaknya. 

 Kemudahan yang lebih besar dalam memesan dan 

menerima pesanan. Kini, konsumen dapat melakukan 

pemesanan dari rumah tanpa harus susah payah mengantri 

dan dapat dengan cepat menerima barang yang mereka pesan 

dai kantor atau rumah. 

 Kemampuan untuk membandingkan catatan tentang 

produk dan jasa. Sekarang pembeli dapat masuk ke dalam 

chat room dengan kepentingan yang sama dan bertukar 

informasi dan opini. 

 Suara yang lebih kuat untuk mempengaruhi teman 

sepergaulan dan pendapat umum. Internet mendorong 

timbulnya hubungan personal dan konten yang dihasilkan oleh 

pengguna melalui media sosial. 
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 Kemampuan Baru Perusahaan 

Perpaduan dari kekuatan-kekuatan untuk menghasilkan kemampuan 

baru bagi perusahaan-perusahaan masa kini, meliputi: 

 Pemasar dapat menggunakan internet sebagai saluran 

informasi dan penjualan yang kuat. 

 Peneliri dapat melakukan riset pemasaran yang baru serta 

mengumpulkan informasi yang lebih lengkap dan kaya tentang 

pasar, pelanggan, prospek, dan pesaing. 

 Para manajer dapat mempermudah dan mempercepat 

komunikasi internal di antara pegawai dengan menggunakan 

fasilitas internet. 

 Perusahaan dapat mempermudah serta mempercepat 

komunikasi eksternal di antara pelanggan dengan menciptakan 

“gossip” online dan off-line melalui duta merek dan komunitas 

pengguna. 

 Pemasaran target dan komunikasi dua arah menjadi lebih 

mudah berkat perkembangan majalah, saluran TV, dan 

kelompok diskusi internet. Pemasok dan distributor yang 

terhubung oleh ekstranet memampukan perusahaan 

mengirimkan serta menerima informasi, menempatkan 

pesanan, dan melakukan pembayaran secara lebih efisien. 

 Pemasar dapat mengirimkan iklan, kupon, sampel, dan 

informasi kepada pelanggan yang memintanya atau yang telah 

mengizinkan perusahaan untuk mengirimkannya kepada 

mereka. 

 Perusahaan dapat menjangkau pelanggan yang sedang 

berpergian dengan mobile marketing. 

 Perusahaan dapat memproduksi barang-barang yang 

didiferensiasikan secara individu, baik yang dipesan secara 

pribadi. 
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 Manajer dapat memperbaiki pembelian, perekrutan, pelatihan, 

dan komunikasi internal dan eksternal. 

 Pembeli korporat bisa melakukan penghematan yang berarti 

dengan menggunakan internet untuk membandingkan harga 

penjual dan untuk membeli material dalam lelang atau dengan 

menampilkan syarat-syarat mereka sendiri. 

 Perusahaan juga dapat merekrut karyawan baru secara online. 

 

B. Orientasi Perusahaan Terhadap Pasar 

Dengan adanya realitas pemasaran baru ini, para pemasar semakin 

mampu beroperasi secara konsisten dengan suatu konsep pemasaran 

holistik. Ada beberapa gagasan-gagasan pemasaran awal, yaitu : 

 Konsep Produksi 

Konsep ini adalah salah satu konsep tertua yang dianut penjual. 

Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang 

mudah didapat dan murah harganya. Anggapan bahwa konsumen 

akan memilih produk yang mudah didapat dan murah harganya dapat 

benar dalam dua situasi. Yang pertama adalah konsumen ingin 

mendapatkan barang tanpa memperhatikan keadaan detailnya, dan 

pemasok barang akan memusatkan perhatiannya pada peningkatan 

produksi. Yang kedua adalah dimana biaya produk tersebut tinggi dan 

harus diturunkan dengan peningkatan produktivitas untuk memperluas 

pasar. 

 Konsep Produk 

Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang 

menawarkan mutu, kinerja terbaik, atau hal-hal inovatif lainnya. 

Konsep berwawasan produk dapat menjadi “miopa pemasaran”, hanya 

melihat pada produk dan tidak pada kebutuhan pelanggan. 

 Konsep Penjualan 

Konsep ini beranggapan bahwa jika konsumen dibiarkan saja, 

konsumen tidak akan membeli produk organisasi dalam jumlah yang 
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cukup. Selain itu, konsumen enggan membeli dan harus didorong 

supaya membeli, serta perusahaan mempunyai banyak cara promosi 

dan penjualan yang efektif. 

 Konsep Pemasaran 

Muncul di pertengahan tahun 1950. Konsep ini beranggapan bahwa 

kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah menjadi lebih efektif 

daripada pesaing dalam menciptakan, menghantarkan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang lebih baik kepada pasar 

sasaran yang dipilih. Menurut Theodore Levit dari Harvard “Penjualan 

berfokus pada kebutuhan penjual, pemasaran berfokus pada 

kebutuhan pembeli. Penjualan didasari oleh kebutuhan penjual untuk 

mengubah produknya menjadi uang, pemasaran didasari oleh 

gagasan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan melalui produk dan 

hal-hal yang berhubungan dengan menciptakan, menghantarkan, dan 

akhirnya mengkonsumsinya.” 

Beberapa pakar telah banyak yang mengemukakan, bahwa 

perusahaan-perusahaan yang menganut konsep ini mencapai kinerja 

yang lebih baik. 

 Konsep Pemasaran Holistik 

Konsep pemasaran ini didasarkan atas pengembangan desain, dan 

pengimplementasian dari program pemasaran, proses dan seluruh 

aktivitas yang menyadari keluasan dan sifat saling ketergantungannya. 

Jadi pada intinya, pemasaran holistik adalah suatu pendekatan yang 

berusaha menyadari dan mendamaikan ruang lingkup dan 

kompleksitas aktivitas pemasaran. Empat komponen pemasaran 

holistik, yaitu : 

1. Pemasaran Hubungan / Relasi. Bertujuan untuk 

mengembangkan hubungan agar bertahan lama dan 

mendalam dengan semua orang atau organisasi yang dapat 

secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi 

keberhasilan kegiatan pemasaran perusahaan. Empat 
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konstituen kunci untuk pemasaran hubungan adalah 

pelanggan, pegawai, mitra pemasaran (saluran, pemasok, 

distributor, agen, dan dealer), dan anggota masyarakat 

financial (pemegang saham, investor, dan analis) 

2. Pemasaran Terintegrasi / Terpadu. Bertujuan untuk 

merencanakan kegiatan-kegiatan pemasaran dan membentuk 

program pemasaran yang terintegrasi penuh untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan menghantarkan nilai 

kepada konsumen. Mc Carthy mengklasifikasikan kegiatan 

pemasaran menjadi empat kelompok besar yang disebut 4P 

(bauran pemasaran), yaitu Produck, Price, Place, dan 

Promotion. 

3. Pemasaran Internal. Bertujuan untuk merekrut, melatih, dan 

memotivasi karyawan yang mampu untuk melayani pelanggan 

dengan baik. Ada dua level pada pemasaran ini, yaitu: 

a. Pada level 1, berbagai fungsi pemasaran harus bekerja 

sama. 

b. Pada level 2, pemasaran harus dirangkul oleh 

departemen lain. 

4. Pemasaran Kinerja / Bertanggung Jawab Sosial. Bertujuan 

untuk memahami pengembalian bagi bisnis dari aktivitas dan 

program pemasaran, dan juga menjawab keprihatinan yang 

lebih luas dan pengaruh hokum, etika, sosial, dan lingkungan 

mereka. 

Kesimpulan 

Perusahaan pun harus jeli, apakah yang akan mereka lakukan 

yang sesuai dengan konsep manajerial dalam pemasaran ini. Dengan 

perusahaan mengetahui konsep-konsep tersebut, maka perusahaan 

bisa meminimalisir akibat buruk yang terjadi karena perubahan system 

pemasaran pada masa kini. Dan konsep-konsep yang sudah 
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dijelaskan di atas telah memberikan pengertian dan penjelasan 

tersendiri tentang apa yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk 

meningkatkan kredibilitas dalam memasarkan produknya. 

 

Daftar Pustaka 

 

Abdullah, Thamrin., Prof. Dr, M.M., M.Pd., & Dr. Francis Tantri, S.E., 
M.M. (2013). Manajemen Pemasaran, Depok: PT. Rajagrafindo 
Persada. 

Kotler, Philip, & Kevin Lane Keller. (2008). Manajemen Pemasaran 
Edisi 13 Jilid 1, Jakarta: Erlangga. 

Kotler, Philip, & Gary Amstrong. (2008). Prinsip-Prinsip Pemasaran 
Edisi 12 Jilid 1. Jakarta: Erlangga 

Utomo, Hargo. (2003). Manajemen Pemasaran, Jakarta: Gunadarma. 



 
M a n a j e m e n  P e m a s a r a n  

 

Page 28 

 BAB III 

MENCIPTAKAN NILAI, KEPUASAN DAN LOYALITAS 

PELANGGAN 

 

Latar Belakang 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Salah satu masalah pokok yang menjadi kendala dalam 

pemasaran adalah banyaknya saingan didalam pasar itu sendiri baik 

dari produk sejenis maupun dari produk lain. Hal tersebut merupakan 

tanggung jawab besar yang harus dimenangkan oleh suatu 

perusahaan jika ingin tetap eksis didalam persaingan bisnis. 

Persaingan yang semakin tajam dan perubahan-perubahan yang terus 

terjadi harus dapat dijadikan pelajaran oleh manajemen pemasaran 

agar dapat secara proaktif mengantisipasi perubahan-perubahan yang 

terjadi baik untuk masa sekarang dan akan datang. 

Perubahan yang cukup fantastis adalah pada paragdima 

pemasaran telah bergeser, tidak hanya menciptakan transaksi untuk 

mencapai keberhasilan pemasaran tetapi perusahaan juga harus 

menjalin hubungan dengan pelanggan dalam waktu yang panjang. 

Paragdima tersebut disebut customer relationship management 

(CRM). Dasar pemikiran dalam praktek pemasaran ini adalah 

membina hubungan yang lebih dekat dengan menciptakan komunikasi 

dua arah dengan mengelola suatu hubungan yang saling 

menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan. CRM mampu 

memperdayakan kekuatan keinginan pelanggan dengan tekanan 

teknologi informasi untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. 

Cakupannya meliputi tuntutan manajemen mutu terpadu secara global 

untuk menghadapi kebutuhan bisnis pelanggan. Strategi bisnis 
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difokskan pada kelanggengan dan pemuasan pelanggan serta bekerja 

untuk mengantisipasi kebutuhan serta penyesuaian hasil produk. 

Dalam era persaingan usaha yang semakin kompetitif 

sekarang ini, setiap pelaku bisnis yang ingin memenangkan kompetisi 

dalam persaingan pasar akan memberikan perhatian penuh pada 

srategi pemasaran yang dijalankannya. Produk-produk yang 

dipasarkan dibuat melalui suatu proses yang berkualitas akan memiliki 

sejumlah keistimewaan yang mampu meningkatkan kepuasan 

konsumen atas penggunaan produk tersebut. Oleh karena itu, dalam 

proses pendistribusian barang kepada konsumen harus ada perhatian 

penuh dari manajemen pemasaran paling atas hingga karyawan level 

bawah. Dengan demikian pelanggan akan membuat pilihan untuk 

kembali menikmati apa yang ditawarkan oleh perusahaan dan menjadi 

pelanggan yang setia bagi perusahaan atau memilih untuk 

meninggalkan. Salah satu indikator yang cukup handal untuk 

kelangsungan hidup dan keuntungan dari suatu proses bisnis adalah 

kelanjutan dari kepuasan pelanggan. Diperkirakan untuk menarik satu 

pelanggan baru diperlukan biaya mulai dari lima sampai lima belas kali 

dibandingkan dengan menjaga hubungan dengan satu pelanggan 

lama. 

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang 

bagaimana perusahaan menciptakan nilai, kepuasan dan loyalitas 

pelanggan dalam membangun hubungan yang baik dengan 

pelanggan. Konsep ini mengharapkan adanya inovasi dan 

peningkatan fasilitas agar dapat menciptakan intensitas pemakaian 

jasa serta loyalitas konsumen terhadap merek atau jasa sehingga 

tercipta hubungan jangka panjang yang harmonis antara perusahaan 

dan konsumen. 
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Tujuan 

Tujuan umum dari tulisan ini adalah untuk mengupas secara 

rinci cara berbagai perusahaan menarik pelanggan dan mengungguli 

para pesaing mereka yaitu dengan memenuhi dan memuaskan 

kebutuhan pelanggan mereka secara lebih baik. Perusahaan-

perusahaan yang berpusat pada pelanggan sangat ahli dalam 

membentuk pelanggan, bukan hanya produk, mereka juga ahli dalam 

merekayasa pasar. Banyak perusahaan berpikir bahwa mendapatkan 

dan mengelola pelanggan adalah sepenuhnya tugas departemen 

pemasaran/ penjualan. Akan tetapi, kenyataannya adalah bahwa 

pemasaran hanyalah salah satu fakor untuk menarik dan 

mempertahankan pelanggan. 

Departemen pemasaran yang terbaik di dunia sekalipun tidak dapat 

menjual produk yang buruk buatannya atau yang gagal memenuhi 

kebutuhan. Departemen pemasaran dapat efektif pada perusahaan-

perusahaan yang para karyawannya telah menerapkan sistem yang 

unggul dalam penyampaian nilai kepada pelanggan. 

John Cambers, CEO Cisco System, mengungkapkannya 

dengan baik: Buatlah pelanggan Anda menjadi pusat Budaya Anda”. 

Oleh karena pentingnya menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas 

pelanggan, maka dari itu penulis merangkum dalam tujuan khususnya, 

diantaranya: 

1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan nilai dan kepuasan 

pelanggan. 

2. Mengetahui apa yang menyebabkan perusahaan berkinerja tinggi. 

3. Mengetahui bagaimana cara perusahaan menarik sekaligus 

mempertahankan pelanggan. 

4. Mengetahui bagaimana perusahaan memperbaiki kemampuan 

pelanggan dan perusahaan menghasilkan laba. 

5. Mengetahui bagaimana perusahaan menghasilkan mutu total. 
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A. Pengertian Nilai, Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan 

1. Pengertian Nilai Pelanggan Menurut Ahli 

Menurut Peter Drucker “Tugas pertama perusahaan adalah 

menciptakan Pelanggan “. Sekalipun begitu, pelanggan menghadapi 

begitu banyak pilihan produk, merek, harga, dan pemasok. Pelanggan 

memperkirakantawaran mana yang akan memberikan nilai paling 

besar. Pelanggan berusaha mencari nilai maksimal, yang dibatasi oleh 

biaya pencarian, pengetahuan, mobilitas dan pendapatan. Mereka 

membentuk harapan mengenai nilai dan mealkukan tindakan atasnya. 

Kemampuan atau kegagalan tawaran untuk memenuhi harapan nilai 

akan mempengaruhi kepuasan dan pembelian kembali. 

Nilai merupakan penaksiran/penilaian menyeluruh konsumen 

dari kegunaan suatu produk berdasarkan pemahaman apa yang telah 

diterima dan apa yang telah diberikan. Biasanya pelanggan 

memahami nilai dengan keuntungan yang diperoleh dibandingkan 

dengan biaya yang dikeluarkan. Berikut pengertian (customer value) 

menurut Ahli: 

a. Zeithaml (Tjiptono, 2005:296), memberikan definisi atau 

pengertian customer value (nilai pelanggan). Sebagai penilaian 

keseluruhan konsumen terhadap utilitas sebuah produk 

berdasarkan persepsinya terhadap apa yang diterima dan apa 

yang diberikan. 

b. Monroe (Tjiptono, 2005:296) memberikan definisi atau 

pengertian customer value (nilai pelanggan). sebagai trade off 

antara persepsi pelanggan terhadap kualitas atau manfaat 

produk dan pengorbanan yang dilakukan lewat harga yang 

dibayarkan. 

c. Goostain (Tjiptono,2005:297) memberikan definisi atau 

pengertian customer value (nilai pelanggan). Sebagai ikatan 

emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen 

setelah pelanggan menggunakan produk dan jasa dari 
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perusahaan dan mendapati produk atau jasa tersebut member 

nilai tambah. 

d. Kotler (Hurriyanti, 2005) memberikan definisi atau pengertian 

customer value (nilai pelanggan).sebagai selisih nilai 

pelanggan total dan biaya pelanggan total, maka nilai 

pelanggan total adalah sekumpulan mafaat yuang diharapkan 

oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu dan biaya 

pelanggan total adalah sekumpulan biaya yang diharapkan 

oleh konsumen yang dikeluarkan untuk mengevaluasi 

mendapatkan, menggunakan, dan membuang produk atau 

jasa. 

e. Woodruff (Hurriyanti, 2005) memberikan definisi atau 

pengertian customer value (nilai pelanggan).sebagai preferensi 

perceptual dan evaluasi pelanggan terhadap atribut produk 

kinerja atribut, dan konsekuensi yang didapatkan dari 

pemakaian produk yang memfasilitasi pencapaian tujuan dan 

sasaran dalam situasi pemakaian. 

2. Pengertian Loyalitas Pelanggan Menurut Ahli 

Secara bahasa loyal berarti setia, sehingga loyalitas diartikan 

sebagai kesetiaan yang timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul 

dari kesadaran sendiri. Loyalitas terhadap produk/jasa perusahaan 

(merek) didefenisikan sebagai sikap menyenangi (favorable) terhadap 

sesuatu merek, yang direpresentasikan dalam pembelian yang 

konsisten terhadap merek itu sepanjang waktu. Berikut arti Loyalitas 

Menurut Ahli: 

a. Menurut Oliver loyalitas pelanggan adalah sebagai berikut: 

“Customer Loyalty is deeply held commitment to rebuy or 

repatronize a preferred product or service consistently in the 

future, despite situational influences and marketing efforts 

having the potential to cause switching behaviour”. Arti: 
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Loyalitas pelanggan adalah komitmen yang kuat dari 

pelanggan untuk berlangganan kembali atau melakukan 

pembelian ulang produk/jasa yang disukai secara konsisten di 

masa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan 

usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk 

menimbulkan perilaku untuk berpindah. 

b. Tjiptono (2000 : 110) loyalitas konsumen adalah komitmen 

pelanggan terhadap suatu merek, toko atau pemasok 

berdasarkan sifat yang sangat positif dalam pembelian jangka 

panjang. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa kesetiaan 

terhadap merek diperoleh karena adanya kombinasi dari 

kepuasan dan keluhan. Sedangkan kepuasan pelanggan 

tersebut hadir dari seberapa besar kinerja perusahaan untuk 

menimbulkan kepuasan tersebut dengan meminimalkan 

keluhan sehingga diperoleh pembelian jangka panjang yang 

dilakukan oleh konsumen. 

c. Griffin (dalam Diah Dharmayanti, 2006 :38) berpendapat 

bahwa pelanggan yang loyal adalah pelanggan yang sangat 

puas dengan produk atau jasa tertentu sehingga mempunyai 

antusiasme untuk memperkenalkanny kepada siapapun yang 

dikenal. Kotler dan Armstong (2007), bahwa loyalitas berasal 

dari pemenuhan harapan atau harapan konsumen, sedangkan 

ekspektasi sendiri berasal dari pengalaman pembelian 

terdahulu oleh konsumen, opini dari teman dan kerabat, janji 

atau informasi dari pemasar atau pesaing. 

3. Pengertian Kepuasan Pelanggan Menurut Ahli 

Pengertian secara umum mengenai kepuasan atau 

ketidakpuasan konsumen merupakan hasil dari adanya perbedaan –

perbedaan antara harapan konsumen dengan kinerja yang dirasakan 

oleh konsumen tersebut.Dari beragam definisi kepuasan konsumen 
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yang telah diteliti dan didefinisikan oleh para ahli pemasaran, dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan konsumen merupakan suatu tanggapan 

perilaku konsumen berupa evaluasi purna beli terhadap suatu barang 

atau jasa yang dirasakannya (kinerja produk) dibandingkan dengan 

harapan konsumen. Berikut Pengertian menurut para ahli: 

a. Menurut kotler, Kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan 

antara persepsi atau kesan terhadap kinerja atau hasil 

suatu produk dan harapan-harapannya.  Jadi, kepuasan 

merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan 

harapan. Jika kinerja berada dibawah harapan maka 

pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan 

maka pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi harapan 

maka pelanggan akan amat puas atau senang.Kunci untuk 

menghasikan kesetian pelanggan adalah memberikan nilai 

pelanggan yang tinggi. Hubungan antara kepuasan 

pelanggan dan pelanggan yang loyal adalah tidak 

proporsional. contohnya adalah kepuasan pelanggan yang 

diranking dengan skala 1-5, yaitu : 

 Kepuasan pelanggan pada tingkat sangat rendah (tingkat 

1), kemungkinan besar pelanggan akan berpindah 

meninggalkan perusahaan dan menjelek-jelekkannya.  

 Kepuasan pelanggan pada tingkat 2 sampai dengan 

tingkat 4, pelanggan merasa agak puas,tetapi masih 

mungkin untuk berpindah ketika suatu penawaran lebih 

baik muncul. 

 Kepuasan pelanggan pada tingkat 5, pelanggan sangat 

mungkin membeli kembali dan bahkan menyebarluaskan 

kabar baik tentang perusahaan.Kesenangan atau 

kepuasan yang tinggi menciptakan suatu ikatan emosional 
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dengan merek atau perusahaan tersebut dan tidak hanya 

terpaku pada pilihan yang masuk akal saja. 

b. Kotler dan Armstrong (2001:9) : Kepuasan konsumen adalah 

sejauh mana anggapan kinerja produk memenuhi harapan 

pembeli. Bila kinerja produk lebih rendah ketimbang harapan 

pelanggan, maka pembelinya merasa puas atau amat gembira. 

c. Menurut Zeithaml dan Bitner (2000:75) definisi kepuasan 

adalah : Respon atau tanggapan konsumen mengenai 

pemenuhan kebutuhan. Kepuasan merupakan penilaian 

mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa, atau produk 

itu sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen. 

d. Kepuasan pelanggan menurut Guiltinan yaitu ” A buyer’s 

degree of satisfaction with product is the consequence of the 

comparison a buyer makes between the level of the benefits 

perceived to have been received after consuming or using a 

product and the level of the benefits expected prior purchase “ . 

Artinya bahwa kepuasan pelanggan merupakan konsekuensi 

dari perbandingan yang dilakukan oleh pelanggan yang 

membandingkan antara tingkatan dari manfaat yang dirasakan 

terhadap manfaat yang diharapkan oleh pelanggan. 

e. Pasuraman, Zeithaml, dan Berry mengemukakan bahwa 

kepuasan pelanggan adalah perasaan pelanggan terhadap 

satu jenis pelayanan yang didapatkannya . 

f. Lovelock menjelaskan bahwa kepuasan adalah keadaan 

emosional, reaksi pasca pembelian mereka dapat berupa 

kemarahan, ketidak-puasan, kejengkelan, kegembiraan atau 

kesenangan. Tidak mengherankan bahwa perusahaan telah 

menjadi terobsesi dengan kepuasan pelanggan, mengingat 

hubungannya yang langsung dengan kesetiaan pelanggan, 

pangsa pasar dan keuntungan. 
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g. Schiffman dan Kanuk menandaskan bahwa kepuasan 

pelanggan merupakan perasaan seseorang terhadap kinerja 

dari suatu produk atau jasa yang dibandingkan dengan 

harapannya. 

 

B. Sifat Perusahaan yang Berkinerja Tinggi 

Beberapa perusahaan bisa melewati semua hambatan 

tersembunyi untuk mencapai sasaran nilaidan kepuasan pelanggan. 

Kita menyebut perusahaan itu sebagai perusahaan berkinerja -tinggi. 

Perusahaan konsultasi Arthur D. Little mengajukan model karakteristik 

perusahaan yangmemiliki kinerja tinggi. Ia menunjuk empat faktor 

yang terlihat sebagai kunci keberhasilan : 

 

(Model karakteristik perusahaan berkinerja tinggi menurut Arthur D. 

Little) 

1. Pemercaya ( Stakeholders ): 

Sebagai pemberhentian pertama di jalan menuju kinerja yang 

tinggi, perusahaan harus mendefinisikan pemercayanya dan 

kebutuhan mereka. Secara tradisional, kebanyakan perusahaan 

berfokus pada pemegang saham. Sekarang perusahaan semakin 

menyadari bahwa tanpa memelihara para pemercaya lain seperti 

pelanggan, karyawan, pemasok, dan distributor  perusahaan tersebut 



 
M a n a j e m e n  P e m a s a r a n  

 

Page 37 

tidak akan menghasilkan laba yang memadai bagi pemegang saham. 

Perusahaan dapat bermaksud memberikan level kepuasan di atas 

minimum kepada parapemercaya yang berbeda - beda. 

Sebagai contoh : perusahaan itu dapat menyenangkan 

pelanggan, berlaku baik kepada karyawan, dan memberikan level 

kepuasan sedikit di atas minimum kepada pemasoknya. Dalam 

menetapkan level - level itu, perusahaan harus hati – hati agar tidak 

melanggar rasa keadilan berbagai pemercaya atas perlakuan relatif 

yang mereka terima. Ada hubungan dinamis yang menghubungkan 

kelompok - kelompok pemercaya. Perusahaan memiliki strategi yang 

tepat untuk memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan 

(stakeholders).  Perusahaan yang cerdas memulainya dengan 

menciptakan kepuasan karyawan shg karyawan bekerja lebih baik dan 

menghasilkan kualitas produk atau jasa yang lebih baik → kepuasan 

pelanggan meningkat →  pembelian berulang → pertumbuhan dan 

laba → kepuasan pemegang saham meningkat → investasi yang lebih 

besar dst. Kejadian-kejadian itu merupakan lingkaran tanpa ujung 

yang mengarah ke laba dan pertumbuhan. 

2. Proses 

Perusahaan dapat mencapai sasaran pemercaya hanya jika 

dapat mengelola dan menghubungkan sejumlah proses kerja. 

Perusahaan yang berkinerja tinggi semakin berfokus pada kebutuhan 

akan pengelolaan proses bisnis inti seperti mengembangkan produk 

baru, menarik, mempertahankan pelanggan, dan memenuhi pesanan. 

Perusahaan tersebut merekayasa ulang arus kerja dan membentuk 

tim lintas fungsi yang bertanggung jawab atas masing - masing 

proses. 

Sebagai contoh : Di Xerox, Kelompok Operasi Pelanggan 

bertugas menghubungkan penjualan, pengiriman, pemasangan, 

pelayanan, dan penagihan sehingga kegiatan-kegiatan itumengalir 
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dengan lancar dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Perusahaan 

yang berhasil adalahperusahaan yang memiliki kemampuan yang 

sangat baik dalam pengelolaan proses bisnis intinyamelalui tim lintas 

fungsi. 

Kajian McKinsey & Company melaporkan :Perusahaan-

perusahaan yang berkinerja tinggi menekankan seperangkat 

keterampilan yang sangat berbeda dengan perusahaan sejenis yang 

kurang berhasil. Mereka menghargai keterampilan lintas fungsi, 

sementara perusahaan lain membanggakan kekuatan fungsional 

mereka. Mereka yang berkinerja tinggi menyerukan, “ Kami telah 

mendapatkan manajer proyek paling baik didunia ”Mereka yang 

berkinerja rendah mengatakan, “Kami telah mendapatkan perancang 

sirkuit terbaik di dunia”. AT&T, Polaroid, dan Motorola adalah 

beberapa perusahaan yang melakukan reorganisasi parakaryawan 

mereka ke dalam tim - tim lintas fungsi, tetapi tim lintas fungsi juga 

semakin umum ditemukan di dalam organisasi nirlaba dan pemerintah. 

3. Sumber Daya 

Perusahaan memiliki dan memelihara sumberdaya dan 

kemampuan utama (keahlian teknik dan produksi khusus) yang 

merupakan inti dari setiap kegiatan. Perusahaan memiliki kapabilitas 

(keunggulan bidang proses bisnis) yang menonjol. 

Perusahaan memerlukan sumber daya tenaga kerja, bahan baku, 

mesin, informasi, dan energi untuk melakukan proses bisnisnya. 

Secara tradisional, perusahaan memiliki dan mengendalikan sebagian 

besar sumber daya yang masuk ke bisnis mereka, tetapi situasi itu 

sudah berubah. Beberapa sumber daya yang mereka kendalikan tidak 

menghasilkan kinerja sebaik yang dapat mereka peroleh dari luar 

perusahaan. 

Saat ini, banyak perusahaan yang menggunakan sumber luar 

(outsource) untuk mendapatkan sumber daya yang tidak terlalu 
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penting jika mereka dapat memperolehnya dengan mutu yang lebih 

baik atau biaya lebih murah. Biasanya, sumberdaya yang diperoleh 

dari luar meliputi jasa kebersihan, pemeliharaan lapangan dan 

manajemen armada angkutan. Bahkan Kodak menyerahkan 

manajemen departemen pengolahan datanya kepada IBM. Di sini ada 

dua contoh pemanfaatan sumber luar yang berhasil. Kuncinya adalah 

memiliki serta memelihara sumber daya dan kompetensi inti 

merupakan hakikat bisnis. Nike, misalnya, tidak membuat sendiri 

sepatunya, karena pabrik - pabrik di Asia lebih mampu melakukan 

tugas itu. Akan tetapi, Nike memelihara keunggulan di bidang 

perancangan dan perdagangan sepatu, yang merupakan dua 

kompetensi utamanya. Kompetensi inti memiliki tiga karakteristik : 

(1) Kompetensi itu merupakansumber keunggulan bersaing, 

(2) kompetensi itu bisa diterapkan secara luas ke berbagai pasar, 

(3) kompetensi itu sulit ditiru oleh pesaing. 

Keunggulan bersaing juga didapat dalam waktu panjang oleh 

perusahaan-perusahaan yang memiliki kapabilitas/kecakapan yang 

khas. Kompetensi inti cenderung mengacu pada keahlian teknik dan 

produksi khusus, sedangkan kapabilitas khas cenderung 

menggambarkan kehebatan proses bisnis yang lebih luas. Sebagai 

contoh : AlfaMart memiliki kapabilitas yang khas dibidang penyediaan 

produk dagangan berdasarkan pada beberapa kompetensi inti yang 

mencakup perancangan sistem informasi dan logistik. 

4. Organisasi 

Profesor George Day melihat organisasi yang didorong pasar 

itu hebat dalam tiga kapabilitas yang khas, yakni: kepekaan terhadap 

pasar, pertautan dengan pelanggan, dan keterikatan dengan saluran 

pemasaran. Keunggulan bersaing akhirnya berasal dari seberapa baik 

perusahaan telah “memadukan” kompetensi inti dan kapabilitas 

khasnya menjadi “ sistem kegiatan” yang benar-benar erat terjalin. 
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Para pesaing merasa sulit meniru perusahaan seperti: Southwest 

Airlines, Dell, atau IKEA karena mereka tidak mampu meniru sistem 

kegiatan mereka. Organisasi dan budaya organisasi Organisasi 

perusahaan terdiri dari struktur, kebijakan, dan budaya perusahaan, 

yang kesemuanya dapat tidak berfungsi di dalam lingkungan bisnis 

yang cepat berubah. Struktur dan kebijakan dapat diubah (walaupun 

sulit), sedangkan budaya perusahaan sangat sulit diubah. Namun, 

pengubahan budaya perusahaan sering merupakan kunci 

keberhasilan dalam penerapan strategi baru. 

 

C. Memberikan Nilai dan Kepuasan Pelanggan 

1. Rantai Nilai 

Saat ini perekonomian memiliki persaingan sangat kuat dilihat 

dari semakin banyaknya pembeli yang rasional, perusahaan hanya 

dapat menang dengan menciptakan dan memberikan nilai yang 

unggul. Pemberian nilai unggul itu mencakup lima kapabilitas berikut: 

(1) Memahami nilai pelanggan 

(2) Menciptakan nilai pelanggan 

(3) Memberikan nilai pelanggan 

(4) Merebut nilaipelanggan, dan 

(5) Mempertahankan nilai pelanggan. 

Supaya berhasil, perusahaan perlumenggunakan konsep rantai 

nilai dan jaringan kerja pemberian nilai. Michael Porter dari Harvard 

mengusulkan rantai nilai (value chain) sebagai alat untuk 

mengidentifikasi cara-cara untuk menciptakan lebih banyak nilai 

pelanggan. Berikut gambar rantai nilai generik. 
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(rantai nilai generik) 

Setiap perusahaan merupakan kumpulan dari kegiatan 

merancang, menghasilkan, memasarkan, memberikan, dan 

mendukung produknya. Tugas perusahaan adalah mengkaji biaya dan 

kinerja di masing-masing kegiatan penciptaan nilai dan mencari cara 

untuk memperbaikinya. Perusahaan harus memperkirakan biaya dan 

kinerja pesaingnya sebagai acuan pembanding (benchmarks) yang 

digunakan untuk dibandingkan dengan biaya dan kinerjanya sendiri. 

Selanjutnya perusahaan tersebut harusmempelajari praktik “kelas 

terbaik” yang dilakukan perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. 

Keberhasilan perusahaan bukan hanya bergantung pada 

keberhasilan tiap departemen dalam melakukan tugasnya, tetapi juga 

pada keberhasilan dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan 

departemen tersebut. Sering kali, departemen dalam perusahaan 

memaksimalkan kepentingan mereka. Departemen kredit mungkin 

memerlukan waktu yang panjang untuk memeriksa kredibilitas calon 

pelanggan agar jangan timbul kredit macet. Sementara itu, pelanggan 

menunggu dan pramuniaga frustasi. Departemen kendaraan memilih 

kereta api untuk mengirim barangnya agar menghemat uang dan lagi-

lagi pelanggan harus menunggu. Masing-masing departemen telah 

mendirikan dinding yang menghambat pemberian layanan yang 

bermutu kepada pelanggan. Jalan keluar dari masalah ituadalah 
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dengan lebih menekankan pada memperlancar manajemen proses 

bisnis inti. Proses-proses bisnis inti itu mencakup : 

 Proses memahami pasar: Semua kegiatan yang 

mencakup pengumpulan informasi pasar, penyebarannya 

dalam organisasi, dan bertindak berdasarkan informasi 

tersebut. 

 Proses realisasi tawaran baru: Semua kegiatan yang 

mencakup penelitian, pengembangan, dan peluncuran 

tawaran baru yang bermutu tinggi dengan segera dan 

sesuai anggaran. 

 Proses mendapatkan pelanggan: Semua kegiatan yang 

mencakup upaya mendefinisikan pasar sasaran dan 

mencari pelanggan baru. 

 Proses manajemen relasi pelanggan: Semua kegiatan 

yang mencakup membangun pemahaman, relasi, dan 

tawaran yang lebih mendalam kepada tiap-tiap pelanggan. 

 Proses manajemen pemenuhan pesanan: Semua kegiatan 

yang mencakup penerimaan dan persetujuan pesanan, 

pengiriman barang yang tepat waktu, dan penagihan 

piutang. Perusahaan yang kuat mengembangkan 

kapabilitas/kecakapan yang unggul dalam mengelola 

proses-proses inti mereka. Sebagai contoh: AlfaMart 

memiliki kekuatan yang unggul dalam proses pengadaan 

stoknya. Pada saat AlfaMart menjual barang-barang 

mereka, informasi penjualan mengalir melalui komputer 

tidak hanya ke kantor pusat AlfaMart, tetapi juga ke para 

pemasoknya yang kemudian mengirimkan pengadaan 

barang ke toko-toko AlfaMart hampir secepat barang 

tersebut terjual. Gagasan intinya bukan mengelola sediaan 

barang tetapi aliran barang, dan AlfaMart telah 

mengalihkan tanggung jawab itu kepada para pemasok 
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utamanya dalam sistem yang dikenal dengan sediaan 

yang dikelola pemasok (vendor managed iventories). 

 

D. Mempertahankan Pelanggan 

Selain bekerja dengan para mitra, yang disebut manajemen relasi 

kemitraan (PRM: partnerrelationship management), banyak 

perusahaan bermaksud mengembangkan ikatan yang lebihkuat 

dengan para pelanggan akhirnya yang disebut manajemen relasi 

pelanggan CRM: customer relationship management). CRM adalah 

proses pengelolaan informasi yang rinci tentang masing-masing 

pelanggan dan mengelola secara cermat semua “titik sentuh” 

pelanggan dengan tujuan memaksimalkan kesetiaan pelanggan. 

1. Menarik Pelanggan 

Dewasa ini semakin sulit dipuaskan. Mereka lebih cerdas, lebih sadar 

harga, lebih menuntut, kurang memaafkan, dan didekati oleh lebih 

banyak pesaing dengan tawaran yang sama atau yang lebih baik. 

Tantangannya, menurut Jeffrey Gitomer adalah bukan menghasilkan 

pelanggan yang puas, beberapa pesaing dapat melakukan itu. 

Tantangannya adalah menghasilkan pelanggan yang senang dan 

setia. Perusahaan yang berusaha meningkatkan laba dan penjualan 

harus menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk mencari 

pelanggan baru. 

2. Menghitung Biaya Kehilangan Pelanggan 

Terampil dalam menarik pelanggan baru tidaklah cukup; perusahaan 

harus mempertahankan dan meningkatkan bisnis mereka. Terlalu 

banyak perusahaan yang menderita karena tingginya perputaran 

pelanggan (customer chum), yakni pelanggan yang beralih ke 

perusahaan lain. Ada langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan 

untuk mengurangi tingkat peralihan pelanggan  

a. Perusahaan tersebut harus mendefinisikan dan mengukur 

tingkat bertahannyapelanggan (retention rate). 
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b. Perusahaan tersebut harus membedakan sebab-sebab 

berkurangnya pelanggan dan mengidentifikasi sebab-sebab 

yang dapat dikelola dengan lebih baik. Tidak banyak hal 

yang dapat dilakukan bila pelanggan pergi meninggalkan 

daerah atau keluar dari bisnisnya, tetapi banyak yang dapat 

dilakukan mengenai para pelanggan yang meninggalkan 

perusahaan karena pelayanan yang buruk, produk yang 

buruk, harga yang tinggi. 

c. Perusahaan tersebut perlu memperkirakan berapa laba 

yang hilang ketika dia kehilangan pelanggan. Pada kasus 

pelanggan tertentu, laba yang hilang sama dengan nilai 

seumur hidup (lifetime value) pelanggan tersebut, yaitu nilai 

sekarang dari arus laba yang seharusnya dapat 

direalisasikan oleh perusahaan jika pelanggan tersebut 

tidak beralih sebelum waktunya. 

d. Perusahaan tersebut perlu menghitung berapa biaya untuk 

menurunkan tingkat peralihan pelanggannya. Selama biaya 

tersebut lebih kecil daripada laba yang hilang, perusahaan 

harus mengeluarkan uang tersebut. 

e. Jangan mengabaikan untuk mendengarkan pelanggan. 

Beberapa perusahaan menciptakan mekanisme yang terus 

berjalan yang memungkinkan manajer senior untuk tetap 

dan terus mendapatkan umpan balik pelanggan barisan 

depan. 

3. Perlunya Mempertahankan Pelanggan 

Pelanggan adalah orang yang menyampaikan keinginannya 

kepada kita. Tugas kita adalah menanganinya supaya mendatangkan 

keuntungan bagi kita dan bagi kita sendiri. Dewasa ini, semakin 

banyak perusahaan yang mengakui pentingnya mempertahankan dan 

memuaskan pelanggan yang ada. Para pelanggan yang puas bisa 
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akan menjadi modal relasi perusahaan. Jika perusahaan tersebut 

harus dijual, perusahaan pembelinya harus membayar tidak hanya 

pabrik dan peralatan serta nama merek, tetapi juga basis pelanggan 

yang diberikan, yakni banyaknya dan nilai pelanggan yang akan 

berbisnis dengan perusahaan baru itu.  

4. Mengukur Nilai Seumur Hidup Pelanggan 

Kasus peningkatan tingkat retensi pelanggan ditangkap dalam 

konsep nilai seumur hiduppelanggan. Nilai seumur hidup pelanggan 

(CLV: Customer Life Value) menggambarkan nilai sekarang arus laba 

masa depan yang diharapkan selama pembelian seumur hidup 

pelanggan. Perusahaan harus mengurangi dari pendapatan yang 

diharapkan biaya untuk menarik, menjual, dan melayani pelanggan itu. 

Beragam estimasi telah dibuat atas produk dan jasa yang berbeda. 

Perusahaan memerlukan estimasi pelanggan rata-rata, cara 

mengestimasi CLV masing–masing pelanggan. Itu karena perusahaan 

tersebut harus memutuskan besarnya yang harus diinvestasikan pada 

masing-masing pelanggan. Kita dapat menyajikan contoh perhitungan 

estimasi CLV. Misalkan perusahaan menganalisis biaya perolehan 

pelanggan barunya: 

 

Biaya rata-rata per kunjungan penjualan 

(gaji, komisi, tunjangan, dan beban) ..............................Rp 500.000 

Rata-rata jumlah kunjungan penjualan untuk mengubah 

rata-rata calon pelanggan menjadi pelanggan ........................... x3 

Biaya untuk menarik pelanggan baru ........................ Rp 1.500.000 

 

Perhitungan itu merupakan estimasi yang lebih kecil daripada 

seharusnya karena kita tidak memperhitungkan biaya iklan dan 

promosi, ditambah kenyataan bahwa hanya sebagian calon yang 

diburu yang akhirnya berubah menjadi pelanggan. Misalkan 
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perusahaan tersebut mengestimasi nilai seumur hidup pelanggan 

secara rata-rata sebagai berikut: 

Pendapatan tahunan dari pelanggan  Rp 5.000.000 

Rata-rata lama tahun kesetiaan   x2 

Marjin laba perusahaan    0,10 

Nilai seumur hidup pelanggan   Rp 1.000.000 

 

Perusahaan itu jelas mengeluarkan uang untuk menarik 

pelanggan baru yang lebih banyak daripada nilai pelanggan baru 

tersebut. Perusahaan itu jelas menuju kebangkrutan, kecuali jika ia 

dapat memperoleh pelanggan dengan kunjungan penjualan yang lebih 

jarang, mengeluarkan biaya yang lebih kecil untuk tiap kunjungan 

penjualan, merangsang supaya pengeluaran tahunan pelanggan baru 

semakin besar, mempertahankan pelanggan lebih lama, atau menjual 

produk yang labanya lebih besar kepada mereka. 

Terdapat dua cara untuk memperkuat retensi (bertahannya) 

pelanggan. Pertama, dengan mendirikan rintangan beralih yang tinggi. 

Para pelanggan kurang tertarik beralih ke pemasok lain jika peralihan 

itu memerlukan biaya modal yang tinggi, biaya pencarian yang tinggi, 

atau kehilangan diskon bagi pelanggan setia. Pendekatan yang lebih 

baik adalah dengan memberikan kepuasan pelanggan yang tinggi. Hal 

itu mempersulit para pesaing jika pesaing tersebut hanya menawarkan 

harga yang lebih rendah atau perangsang lain untuk beralih. Tugas 

untuk menciptakan kesetiaan pelanggan yang kuat disebut 

manajemen relasional pelanggan. 

5. Manajemen Relasional Pelanggan 

Tujuan manajemen relasional pelanggan (CRM: customer 

relationship management) adalah untuk menghasilkan ekuitas 

pelanggan (customer eqiuty) yang tinggi. Ekuitas pelanggan adalah 

total nilai seumur hidup semua pelanggan perusahaan yang 
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didiskontokan. Semakin setia pelanggan, semakin tinggi ekuitas 

pelanggan. Rust, Zeithaml, dan Lemon membedakan tiga faktor 

(drivers) yang mempengaruhi ekuitas pelanggan: ekuitas nilai, ekuitas 

merek, dan ekuitas relasional. 

 Ekuitas nilai adalah penilaian objektif pelanggan atas 

kegunaan tawaran berdasarkan pemikirannya tentang 

manfaat yang kemudian dibandingkan dengan biayanya. 

Sub-pendorong (subdriver) ekuitas nilai adalah mutu, 

harga dan kenyamanan. Ekuitas nilai memberi sumbangan 

terbesar pada ekuitas pelanggan jika produk itu 

terdiferensiasi dan jika produk itu lebih rumit serta perlu 

evaluasi. Ekuitas nilai sangat mendorong ekuitas 

pelanggan di pasar bisnis. 

 Ekuitas merek adalah penilaian subjektif dan tak berwujud 

pelanggan terhadap merek, yang di luar dan melampaui 

nilai yang dipikirkan secara objektif. Sub-pendorong 

ekuitas merek adalah kesadaran merek pelanggan, sikap 

pelanggan terhadap merek, dan pemikiran pelanggan 

mengenai etika merek. Perusahaan menggunakan iklan, 

humas, dan alat komunikasi lain untuk mempengaruhi 

sub-pendorong itu. Ekuitas merek itu lebih penting 

daripada pendorong ekuitas pelanggan lainnya jika 

produknya kurang terdiferensiasi dan memiliki dampak 

emosional yang lebih besar. 

 Ekuitas relasional adalah kecenderungan pelanggan untuk 

setia pada merek, yang di luar dan melampaui penilaian 

objektif dan subjektif atas nilainya. Sub-pendorong ekuitas 

relasional mencakup program kesetiaan, dan program 

pemahaman dan perlakuan khusus, program 

pembentukan komunitas, dan program pembentukan 

pengetahuan. Ekuitas relasional sangat penting jika relasi 
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pribadi banyak diperhitungkan dan jika pelanggan 

cenderung terus berhubungan dengan para pemasok 

sepenuhnya berdasarkan kebiasaan atau yang tidak 

pernah berubah. 

6. Dasar Membentuk Ikatan Pelanggan yang Kuat 

Perusahaan yang ingin membentuk ikatan pelanggan yang 

kuat perlu mengikuti dasar –dasar berikut :  

 Dapatkan partisipasi lintas-departemen dalam 

merencanakan dan mengelola kepuasan pelanggan dan 

proses retensi. 

 Padukan Suara Pelanggan dalam semua keputusan 

bisnis. 

 Ciptakan produk, layanan, dan pengalaman yang unggul 

bagi pasar sasaran. 

 Organisasikan dan mudahkan akses basis data informasi 

tentang kebutuhan, kelebih sukaan, kontak, frekuensi 

pembelian, dan kepuasan pelanggan. 

 Mudahkan para pelanggan untuk menjangkau personalia 

perusahaan yang tepat guna mengungkapkan kebutuhan, 

persepsi, dan keluhan mereka. 

 Jalankan program pemberian imbalan guna mengakui 

karyawan yang prestasinya luar biasa. 

Menurut Berry dan Parasuraman ada tiga pendekatan guna 

mempertahankan pelanggan: 

 Menambah manfaat keuangan 

 Dua manfaat keuangan yang dapat ditawarkan oleh 

perusahaan adalah program seringnya membeli dan 

program pemasaran klub. Program seringnya membeli 

(Frequency Programs–FPs) dirancang untuk memberikan 
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imbalan bagi pelanggan yang sering membeli dan 

membeli dalam jumlah besar. 

 Menambah manfaat social 

 Karyawan perusahaan berusaha meningkatkan ikatan 

sosial mereka dengan para pelanggandengan cara 

membangun relasi dengan masing-masing pelanggan 

mereka secara lebih pribadi. 

 Menambah ikatan structural 

Perusahaan mungkin memberikan kepada pelanggan alat 

khusus atau hubungan komputer yang membantu pelanggan 

mengelola pemesanan, pengupahan, dan sediaan. 

Berikut ada beberapa cara untuk menciptakan ikatan struktural dengan 

pelanggan : 

a. Ciptakanlah kontrak jangka panjang. Berlangganan surat 

kabar.  

b. Tagihlah harga yang rendah kepada konsumen yang 

membeli pasokan yang lebih besar. 

c. Ubahlah produk menjadi layanan jangka panjang. Seperti 

Asuransi. 

 

E. Profitabilitas dan Mutu Total 

1. Mengukur Profitabilitas 

Pemasaran adalah seni menarik dan mempertahankan 

pelanggan yang mampu mendatangkan keuntungan. Perusahaan 

dapat meningkatkan labanya dengan “melepas” para pelanggan 

terburuknya. pelanggan perusahaan yang terbesar tidaklah selalu 

memberikan laba terbesar pula. Pelanggan terbesar menuntut banyak 

pelayanan dan menerima potongan harga terbesar. Pelanggan terkecil 

membayar harga penuh dan mendapat sedikit pelayanan, tetapi biaya 

transaksi dengan pelanggan kecil mengurangi profitabilitas mereka. 

Pelanggan berukuran sedang mendapatkan pelayanan yang baik dan 
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membayar harga yangnyaris penuh serta sering merupakan 

pelanggan yang paling menguntungkan. Kenyataan itu menjelaskan 

mengapa banyak perusahaan besar yang semula hanya 

memperhatikan pelanggan besar kini memperluas pasar di kelas 

menengah. Contoh : perusahaan pelayanan kurirudara menyadari 

bahwa tidaklah tepat mengabaikan pengirim internasional yang 

berukuran kecildan sedang. Program - program yang diarahkan ke 

pelanggan yang kecil merupakan jaringankotak kiriman, United Parcel 

Service ( UPS ) menyelenggarakan beberapa seminar untuk 

melatihpara eksportir agar dapat melakukan pengiriman barang ke luar 

negeri dengan lebih baik. 

Pelanggan yang mampu menghasilkan laba adalah orang, 

rumah tangga, atau perusahaan yang dari waktu ke waktu 

memberikan arus pendapatan yang jauh melebihi arus biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik, menjual, dan melayani 

pelanggan tersebut. 

Analisis profitabilitas pelanggan (CPA: Customer Profitability 

Analysis) sangat baik dilakukan dengan alat-alat yang ada pada teknik 

akuntansi yang disebut Activity Based Costing (ABC). Perusahaan 

mengestimasi semua pendapatan yang berasal dari pelanggan, 

dikurangi seluruh biaya. Biaya tersebut tidak hanya mencakup biaya 

pembuatan dan distribusi produk dan jasa, melainkan juga biaya-biaya 

seperti: menerima panggilan telepon dari pelanggan, perjalanan 

mengunjungi pelanggan, traktir dan hadiah. Jika analsis itu dilakukan 

terhadap tiap - tiap pelanggan, adalah mungkin untuk mengklasifikasi 

pelanggan ke dalam tingkatan laba yang berbeda: pelanggan platinum 

(paling mampu menghasilkan laba), pelanggan emas (mampu 

menghasilkan laba), pelanggan besi (sedikit mampu menghasilkan 

laba tetapi masih diinginkan),  dan pelanggan arang ( tidak mampu 

menghasilkan laba dan tidak diinginkan ). 
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Tugas perusahaan adalah mengalihkan pelanggan besi ke tingkatan 

emas dan pelanggan emas ketingkatan platinum, sambil membuang 

pelanggan arang atau membuat mereka mampu menghasilkan laba 

dengan menaikkan harga atau menurunkan biaya pelayanan mereka. 

Investasi pemasaran harus lebih banyak dilakukan di tingkatan yang 

labanya lebih tinggi. 

2. Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan 

Perusahaan harus mampu menciptakan nilai yang tinggi jika 

dibanding para pesaing yang cukup rendah. Keunggulan bersaing 

(competitive advantage) adalah kemampuan perusahaan melakukan 

dengan baik satu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak akan 

ditandingi para pesaing. 

3. Menjalankan Mutu Total 

Salah satu nilai utama yang diharapkan oleh pelanggan dari 

pemasok adalah mutu produk dan jasa yang tinggi. Kebanyakan 

pelanggan tidak lagi bersedia menerima atau mentoleransi mutu yang 

biasa saja. Jika perusahaan ingin bertahan dalam persaingan, apalagi 

ingin memperoleh laba, mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali 

menjalankan manajemen mututotal ( Total Quality Management-TQM 

). Manajemen Mutu Total adalah pendekatan organisasi secara 

menyeluruh untuk secara berkesinambungan memperbaiki mutu 

semua proses, produk, dan pelayanan organisasi. Menurut mantan 

dirut G.E., John F. Welch, Jr : “Mutu merupakan jaminan terbaik bagi 

kita atas kesetiaan pelanggan, pertahanan terkuat kita dalam 

menghadapi pesaing asing, dan satu-satunya jalan menuju 

pertumbuhan dan pendapatan yang langgeng ”. 

Contoh dari lembaga penjamin mutu adalah European Quality 

Award didirikan pada tahun 1993. Lembaga itu memberikan 

penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah mencapai 

tingkatan yang tinggi dalam kriteria tertentu: kepemimpinan, 
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manajemen manusia, kebijakan dan strategi, sumber daya, proses, 

kepuasan masyarakat, kepuasan pelanggan, dampak pada 

masyarakat, dan hasil bisnis. Lembaga itu menciptakan ISO 9000, 

yang telah menjadi seperangkat prinsip-prinsip yang diterima umum 

untuk mendokumentasikan mutu. Untuk memperoleh sertifikasi ISO 

9000, perusahaan harus siap diaudit mutunya setiap enam bulan 

sekali yang dilakukan oleh penilai ISO( International Standards 

Organization ) yang terdaftar.Terdapat hubungan yang erat antara 

mutu produk dan pelayanan, kepuasan pelanggan, danprofitabilitas 

perusahaan. Semakin tinggi level mutu menyebabkan semakin 

tingginya kepuasan pelanggan, yang juga mendukung harga yang 

lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. 

Mutu total adalah kunci menuju penciptaan nilai dan kepuasan 

pelanggan. Mutu total menjadi pekerjaan setiap orang. Para pemasar 

memainkan beberapa peran dalam membantu perusahaan mereka 

mendefinisikan dan memberikan barang dan jasa yang bermutu tinggi 

kepada para pelanggan sasaran untuk menjamin mutu total. Berikut 

yang mereka berikan kepada pelanggan. 

 Bertanggung jawab untuk secara benar mengidentifikasi 

kebutuhan dan tuntutan pelanggan. 

 Mengkomunikasikan harapan pelanggan secara benar 

kepada perancang produk. 

 Memastikan bahwa pesanan pelanggan dipenuhi secara 

benar dan tepat waktu. 

 Memastikan bahwa pelanggan telah menerima instruksi, 

pelatihan, dan bantuan teknis yang tepat dalam 

penggunaan produk. 

 Tetap berhubungan dengan pelanggan setelah penjualan 

untuk memastikan bahwa pelanggan tersebut puas dan 

akan tetap puas. 
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 Mengumpulkan gagasan pelanggan guna perbaikan 

produk dan pelayanan serta menyampaikan gagasan itu 

kepada departemen perusahaan yang tepat. 

Jika para pemasar melakukan semua kegiatanitu, mereka telah 

banyak menyumbang ke manajemen mutu total dan kepuasan 

pelanggan, dan juga ke profitabilitas pelanggan serta perusahaan. 

Kesimpulan 

1. Perusahaan harus menciptakan nilai, kepuasan dan loyalitas 

pelanggan dalam membangun hubungan yang baik dengan 

pelanggan. Konsep ini mengharapkan adanya inovasi dan 

peningkatan fasilitas agar dapat menciptakan intensitas 

pemakaian jasa serta loyalitas konsumen terhadap merek atau 

jasa sehingga tercipta hubungan jangka panjang yang harmonis 

antara perusahaan dan konsumen. 

2. Kepuasan pelanggan adalah hal yang utama dalam pemasaran, 

karena kesinambungan yang terus menerus membuat 

perusahaan mendapatkan laba maksimal, sedangkan jika 

perusahaan kehilangan pelanggan maka akan berdampak pada 

laba perusahaan. 

3. Dalam hal tertentu, dimana barang dan jasa yang dihasilkan 

belum banyak dikenal, maka pendekatan survey bukan satu-

satnya pendekatan yang  ideal, akan tetapi pendekatan dengan 

menggunakan  kasus, dan penelitian dirasa akan lebih efektif 

dalam mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi keinginan 

pelanggan. 

4. Konsep kepuasan adalah sesuatu yang dinamis, satu waktu 

konsumen dapat merasa puas, akan tetapi bilamana 

lingkungannya berubah, kondisinya berbeda. Hal yang lebih 

penting adalah bagaimana mempertahankan kondisi kepuasan 

dan mengelolanya sebagai bagian dari organisasi.  
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5. Kunci dari mempertahankan pelanggan adalah pemasaran 

rasional, dimana untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan 

para pemasar dapat menambahkan manfaat keuangan maupun 

sosial ke produk menciptakan ikatan struktural antara perusahaan 

dan pelanggan. 

6. Perusahaan saat ini, tidak mempunyai pilihan selain melakukan 

penjaminan manajemen mutu total jika menginginkan solvabilitas 

maupun profitabilitas mereka bertahan atau bahkan naik. Karena 

kunci untuk kepuasan pelanggan adalah Mutu Total. 

7. Ada dua tanggung jawab yang harus di pegang oleh perusahaan 

yang mengedepankan mutu. Pertama, mereka harus 

berpartisipasi guna merumuskan strategi dan kebijakan yang 

dirancang untuk membantu perusahaan dalam persaingan. 

Kedua, mereka harus memberikan mutu pemasaran selain mutu 

produksi. Tiap kegiatan harus dilakukan dengan standart tinggi 

yang memungkinkan untuk pelanggan akan terus setia pada 

perusahaan. 
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BAB IV 

LINGKUNGAN PEMASARAN 

 

Latar Belakang 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka kuliah Manajemen 

Pemasaran dimasukkan dalam kurikulum pada Fakultas Ekonomi. 

Mata kuliah ini diajarkan pada semester 6 pada program studi 

Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran. Mata kuliah 

Manajemen Pemasaran mengajarkan kepada mahasiswa mengenai 

konsep-konsep dasar dari manajemen pemasaran. Pemahaman 

mahasiswa terhadap bahasan tersebut akan sangat membantu 

mahasiswa ketika memasuki dunia kerja. Oleh karena itu diperlukan 

penelitian tindakan kelas dengan mengimplementasikan metode 

pembelajaran peta konsep guna meningkatkan pemahaman 

mahasiswa terhadap konsep manajemen pemasaran. 

Ilmu pengetahuan mengenai manajemen ini memiliki sejarah. 

Istilah manajemen berasal dari bahasa perancis kuno management 

yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Akan tetapi pengertian 

akan arti manjemen ini belum memiliki persrtujuan dari masyarakat 

umum. Manajemen pemasaran memiliki empat faktor utama yang 

sangat berpengaruh.  

a.) Product atau produk dalam manajemen pemasaran 

b.) Promotion atau promosi dalam manajemen pemasaran  

Exp : promotion iklan atau promotion publikasi 

c.) place atau tempat dalam manajemen pemasaran  

Exp : kaos joger yang hanya dijual dan ditempatkan pada satu 

lokasi 

d.) pricing atau harga dalam manajemen pemasaran. 

Exp : jasa telepon yang ditawarkan para operator CDMA 
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Manajemen pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mempertahankan, 

mengembangkan dan mendapatkan laba untuk kelangsungan 

perusahaan. Proses pemasaran sudah dimulai sebelum barang-

barang diproduksi dan tidak berakhir setelah proses penjualan produk. 

Kegiatan pemasaran perusahaan harus dapat memberi kepuasan 

terhadap konsumen jika menginginkan kegiatan usaha suatu 

perusahaan terus berjalan atau konsumen memiliki pandangan yang 

lebih baik terhadap perusahaan.  

Menurut kotler, manajemen perusahaan adalah penganalisaan, 

pelaksanaan dan program-program yang bertujuan untuk 

menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Dalam 

manajemen pemasaran perusahaan juga memiliki kesempatan dan 

ancaman di sekitar lingkungannya. Lingkungan pemasaran adalah 

faktor-faktor dan kekuatan di luar bagian pemasaran yang 

memengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk 

mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan 

sasaran. 

Lingkungan pemasaran terdiri dari : 

 Lingkungan Mikro Perusahaan adalah tempat dimana 

perusahaan harus memulai pencairannya atas peluang 

dan kemungkinan ancaman. Lingkungan ini terdiri dari 

semua pihak dan kekuatan yang mempengaruhi operasi 

dan kinerja perusahaan. Perusahaan perlu memahami 

tren dan megatren yang menandai lingkungan saat ini. 

 Lingkungan Makro Perusahaan terdiri dari 6 kekuatan 

utama : 

a. Lingkungan demografis 

b. Lingkungan ekonomi 

c. Lingkungan alam 
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d. Lingkungan teknologi 

e. Lingkungan politik 

f. Lingkungan budaya 

Tujuan Pembelajaran 

Sebagai mahasiswa ekonomi pasti kita tidak asing lagi dengan 

matakuliah manajemen pemasaran. Jika kita membicarakan 

manajemen pemasaran maka kita akan selalu menyinggung empat 

faktor utama yang sangat  mempengaruhi jalannya suatu manajemen 

pemasaran. Keempat faktor tersebut diantaranya adalah harga, 

daerah pemasaran, kegiatan promosi atau pemasaran, dan faktor 

utama yang paling penting yaitu produk itu sendiri. Di dalam 

matakuliah ini akan ditelusuri lebih dalam mengenai spesifikasi produk 

atau jasa, cara distribusi yang tepat, dan penetapan harga yang benar. 

 Sebelum kita mengetahui pentingnya manajemen pemasaran 

dalam mempelajarinya, mari kita telaah terlebih dahulu mengenai 

definisi manajemen pemasaran. Manajemen Pemasaran adalah 

penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan 

pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan 

(Kotler, 1980). Dengan pernyataan tersebut kita mengetahui bahwa 

manajemen pemasaran dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. 

Disinilah arti penting mempelajari manajemen pemasaran sebagai 

pengarah proses pencapaian tujuan. 

Di dalam manajemen pemasaran kita akan dijarkan mengenai 

cara untuk melakukan kegiatan analisis, perencanaan dan 

pengendalian atas produk atau jasa. Dan ini akan berguna untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu kita dapat mengenali 

persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perusahaan dalam kegiatan 

memasarkan produk.  Tidak hanya di dalam perusahaan namun bisa 

berguna juga dalam kegiatan kita sebagai mahasiswa. Dimana 
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sebagai seorang mahasiswa yang ingin menjadi entrepreneur muda 

kita dapat menarik ilmu dari manajemen pemasaran ini. Ketika kita 

dihadapkan pada tahap pemasaran produk yang kita buat mungkin 

akan terdapat kendala. Tentu bukanlah hal yang mudah untuk 

melakukan pemasaran, banyak sekali persoalan yang tidak pernah 

kita duga sebelumnya akan terjadi dan manajemen pemasaran ini 

dapat meminimalisir persoalan yang mungkin akan kita hadapi. 

Selain itu manajemen pemasaran juga berguna di dalam 

kegiatan keorganisasian karna bukan saja memasarkan produk namun 

bisa dengan jasa juga. Proses yang diajarkan akan membuat kita 

semakin mahir didalam melakukan pemasaran dan kelihaian kita 

dalam berkomunikasi cukup dibutuhkan juga didalamnya.  Kemudian 

pemasaran juga penting disaat kita mungkin ingin 

memberikan/mengenalkan ide ide penting yang berguna dalam 

kelangsungan hidup kita. 

Satu alasan mendasar pentingnya belajar manajemen 

pemasaran karena pemasaran mempunyai peran yang sangat besar 

dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pemasaran 

merangsang penelitian dan ide-ide baru yang akan menghasilkan 

barang dan jasa baru yang inovatif. Pemasaran juga memberikan 

pelanggan banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan mereka, dan 

apabila pelanggan puas dengan produk yang digunakannya, maka 

produsen produk tersebut akan membuka lowongan pekerjaan baru 

bagi masyarakat. 

Begitulah beberapa paparan mendasar mengenai pentingnya 

mempelajari manajemen dan baru kita sadari tidak sedikit 

manfaat/guna yang dapat kita ambil nantinya. Itu mengapa kita 

sebaiknya mempelajari tentang manajemen pemasaran, selain 

bermanfaat bagi diri sendiri juga ternyata bermanfaat bagi perusahaan 

/ orang lain. 
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Lingkungan pemasaran adalah faktor-faktor dan kekuatan di 

luar bagian pemasaran yang memengaruhi kemampuan manajemen 

pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik 

dengan pelanggan sasaran. 

Lingkungan pemasaran terdiri dari : 

A. Lingkungan Mikro 

Terdiri dari berbagai kekuatan dekat dengan perusahaan yang 

memengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggan, 

perusahaan, perusahaan saluran pemasaran, pasar pelanggan, 

pesaing dan masyarakat. Tujuan utama setiap perusahaan adalah 

melayani dan memuaskan kebutuhan tertentu dari pasar sasarannya 

yang telah dipilih secara menguntungkan. Keterkaitan pemasok / 

perusahaan / perantara pemasaran / pelanggan membentuk sistem 

pemasarn inti dari perusahaan. Keberhasilan perusahaan akan 

ditentukan oleh dua kelompok tambahan yang disebut sekelompok 

pesaing dan sekelompok masyarakat. 

Manajer-manajer pemasaran juga harus bekerja sama dengan 

departemen fungsional lainnya, yakni : 

 Manajer keuangan yang berkaitan dengan tersedianya dana 

untuk melakukan rencana pemasaran, seperti : 

-  pengalokasian dana secara efisien ke berbagai produk, 

merek dan kegiatan pemasaran 

- tingkat pengembaliannya yang akan terealisasi dan tingkat 

risiko dalam peramalan penjualan dan rencana pemasaran. 

 Manajemen penelitian dan pengembangan memfokuskan pda 

penelitian dan pengembangan produk baru yang berhasil. 

 Bagian pembelian yang berkaitan dengan tersedianya suplai 

bahan mentah (coklat, gula dan sebagainya) dan barang-

barang lain yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan. 
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 Bagian produksi bertanggung jawab untuk mendapatkan 

kapasitas produksi dan personel yang cukup untuk memenuhi 

sasaran produksi. 

 Bagian akuntansi harus menghitung pendapatan dan biaya 

untuk membantu bagian pemasaran mengetahui sebarapa jauh 

perusahaan dapat mencapai tujuan keuntungannya. 

 

1. Pemasok  

Perusahaan bisnis dan individu-individu yang menyediakan 

sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan dan para pesaing 

untuk memproduksi barang dan jasa. 

Contoh : 

Hershey harus mempunyai coklat, gula, kertas kaca, kertas 

dan berbagai bahan lain untuk memproduksi dan membungkus 

permennya.  Untuk membuat keputusan “membeli” para agen pembeli 

Hershey harus membuat spesifikasi, mencari pemasok, menilainya, 

kepercayaan pengiriman, kredit, jaminan dan biaya rendah. 

Perkembangan dalam lingkungan pemasok bisa mempunyai 

dampak yang besar terhadap operasi pemasaran perusahaan. 

Manajer pemasaran harus mengerti perkembangan harga dari 

masukan-masukan utama. Manajer pemasaran juga mempunyai 

kepentingan yang sama terhadap tersedianya suplai. Kekurangan 

suplai, pemogokan tenaga kerja dan kejadian lain dapat mencegah 

terjadinya perjanjian pengiriman dan menurunkan penjualan jangka 

pendek serta dalam jangka panjang akan merusak hubungan dengan 

pelanggan. 

 

2. Perantara-perantara Pemasaran 

Perantara-perantara adalah perusahaan yang membantu 

perusahaan lain dalam promosi, penjualan dan pendistribusian 

barang-barangnya ke pembeli akhir. Mereka meliputi perantara 
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(middlemen), perusahaan distribusi fisik, agen jasa dan perantara 

keuangan. 

 Perantara adalah perusahaan bisnis yang membantu 

perusahaan menemukan pelanggan atau mendekatkan 

penjualan kepada perusahaan.  

Perantara terbagi menjadi dua jenis : 

a. Perantara Agen – seperti agen-agen, pedagang perantara 

(broker) dan wakil-wakil produsen – mencari pelanggan 

atau melakukan negoisasi kontrak, tetapi tidak melakukan 

pemindahan hak milik dari barang. 

Contoh : 

Hershey mungkin menyewa agen-agen untuk mencari 

pengecer-pengecer di berbagai negara Amerika Selatan 

dan membayar komisi kepada agen-agen ini berdasarkan 

prestasi mereka. 

b. Perantara Pedagang – seperti pedagang grosir, para 

pengecer dan perusahaan-perusahaan penjual kembali – 

membeli melakukan pemuindahan hak milik dan menjual 

kembali barang-barang tersebut. 

Contoh : 

Metode primer dari Hershey dalm pemasarn permen adalah 

menjualnya ke pedagang grosir, jaringan pasar-pasar 

swalayan yang besar dan pemilik (operator) mesin penjaga 

otomatis yang akan menjual kembali permen tersebut untuk 

mendapatkan laba. 

 

 Perusahaan-perusahaan Distribusi Fisik membantu 

perusahaan dalam menyimpan dan memindahkan barang-

barang dari tempat asal ke tempat tujuan. 

a. Perusahaan Pergudangan menyimpan dan menjaga 

barang sebelum dipindahkan ke tempat tujuan berikutnya. 
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Contoh : 

Harus memutuskan berapa banyak tempat penyimpanan 

yang harus disewa dari perusahaan pergudangan. 

b. Perusahaan Transportasi terdiri dari perusahaan kereta 

api, perusahaanyang menyewakan truk, perusahaan 

penerbangan, perusahaan kapal bekas dan perusahaan 

lain yang menangani pengangkutan yang memindahkan 

barang-barang dari satu lokasi ke lokasi lain. 

Contoh : 

Harus memiutuskan jenis pengangkutan yang paling murah 

dan efektif dengan keseimbangan antar biaya, pengiriman, 

kecepatan dan keamanan. 

 

 Agen-agen Jasa Pemasaran – perusahaan penelitian pasar, 

agen periklanan, perusahaan media dan perusahaan 

konsultasi pemasaran – membantu perusahaan untuk 

mengarahkan dan mempromosikan produk-produknya ke 

pasar yang tepat. 

 

 Perantara-perantara Keuangan meliputi bank, perusahaan 

kredit, perusahaan asuransi dan perusahaan lain yang 

membantu membiayai atau menjamin risiko yang timbul akibat 

pembelian dan penjualan barang-barang. 

 

3. Pelanggan 

Suatu perusahaan mengaitkan dirinya dengan beberapa 

pemasok dan perantara, sehingga ia dapat memasok secara lebih 

efisien produk-produk dan jasanya kepada pasar sasarannya. Pasar 

sasarannya dapat berupa satu (lebih) dari kelima jenis pasar 

pelanggan di bawah ini : 
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 Pasar Konsumen : Individu dan rumah tangga yang membeli 

barang dan jasa untuk di konsumsi. 

 Pasar Produsen : Organisasi yang membeli barang dan jasa 

yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa lain 

dengan tujuan untuk mendapatkan laba dan mencapai tujuan 

lain. 

 Pasar Penjual : Organisasi yang membeli barang dan jasa 

untuk dijual kembali dengan mendapatkan laba. 

 Pasar Pemerintah dan Pasar Non Laba : Pemerintah dan 

lembaga-lembaga non laba yang membeli barang dan jasa 

untuk memproduksi jasa publik atau mentransfer barang dan 

jasa ini kepada pihak yang memerlukan. 

 Pasar Internasional : Pembeli yang ada di luar negeri 

termasuk konsumen, produsen dan pemerintah asing.   

4. Pesaing 

Suatu perusahaan jarang sekali hanya sendiri dalam menjual 

suatu pasar pelanggan tertentu. Perusahaan bersaing dengan 

sejumlah pesaing. Pesaing-pesaing ini harus diidentifikasi, dimonitor 

dan disiasati untuk memperoleh dan mempertahankan loyalitas 

pelanggan. Lingkungan persaingan tidak hanya terdiri dari perusahaan 

lain, tetapi juga hal-hal lain yang lebih mendasar. Cara terbaik bagi 

perusahaan untuk mengetahui persaingannya secara keseluruhan 

adalahdengan meminta pendapat pembeli. 

 Persaingan dalam keinginan (desire competitors) 

Contoh : 

Seorang bekerja keras dan perlu istirahat. Orang tersebut 

bertanya , “Apa yang akan saya lakukan sekarang?”. Di antara 

kemungkinan : bergaul, olahraga dan makan. 

 Persaingan generik (generic competitors) 

Contoh : 



 
M a n a j e m e n  P e m a s a r a n  

 

Page 65 

Kebutuhan yang mendesak dari orang tersebut adalah 

makanan. Orang tersebut bertanya , “Apa yang ingin saya 

makan?”. Di antara kemungkinan : keripik kentang, permen 

dan biskuit. 

 Persaingan dalam hal bentuk (product form competitors) 

Contoh :  

Pada kondisi membeli makanan. Orang tersebut bertanya , 

“Permen apa yang saya ingini?”. Di antara kemungkinan : 

coklat batangan, permen berwarna hitam dan sugar drops. 

 Persaingan dalam merk (merk competitors) 

Contoh : 

Di saat konsumen sudah memutuskan membeli coklat 

batangan dan melihat beberapa merk. Orang tersebut bertanya 

, “Permen enak itu yang mana saja ya?”. Di antara 

kemungkinan : Nestle, Mars dan Silverqueen. 

 

5. Publik / Masyarakat 

Perusahaan tidak boleh menggantungkan hubungan 

masyarakat seleruhnya di tangan departemen hubungan masyarakat. 

Seluruh pegawai perusahaan harus terlibat dalam hubungan 

masyarakat dari presiden direktur, yang membuat kepala berita di 

media cetak dan wakil presiden bagian keuangan yang mengarahkan 

komunitas keuangan sampai wakil-wakil penjualan di lapangan yang 

menghubungi pelanggan dan operator telepon yang menjawab 

telepon. 

Hubungan masyarakat adalah suatu operasi pemasarn yang 

luas, bukan suatu operasi komunikasi yang sempit. Publik adalah 

kelompok yang diharapkan memberikan tanggapan kepada organisasi 

seperti nama baik , kesan yang baik atau donasi waktu atau uang. 

Manfaat yang dapat menimbulkan nama baik : 
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a. Publik Media : Perusahaan harus dapat menimbulkan nama 

baik di organisasi media khususnya koran, majalah, stasiun 

radio dan televisi. 

Contoh : mencari liputan media yang lebih baik dalam 

bentuk berita, komentar editorial dan kolom lain yang 

menyenangkan 

b. Publik Pemerintah : Perusahaan harus mempertimbangkan 

perkembangan dalam pemerintah dan merumuskan 

rencana pemasaran. 

Contoh : berkonsultasi dengan pengacara perusahaan 

c. Publik Tindakan Warga Negara : Proses pemasaran suatu 

pemasaran mungkin dipertanyakan oleh organisasi 

konsumen, kelompok lingkungan, kelompok minoritas dan 

sebagainya. 

Contoh : beberapa orang yang Pro terhadap konsumerisme 

telah menyudutkan permen sebagai makanan yang bergizi 

karena menyebabkan kerusakan gigi, kalorinya tinggi dan 

lain sebagainya 

d. Publik Umum : Suatu perusahaan harus memperhitungkan 

faktor sikap publik terhadap produk dan jalannya 

perusahaan. 

Contoh : memberikan sumbangan pada fakir miskin dan 

membuat suatu sistem penanganan kebutuhan konsumen 

e. Publik Internal : suatu perusahaan meliputi pekerja 

kasarnya, pekerja di belakang meja, para manajer dan 

dewan komisaris. 

Contoh : perusahaan besar membuat laporan berkala dan 

bentuk komunikasi lainnya untuk menginformasikan dan 

memotivasi publik internalnya. Bila para pegawai merasa 

senang terhadap perusahaan maka sikap positif ini akan 

menyebar ke publik eksternal. 
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B. Lingkungan Makro 

Kekuatan masyarakat lebih luas yang memengaruhi seluruh 

lingkungan mikro, terdiri dari demografi, ekonomi, alam, teknologi, 

politik dan budaya. 

Dalam buku yang berjudul “Manajemen Pemasaran: 

Lingkungan Pemasaran” BAB 3 tentang Lingkungan Mikro 

Perusahaan halaman 81 – 88 dan Lingkungan Makro Perusahaan 

halaman 89 - 110, penulis memaparkan arti lingkungan mikro 

perusahaan yang terdiri dari berbagai kekuatan dekat dengan 

perusahaan yang memengaruhi kemampuannya untuk melayani 

pelanggan, perusahaan, perusahaan saluran pemasaran, pasar 

pelanggan, pesaing dan masyarakat. Tujuan utama setiap perusahaan 

adalah melayani dan memuaskan kebutuhan tertentu dari pasar 

sasarannya yang telah dipilih secara menguntungkan. Keterkaitan 

pemasok / perusahaan / perantara pemasaran / pelanggan 

membentuk sistem pemasaran inti dari perusahaan. 

1. Pemasok 

2. Perantara-perantara Pemasaran 

3. Pelanggan 

4. Pesaing 

5. Publik / Masyarakat 

1. Menjelaskan lebih terinci dan contoh yang mendetail mengenai 

materi pembahasan “Bab 3. Lingkungan Pemasaran”. 

2. Macam dalam lingkungan pemasaran dengan bahasan sub-sub 

bab di jelaskan secara spesifikasi. Contoh dalam setiap 

penjelasan materi selalu ada dan bahasa yang digunakan dalam 

penulisan maknanya tidak sulit, sehingga mudah dimengerti oleh 

pembaca. 

3. Buku Manajemen Pemasaran ini menekankan bahwa tugas 

pemasaran bukan lagi monopoli departemen pemasaran saja. 

Sebaliknya, pemasaran merupakan kegiatan dari semua 
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departemen di dalam suatu perusahaan. Konsep Pemasaran 

Holistik yang mengakui bahwa segala sesuatu bisa terjadi pada 

pemasaran. Oleh karena itu, pemasaran harus dikelola (manage) 

dengan sistemik agar tujuan pemasaran dapat tercapai sesuai 

dengan target perusahaan. Materi buku ini merupakan perpaduan 

antara aplikasi teoretis dan aplikasi pragmatis dalam dunia 

pemasaran saat ini. Selain itu, buku ini dapat pula digunakan 

sebagai acuan bagi para mahasiswa program sarjana dan 

pascasarjana serta para praktisi, pemerhati, dan kalangan 

profesional yang berminat mendalami bidang pemasaran. 

 

Kesimpulan  

 Lingkungan Mikro Perusahaan adalah tempat dimana 

perusahaan harus memulai pencairannya atas peluang 

dan kemungkinan ancaman. Lingkungan ini terdiri dari 

semua pihak dan kekuatan yang mempengaruhi operasi 

dan kinerja perusahaan. Perusahaan perlu memahami 

tren dan megatren yang menandai lingkungan saat ini. 

a. Lingkungan Makro Perusahaan terdiri dari 6 kekuatan 

utama : 

b.  Lingkungan Demografis 

c. Lingkungan Ekonomi 

d. Lingkungan Alam 

e. Lingkungan Tehnologi 

f. Lingkungan Politik 

g. Lingkungan Budaya 
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MENGUMPULKAN INFORMASI DAN MEMINDAI 

LINGKUNGAN 

Menurut Philip kotler dan Kevin Lane Keller pengembangan 

dan pengimplementasian rencana pemasaran memerlukan sejumlah 

keputusan. Pengambilan keputusan tersebut merupakan seni 

sekaligus ilmu untuk memberikan pengetahuan dan inspirasi bagi 

pengambilan keputusan pemasaran. Perusahaan harus memiliki 

informasi terbaru yang komprehensif tentang tren makro juga tentang 

efek mikro tertentu bagi perusahaan. 

 Komponen Sistem Informasi Pemasaran Modern 

Manajer dalam suatu organisasi harus meneliti lingkungan luar, 

tanggung jawab utama untuk mengidentifikasi perubahan pasar yang 

signifikan terletak di bahu pemasar perusahaan. Memiliki keunggulan : 

a. Mempunyai metode disiplin untuk mengumpulkan informasi 

b. Perusahaan menghabiskan lebih banyak waktu dibandingkan 

karyawan lainnya untuk berinteraksi dengan pelanggan  

c. Meneliti persaingan serta perusahaan dan kelompok lainnya. 

Beberapa perusahaan telah mengembangkan sistem informasi 

pemasaran yang memberikan rincian yang mendalam kepada 

manajemen tentang keinginan, profeensi dan perilaku pembeli, 

misalnya pola konsumsi bervariasi lintas negara dalam basis per 

kapita di Eropa Barat. 

Contoh : 

Orang swiss paling banyak mengkonsumsi coklat, orang yunani paling 

banyak mengkonsumsi keju, dan orang irlandia paling banyak minum 

teh. 

Setiap perusahaan harus mengelola dan mendistribusikan 

aliran informasi berkelanjutan bagi manajer pemasarannya. Sistem 

Informasi Pemasaran, MIS (Marketing Information System) terdiri dari 

orang-orang, peralatan, prosedur untuk mengumpulkan, memilah, 
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menganalisis, mengevaluasi dan mendistribusikan informasi yang 

dibutuhkan tepat waktu dan akurat bagi pengambil keputusan 

pemasaran. Sistem informasi pemasaran bergantung pada catatan 

internal perusahaan, kegiatan intelijen pemasaran dan riset 

pemasaran. 

 Catatan Internal dan Intelijen Pemasaran 

Manajer pemasaran mengandalkan laporan internal pesanan, 

penjualan, harga, biaya, tingkat persediaan, piutang, utang dan 

seterusnya. Dengan menganalisa informasi ini dapat menemukan 

berbagai peluang dan masalah penting. 

a. Sistem Pencatatan Internal meliputi : 

1. Siklus Pesanan – sampai – Siklus Pembayaran yaitu 

pembayaran penjualan, penyalur dan pelanggan 

mengirimkan pesanan ke perusahaan. Banyak 

perusahaan telah menggunakan internet dan eksternet 

tuk meningkatkan kecepatan, akurasi dan efisiensi 

siklus pesanan – samapi – pembayaran. 

Contoh : 

Cisco Conecction Online memungkinkan pemimpin 

jaringan komputer untuk berhubungan dengan semua 

pemasok, produsen, pelanggan dan perantaranya 

secara online. 

2. Sistem Informasi Pembayaran, manajer memerlukan 

laporan yang tepat waktu dan akurat tentang penjualan 

yang terkini. 

Contoh : 

Staf TI di kantor pusat masuk ke gudang data pada pagi 

hari setelah Thanksgiving dan memperhatikan bahwa 

penjualan monitor komputer khusus hari libur di East 

Cost jauh di bawah harapan. 
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3. Database, Gudang Data dan Penggalian Data, 

perusahaan mengelola informasi mereka dalam bentuk 

database, seperti : database pelanggan, database 

produk, database wiraniaga kemudian menggabungkan 

data dari berbagai database. 

Contoh : 

Database pelanggan berisi semua nama pelanggan, 

alamat, transaksi masa lalu dan terkadang bahkan data 

demografis dan psikografis (kegiatan, minat dan 

pendapat). 

b. Sistem Inteljen Pemasaran 

Kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan 

manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang 

berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. 

Beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas intelijen 

pemasaran, yaitu : 

1. Melatih dan memotivasi tenaga penjualan untuk 

menemukan dan melaporkan perkembangan baru 

2. Memotivasi distributor, pengecer dan perantara lain 

untuk menyampaikan inteljen yang penting 

3. Membentuk jaringan eksternal 

4. Membentuk panel penasihat langganan 

5. Memanfaatkan sumber daya data pemerintah 

6. Membeli informasi dari pemasok luar 

7. Menggunakan sistem umpan balik pelanggan online 

untuk mengumpulkan intelijen kompetitif 

 Menganalisa Lingkungan Makro 

Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu 

mengenali dan merespon berbagai kebutuhan dan tren yang belum 

terpenuhi secara menguntungkan. 
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a. Kebutuhan dan Tren 

Pengusaha individu dan perusahaan selalu 

berusaha menciptakan solusi baru terhadap kebutuhan 

yang belum terpenuhi. 

Contoh : 

FedEx diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pengiriman 

surat satu hari sampai. 

Fad adalah sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, 

berumur pendek dan tanpa signifikansi sosial, ekonomi dan 

politik. Exp: boneka beanie barbies dan furbies. 

Tren adalah arah atau urutan kejadian yang 

mempunyai momentum dan durabilitas. Tren lebih mudah 

diperkirakan dan lebih berlangsung lama dibandingkan 

dengan fad. Exp: presentase orang yang menghargai 

kebugaran fisik dan kesejahteraan. 

Megatren adalah perubahan besar dalam sosial, 

ekonomi, politik dan teknologi yang lambat terbentuk dan 

setelah terjadi perubahan dapat mempengaruhi 

perusahaan. Exp: perusahaan menjual “buku elektronik” 

mungkin tidak ada cukup orang yang tertarik membaca 

buku pada layar komputer atau bersedia membayar harga 

tinggi. 

 

b. Mengidentifikasi Kekuatan Utama 

Perusahaan dan pemasoknya, perantara 

pemasaran, pelanggan, pesaing dan publik semuanya 

beroprasi dalam kekuatan dan tren lingkungan makro yang 

semakin global dan membentuk peluang dan menghadirkan 

ancaman.  
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Dalam gambaran global yang berubah dengan 

cepat perusahaan harus mengamati enam kekuatan utama, 

yakni : 

a.  Demografi 

Contoh  : ledakan pertumbuhan populasi 

b. Ekonomi 

Contoh  : harga barang yang mahal 

c. Sosial – budaya 

Contoh  : perubahan sikap dan perilaku 

d. Alam 

Contoh  : menyebabkan lebih banyak pengurangan sumber 

daya dan polusi 

e. Teknologi 

Contoh  : merangsang teknologi baru dan produk 

f. Politik - hukum 

Contoh  : membuat konsumen membutuhkan lebih banyak 

undang-undang 

 

 

 Isi pembahasan buku 

Dalam buku yang berjudul “Manajemen Pemasaran: 

Mengumpulkan Informasi dan Memindai Lingkungan” BAB 3 

tentang Kompone Sistem Informasi Pemasaran Modern 

halaman 71 – 80, penulis memaparkan Pengembangan dan 

pengimplementasian rencana pemasaran memerlukan 

sejumlah keputusan. Pengambilan keputusan tersebut 

merupakan seni sekaligus ilmu untuk memberikan 

pengetahuan dan inspirasi bagi pengambilan keputusan 

pemasaran. Perusahaan harus memiliki informasi terbaru yang 

komprehensif tentang tren makro juga tentang efek mikro 

tertentu bagi perusahaan. Sistem informasi pemasaran 
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bergantung pada catatan internal perusahaan, kegiatan 

intelijen pemasaran dan riset pemasaran. 

 

MANAJEMEN PEMASARAN 

Karangan 

Philip Kotler  

Kevin Lane Keller 

Edisi pertama buku "Marketing Management" ini terbit 

pada tahun 1967 memperkenalkan konsep bahwa perusahaan 

harus mengusung semangat customer-and-market driven. 

Selanjutnya, empat puluh tahun berikutnya, melalui edisi-edisi 

selanjutnya, Koller yang dikenal sebagai mahaguru manajemen 

pemasaran memperkenalkan konsep-konsep pemasaran 

modern seperti 4P (Product, Price, Place, Promotion), STP 

(Segmenting, Targetting, Positioning), Brand Equity, Customer 

Value Analysis, Database Marketing, E-Commerce, Value 

Networks, Hybrid Channels, Supply Cain Management, dan 

Integrated Marketing Communication. Tidak heran, sebagai 

buku teks nomor satu dibidangnya, buku "Marketing 

Management" yang dipakai di berbagai Universitas terkemuka 

ini telah diterjemahkan ke 26 Bahasa. Selain itu, buku ini juga 

sudah khusus diadaptasi untuk pasar Asia, Kanada, ERopa, 

Afrika, Timur Tengah, dan Australia. Kini, edisi ke-13 ini, buku 

ini telah direvisi demi mengakomodasi berbagai perubahan 

yang terjadi pada teknik-teknik pemasaran dan organisasinya. 

Maka tidak diragukan lagi, bahwa dengan menguasai isi buku 

"Manajemen Pemasaran, Edisi Ke-13" ini, mahasiswa akan 

memiliki bekal yang solid dalam menghadapi tantangan 

pemasaran modern abad ke-21. Buku ini memberikan 

wawasan baru tentang peningkatan mutu di pemasaran yang 

didalamnya dilengkapi dengan cara mengumpulkan informasi 
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dan memindai lingkungan yang diujikan oleh 

para manajer dengan mengunakan catatn intern dan intelijen 

pemasaran lingkup perusahaan dan lingkungan untuk 

mencapai sebuah praktik terbaik. Selain itu, buku ini mengulas 

tuntas dengan menuliskan cara-cara yang digunakan untuk 

menangani permasalah ancaman dan meraih kesempatan 

 yang mengalami kemerosotan mutu penyimpanan data dan 

memudahkan manajer untuk meningkatkan mutu intelijen 

perusahaan.  

Buku ini bisa membantu mendukung mutu 

pembelajaran bagi para mahasiswa. Membantu praktisi para 

marketing pemasar dan profesi sebagai acuan dengan kata-

kata yang digunakan mudah dipahami dan runtut dalam 

pembahasannya.  

Buku ini terlalu luas cakupannya, Kekurangan Buku 

Secara keseluruhan sebenarnya yakni buku ini sudah tersusun 

dengan baik, hanya saja pada awalnya buku ini terlalu tebal 

dengan penulisan yang salah dan penetapan tanda baca yang 

kurang tepat. Sebagai penguat atas kehadiran buku ini. 

Setidaknya dengan adanya penjelasan yang biasanya 

memunculkan sisi positif dari buku akan mampu membuat 

pembaca lebih tertarik dan berminat untuk membaca karena 

adanya penguatan tetang buku dari pihak-pihak yang terkait. 

Kurang adanya kesimpulan atau glukosium untuk mengetahui 

kata-kata yang sulit dipahami dan jenis kertas kurang menarik 

minat pembaca. 

 

 Kesimpulan  

1. Untuk melakukan tanggung jawab analisis, perencanaan, 

implementasi dan pengendalian perusahaan, manajer 

pemasaran memerlukan sistem informasi pemasaran 
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(MIS). Peran MIS adalah menilai kebutuhan informasi 

manajer, mengembangkan informasi yang dibutuhkan dan 

mendistribusikan informasi tersebut secara tepat waktu. 

2. MIS mempunyai 3 komponen : 

a. Sistem pencatatan internal 

b. Sistem intelijen pemasaran 

c. Sistem riset pemasaran yang memungkinkan desain 

sistematis, pengumpulan, analisis pelaporan data dan 

temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran 

tertentu. 

3. Pemasar menemukan banyak peluang dengan 

mengidentifikasi tren (arah / urutan kejadian yang 

mempunyai momentum dan bertahan cukup lama) dan 

megatren (perubahan sosial, ekonomi,politik dan teknologi 

utama yang mempunyai pengaruh bertahan sangat lama). 

4. Dalam gambaran global yang cepat berubah, pemasar 

harus mengamati 6 kekuatan lingkungan yang utama, 

yakni: 

a. Demografis 

b. Ekonomi 

c. Sosial – budaya 

d. Alam 

e. Teknologi 

f. Politik – hukum 

 

 

ANALISIS LINGKUNGAN PEMASARAN MAKRO 

Penulis 

Hargo Utomo 

Fenomena menarik dapat diamati baik dibidang sosial, 

ekonomi, kebudayaan maupun politik. Fenomena yang perlu dicermati 



 
M a n a j e m e n  P e m a s a r a n  

 

Page 77 

adalah perubahan yang terjadi pada bidang-bidang memiliki implikasi 

kebijakan bagi aktivitas dunia bisnis. 

Contoh : 

Keberhasilan emerintah Indonesia dalam mengendalikan jumlah 

penduduk melalui program KB (Keluarga Berencana). 

Analisis lingkungan eksternal mencakup pemahaman berbagai 

faktor diluar perusahaan yang mengarah pada munculnya kesempatan 

bisnis (opportunities) atau ancaman (threats) bagi perusahaan. 

Berbagai faktor eksternal yaitu : 

I. Lingkungan Umum (General Environment) 

Kumpulan dari berbagai faktor lingkungan makro-eksternal, 

baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi 

dinamika organisasi perusahaan. Lingkungan umum 

dikelompokkan ke dalam tiga sektor utama, yaitu : 

a. Sektor Sosial-Ekonomi 

Sektor ini akan banyak berpengaruh terhadap penentuan 

jumlah permintaan produk dan besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk menghasilkan produk perusahaan. Tiga 

faktor utama yang dapat membantu atau menhambat dalam 

sektor ini adalah : 

1. Kondisi Perekonomian 

Faktor kondisi perekonomian yang perlu di kaji secara 

spesifikasi mencakup : 

 Tahap-tahap yang terjadi dalam siklus bisnis  

 Laju inlasi dan deflasi untuk komoditas-

komoditas tertentu yang mempunyai nilai 

strategik 

 Kebijakan fiskal dan moneter yang berlaku 

khususnya akan sangat berpengaruh terhadap 

besarnya suku bunga dan besarnya tingkat 

pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan 
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 Informasi tentang neraca pembayaran dan 

volume neraca perdagangan antar negara 

Contoh : banyak orang beranggapan bahwa inflasi 

merupakan ancaman bagi pencapaian tujuan 

perusahaan, namun bagi industri inflasi merupakan 

kesempatan 

2. Kondisi Alam 

Perubahan kondisi alam memang sulit untuk 

diperkirakan sebelumnya. Bukan berarti bahwa faktor 

ekologi dan kondisi alam dapat diabaikan begitu saja 

dalam perancangan strategi pemasaran. Contoh : 

kestabilan curah hujan, kesesuaian musim dan 

pengguna pola tanam 

3. Kondisi sosial 

Mnitikberatkan pada tata nilai dan sikap masyarakat 

termasuk didalamnyaadalah pelanggan dan karyawan 

yang semuanya mempengaruhi stategi perusahaan. 

Contoh : keberhasilan program KB 

b. Sektor Teknologi 

Teknologi selain dpat mendorong munculnya kesempatan 

bisnis dan perbaikan upaya pencapaian tujuan organisasi, juga 

merupakan ancaman bagi kelangsungan produk perusahaan 

yang sudah ada. 

Contoh : produk teknologi yang dipergunakan sebagai 

“pendobrak” antara lain : komputer, transistor, perkembangan 

teknik genetika tanaman dan pendayagunaan tenaga surya. 

c. Sektor Pemerintah 

Peran pemerintah dalam mekanisme penyampaian 

produk dari produsen ke konsumen sangat besar. Campur 

tangan pemerintah tidak dapat dihindari pada setiap tahap 

dalam rangkaian kegiatan produksi. Alat kendali pemerintah 
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yaitu : berbagai kebijakan fiskal dan moneter juga mempunyai 

otoritas dalam hal pengaturan atau tataniaga berbagai 

komoditas. 

II. Tehnik Analisis Lingkungan 

Hal yang perlu dicermati manajer pemasar atas faktor 

lingkungan adalah bentuk, fungsi dan keterkaitan antar sektor. 

Analisis dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu : 

1. Pengumpulan informasi verbal dan tertulis dari berbagai 

sumber 

2. Merancang sistem informasi manajemen dalam organisasi 

Hal yang dimaksud dikelompokkan menjadi dua : 

a. Decision Support System (DSS) sistem informasi yang 

dirancang untuk membantu pihak manajemen dalam 

pengambilan keputusan dalam kondisi yang unik (tidak 

berulang) dengan menggunakan data yang tidak 

terstruktur. 

b. Executive Support System satu sistem informasi yang 

dirancang untuk membantu manajemen puncak dalam 

mendapatkan dan menggunakan informasi yang diperlukan 

bagi kepentingan organisasi. 

3. Pemrakiraan secara formal 

Difungsikan untuk membuat berbagai kajian dan prospek atau 

bahkan “meramal” kegiatan bisnis di masa datang. 

III. Proses Diagnosis Lingkungan 

Merupakan kelanjutan tindakan dalam proses analisis. Dalam 

arti luas yakni akan memberi penilaian yang signifikan terhadap 

berbagai kesempatan dan ancaman yang ditemukan selama 

proses analisis lingkungan. Faktor penentu diagnosis : 

a. Karakteristik Individual 

Pengalaman manajerial yang relevan yang dimiliki 

aspirasi manajer dan persepsi manajer terhadap 
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perubahan faktor lingkungan dan dorongan psikologis 

yang melekat pada diri manajer dalam melihat dunia 

sekitar. 

b. Pengaruh jenis pekerjaan 

c. Pengaruh dinamika kelompok 

 

MANAJEMEN PEMASARAN 

Sangat memukau di saat membuka halaman demi 

halaman. Pemaparan yang sederhana, lugas dan semakin 

jelas dengan adanya beberapa contoh kasus disetiap 

penjelasan. Buku ini bisa membantu mendukung mutu 

pembelajaran bagi para mahasiswa. Membantu praktisi para 

marketing pemasar dan profesi sebagai acuan dengan kata-

kata yang digunakan mudah dipahami dan runtut dalam 

pembahasannya.  

Buku ini cakupannya sederhana, kekurangan buku 

secara keseluruhan tersusun dengan baik, hanya saja pada 

awalnya buku ini terlalu berbelit-belit sehingga mencari makna 

arti sempit dan arti luas dalam luasan lingkungan pemasaran 

tentang lingkungan mikro perusahaan kurang dipahami 

sebagai penguat atas buku ini. Setidaknya memunculkan sisi 

menarik dari buku akan mampu membuat pembaca lebih 

tertarik dan berminat untuk membaca karena adanya 

penguatan tentang buku dari pihak-pihak yang terkait. Kurang 

adanya kesimpulan untuk mengetahui kata-kata yang sulit 

dipahami dan jenis tulisan ada beberapa yang tidak sesuai 

ejaan bahasa indonesia yang benar, banyak kesalahan 

penempatan pada tanda baca koma, titik dan titik dua serta 

gambar contoh sehingga kurang menarik minat pembaca. 
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 Kesimpulan  

1. Analisis lingkungan eksternal mencakup pemahaman 

berbagai faktor diluar perusahaan yang mengarah pada 

munculnya kesempatan bisnis (opportunities) atau 

ancaman (threats) bagi perusahaan. 

2. Berbagai faktor eksternal yaitu : 

a. Lingkungan Umum (General Environment) 

Lingkungan umum dikelompokkan ke dalam tiga sektor 

utama, yaitu : 

 Sektor Sosial-Ekonomi 

 Sektor Teknologi 

 Sektor Pemerintah 

b. Tehnik Analisis Lingkungan 

Analisis dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu : 

 Pengumpulan informasi verbal dan tertulis dari 

berbagai sumber 

 Merancang sistem informasi manajemen dalam 

organisasi 

 Pemrakiraan secara formal 

c. Proses Diagnosis Lingkungan 

 

 Saran dan Kesimpulan 

Ketiga buku ini hanya memiliki sedikit kesamaan dalam 

pembahasan materi, seperti : 

1. Pembahasan materi buku pertama tentang “Lingkungan 

Pemasaran” yang inti pokoknya membahas arti dan macam 

bentuk lingkungan pemasaran, yakni : Lingkungan Mikro 

Perusahaan yang memahami tren serta megtren 
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perusahaan dan Lingkungan Makro Perusahaan yang 

menjelaskan 6 kekuatan utamanya. 

2. Pembahsan materi buku kedua tentang “Mengumpulkan 

Informasi dan Memindai Lingkungan” yang inti pokoknya 

membahas sistem informasi pemasaran bergantung pada 

catatan internal perusahaan, kegiatan intelijen pemasaran 

dan riset pemasaran, serta pengembangan dan 

pengimplomentasian rencana pemasaran modern yang 

memerlukan sejumlah keputusan pemasaran yang harus 

memiliki informasi terbaru yang komprehensif tentang tren 

makro serta efek mikro bagi perusahaan. 

3. Pembahsan materi buku ketiga tentang “Analisis 

Lingkungan Pemasaran Makro” yang inti pokoknya 

membahas pemahaman berbagai faktor di luar perusahaan 

yang mengarah pada munculnya kesempatan bisnis 

(opportunities) atau bahkan ancaman (threats) bagi 

perusahaan.  

Dalam ketiga buku ini makna sama yang terkandung adalah 

memperjelaskan faktor yang dapat menimbulkan kesempatan 

dan ancaman bagi perusahaan. Ketiga buku ini sesuai 

digunakan untuk penuntun manajer khususnya sebagai 

landasan dalam manajemen peningkatan mutu perusahaan 

khususnya perusahaan yang maju. Sebagai mahasiswa buku 

ini sangat membantu untuk bahan tambahan referensi atau 

wawasan pengetahuan dalam perkuliahan dalam mata kuliah 

Manajemen Pemasaran.  

 

 

 

 



 
M a n a j e m e n  P e m a s a r a n  

 

Page 83 

Daftar Pustaka 

 

Ernita Aprelia Gultom, 18 februari 2013, 

http://blog.ub.ac.id/ernita/2013/02/18/ kita-harus-mempelajari-

manajemen-pemasaran/ : dosen : Nanang Suryadi, 

Prof. Dr. Thamrin Abdullah, M.M., M.Pd. dan Dr. Francis Tantri, 

S.E., Cetakan ke-1, April 2012, Cetakan ke-2, Februari 2013, 

Manajemen Pemasaran Bab 3. Lingkungan Pemasaran, JL. 

Raya Leuwinanggung No. 112 Rt 002/06 Kel. Leuwinanggung 

Kec. Tapos-Depok, Kode Pos: 16956 : penerbit PT. 

RAJAGRAFINDO PERSADA, JAKARTA 

Philip Kotler and Kevin Lane Keller, 2009, Manajemen Pemasaran 

(Jilid 1) (Edisi 13), Bab 3. Mengumpulkan Informasi dan 

Memindai Lingkungan, Jalan H. Baping Raya 100 Ciracas, 

Pasar Rebo, Jakarta Timur 17340 : PT. Penerbit Erlangga 

Hargo Utomo, 1993, Manajemen Pemasaran Bab 3. Analisis 

Lingkungan Pemasaran Makro, GUNADARMA, JAKARTA 

 

 

 

http://blog.ub.ac.id/ernita/
http://blog.ub.ac.id/ernita/2013/02/18/mengapa-kita-harus-mempelajari-manajemen-pemasaran/
http://blog.ub.ac.id/ernita/2013/02/18/mengapa-kita-harus-mempelajari-manajemen-pemasaran/
http://nanangsuryadi.lecture.ub.ac.id/


 
M a n a j e m e n  P e m a s a r a n  

 

Page 84 

BAB V 

MELAKSANAKAN RISET PEMASARAN DAN MERAMALKAN 

PERMINTAAN 

Latar Belakang 

Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya baik perusahaan 

yang bergerak dalam bidang jasa maupun barang mempunyai tujuan 

yang sama yaitu memperoleh keuntungan. Selain itu perusahaan juga 

ingin memberikan kepuasan kepada konsumen atas produk yang yang 

dihasilkannya, karena kepuasan konsumen menjadi tolak ukur dari 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan produk yang 

berkualitas, dan yang diinginkan oleh konsumen. 

Pemasaran merupakan salah satu ilmu ekonomi yang telah 

lama berkembang, dan sampai pada saat sekarang ini pemasaran 

sangat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan untuk bisa 

bertahan di dalam pangsa pasar. oleh karena itu diperlukan strategi 

pemasaran yang dapat memberikan pengaruh untuk menentukan 

berhasil atau tidaknya dalam memasarkan produknya. Apabila strategi 

pemasaran dan qualitas produk serta loyalitas konsumen dapat  

dilaksanakan perusahaan dengan baik, hal ini akan berpengaruh pada 

terhadap tujuan perusahaan dan kelangsungan hidup perusahaan. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Menjelaskan bahwa suatu perusahaan dapat mengadakan riset 

pasar sendirian atau memperkerjakan perusahaan lain untuk 

melakukan riset pasar. 

2. Menjelaskan bahwa apakah perusahaan dalam melakukan 

riset pasar akan mengumpulkan datanya sendiri atau 

menggunakan data yang sudah ada terkait dengan data 

permintaan pasar atau data permintaan perusahaan.  
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Papan Kendall Pemasaran Untuk Meningkatkan Efektivitas dan 

Efisiensi 

Menurut Konsultan pemasaran Pat Lapointe melihat papan 

kendali pemasaran dapat memberikan semua informasi terbaru yang 

diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis bagi perusahaan 

misalnya perbandingan penjualan versus ramalan, efektivitas saluran 

distribusi evolusi ekuitas merek dan perkembangan modal manusia.  

LaPointe meneliti 4 (empat) “pola” ukuran umum yang 

digunakan pemasar saat ini : 

 Pola ukuran pelanggan melihat bagaimana prospek menjadi 

pelanggan, dari kesadaran sampai prefensi untuk mencoba sampai 

mengulangi pembelian. Banyak perusahaan melacak 

perkembangan ini melalui model “hierarki pengaruh” untuk 

mengikuti evolusi potensi pasar yang luas terhadap peluang 

pendapatan tertentu. 

 Pola ukuran unit mencerminkan apa yang diketahui pemasar 

tentang penjualan unit produk/jasa berapa banyak yang. dijual oleh 

lini produk dan/atau berdasarkan geografi biaya pemasaran per 

unit yang terjual sebagai pengukur efisiensi, serta di mana dan 

bagaimana margin dioptimalkan berdasarkan karakteristik produk 

atau saluran distribusi. 

 Pola ukuran arus kas berfokus pada seberapa baik pengeluaran 

pemasaran mencapai tingkat pengembalian jangka pendek. Modal 

program dan kampanye ROI mengukur dampak segera atau nilai 

sekarang bersih laba yang diharapkan dari investasi tertentu. 

 Pola ukuran merek melacak perkembangan dampak jangka 

panjang pemasaran melalui ukuran ekuitas merek yang menilai 

kesehatan persepsi merek dan perspektif pelanggan dan 

pelanggan prospektif dan juga keseluruhan kesehatan keuangan 

merek.  
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Idealnya, jumlah ukuran yang dipresentasikan dalam papan 

kendali pemasaran akan dikurangi menjadi sejumlah penggerak utama 

sepanjang waktu. Penting halnya bahwa proses pengembangan dan 

perbaikan papan kandali pemasaran pasti meningkat dan menjawab 

banyak pertanyaan utama tentang bisnis. 

Ukuran Permintaan Pasar 

Perusahaan perlu memperkirakan permintaan jangka pendek 

bagi produk tertentu agar dapat melakukan pemesanan bahan 

mentah, perencanaan produksi, dan peminjaman uang tunai. 

Perusahaan dapat memperkirakan permintaan regional untuk lini 

produk utamanya guna memutuskan apakah mereka akan melakukan 

distribusi regional atau tidak. 

Ukuran pasar didasarkan pada jumlah pembeli yang mungkin 

ada untuk suatu penawaran pasar. Tetapi ada banyak cara yang 

produktif untuk memecah pasar: 

 Pasar potensial adalah kumpulan konsumen yang memiliki tingkat 

minat cukup besar terhadap penawaran pasar. Meskipun demikian, 

minat konsumen tidak cukup untuk mendefinisikan pasar hagi 

pemasar kecuali mereka juga mempunyai penghasilan dan akses 

yang cukup besar terhadap produk. 

 Pasar yang tersedia adalah kumpulan konsumen yang mempunyai 

minat, penghasilan, dan akses terhadap penawaran tertentu. Bagi 

beberapa penawaran pasar, perusahaan atau pemerintah mungkin 

membatasi penjualan untuk kelompok tertentu. Contohnya, suatu 

negara bagian mungkin melarang penjualan sepeda motor untuk 

semua orang yang berusia di bawah 21 tahun. Orang dewasa yang 

memenuhi syarat membentuk pasar tersedia berkualifikasi 

kumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, akses, 

dan kualifikasi terhadap penawaran pasar tertentu. 
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 Pasar sasaran adalah bagian pasar tersedia berkualifikasi yang 

diputuskan perusahaan untuk dikejar. Sebagai contoh, perusahaan 

bias memutuskan untuk berkonsentrasi pada usaha pemasaran 

dan distribusinya di Pantai Timur. 

 Pasar terpenetrasi adalah kumpulan konsumen yang membeli 

produk perusahaan. 

Kosakata Pengukuran Permintaan 

Konsep utama dalam pengukuran permintaan adalah 

permintaan pasar dan permintaan perusahaan. Dalam masing-masing 

konsep itu, kita harus membedakan antara fungsi permintaan, 

peramalan penjualan, dan potensi. 

1. Permintaan Pasar.  

Langkah pertama pemasar dalam mengevaluasi peluang pasar 

adalah memperkirakan total permintaan pasar. Permintaan pasar 

(market demand) untuk sebuah produk adalah total volume yang akan 

dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu di wilayah geografis tertentu 

dalam periode waktu tertentu pada lingkungan pemasaran tertentu di 

bawah program pemasaran tertentu. 

Permintaan pasar bukanlah angka yang pasti, tetapi itu lebih 

merupakan fungsi kondisi yang dinyatakan.  

Jarak antara minimum pasar dan potensi pasar 

memperlihatkan keseluruhan sensitivitas pasar terhadap permintaan. 

Kita dapat meninjau dua jenis pasar ekstrem, yaitu pasar yang dapat 

diperluas dan pasar yang tidak dapat diperluas. Pasar yang dapat 

diperluas, seperti pasar permainan racquetball, sangat dipengaruhi 

ukurannya oleh tingkat pengeluaran pemasaran industri. 



 
M a n a j e m e n  P e m a s a r a n  

 

Page 88 

2. Peramalan Pasar.  

Hanya satu tingkat pengeluaran pemasaran industri yang 

sebenarnya akan terjadi. Permintaan pasar yang berkorespondensi 

dengan tingkat ini disebut peramalan pasar (market forecast) 

3. Potensi Pasar.  

Perarnalan pasar memperlihatkan permintaan pasar yang 

diduga bukan permintaan pasar maksimum. Untuk permintaan pasar 

maksimum, kita hanya memvisualisasikan tingkat permintaan pasar 

yang dihasilkan dari tingkat pengeluaran pemasaran industri yang 

“sangat tinggi”, suatu batasan dimana peningkatan lebih lanjut dalam 

usaha pemasaran hanya akan memberi sedikit pengaruh dalam 

mendorong permintaan selanjutnya. Potensi pasar (market potensial) 

adalah batas yang didekati oleh permintaan pasar ketika pengeluaran 

pengeluaran pemasaran industri mendekati tingkat tak terbatas untuk 

suatu lingkungan pemasaran. 

Perusahaan tidak dapat melakukan apapun tentang posisi 

fungsi permintaan pasar, karena hal ini ditentukan oleh lingkungan 

pemasaran. Namun, perusahaan mempengaruhi lokasi khusus 

mereka pada fungsi ketika mereka memutuskan seberapa banyak 

uang yang akan dikeluarkan untuk pemasaran. 

Permintaan Perusahaan 

Permintaan perusahaan (company demand) adalah pangsa 

permintaan pasar yang diperkirakan perusahaan pada tingkat alternatif 

dan usaha pemasaran sahaan dalam suatu periode waktu. Permintaan 

perusahaan bergantung pada bagaimana persepsi konsumen 

terhadap produk, jasa, harga, dan komunikasi perusahaan relatif 

terhadap pesaing. Jika hal lainnya sama, pangsa pasar perusahaan 

akan tergantung pada skala relatif efektivitas pengeluaran pasar. 

Pendiri model pemasaran telah mengembangkan fungsi respons 
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penjualan untuk mengukur bagaimana penjualan perusahaan 

dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran pemasarannya, bauran 

pemasaran, dan efektivitas pemasaran. 

Peramalan Penjualan Perusahaan  

Setelah pemasar memperkirakan permintaan uahaan, tugas 

mereka selanjutnya adalah memilih tingkat usaha pemasaran 

(marketing effort). Peramalan penjualan perusahaan (company sales 

forecast) adalah tingkat penjualan perusahaan yang diharapkan 

berdasarkan rencana pemasaran terpilih dan lingkungan pemasaran 

yang diasumsikan. 

Dua konsep lain yang penting adalah konsep berikut. Kuota 

penjualan (sales quota) adalah tujuan penjualan yang ditetapkan untuk 

lini produk, divisi perusahaan, atau perwakilan penjualan. Kuota 

penjualan terutama merupakan alat manajerial untuk mendefinisikan 

dan menstimulasi usaha pemasaran. Biasanya, kuota penjualan 

ditetapkan sedikit lebih tinggi daripada perkiraan penjualan untuk lebih 

mendorong usaha tenaga penjualan. 

Anggaran penjualan (sales budget) adalah perkiraan 

konservatif tentang volume penjualan yang diharapkan, anggaran mi 

terutama dipakai untuk membuat keputusan pembelian, produksi, dan 

arus kas saat ini. Anggaran penjualan didasarkan pada peramalan 

penjualan dan kebutuhan untuk menghindari risiko berlebihan dan 

anggaran ini biasanya sedikit lebih rendah dibandingkan peramalan 

penjualan. 

Potensi Penjualan Perusahaan 

Potensi penjualan perusahaan (company sales potential) 

adalah batas penjualan yang didekati oleh permintaa perusahaan 

ketika usaha pemasaran perusthaan meningkat relatif terhadap usaha 

pesaing. Batas absolut permintaan perusahaan adalah tentu saja 
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potensi pasarnya Keduanya akan sama jika perusahaan mendapatkan 

100% pasar. Dalam sebagian besar kasus potensi penjualan 

perusahaan kurang dan potensi pasar bahkan ketika pengeluaran 

pemasaran perusahaan meningkat dengan tajam. Setiap pesaing 

mempunyai pembeli yang sangat setia yang sangat tidak responsif 

terhadap usaha perusahaan lain untuk membujuk mereka. 

Memperkirakan Permintaan Saat Ini 

Eksekutif pemasaran ingin memperkirakan total potensi pasar 

potensi pasar suatu wilayah dan total penjualan industri serta pangsa 

pasar. 

Total Potensi Pasar 

Total potensi pasar (total market potential) adalah jumlah 

penjual maksimum yang mungkin tersedia bagi semua perusahaan 

dalam sebuah industri sepanjang suatu periode di bawah tingkat 

usaha pemasaran industri dan kondisi lingkungan tertentu. Cara umum 

untuk memperkirakan total potensi pasar adalah mengalikan jumlah 

pembeli potensial (berdasarkan rata-rata kuantitas setiap pembelian 

dikalikan harga. 

Salah satu variasi dan metode ini adalah metode rasio-rantai, 

yang mengalikan jumlah dasar dengan beberapa persentase 

penyesuaian. Misalkan bahwa sehuah perusahaan pembuat bir tertarik 

memperkirakan potensi pasar untuk bir ringan baru yang khusus 

dirancang untuk menemani makanan.  

Potensi Pasar Suatu Wilayah 

Karena perusahaan harus mengalokasikan anggaran 

pemasaran mereka secara optimal pada wilayah-wilayah terbaik 

mereka, mereka harus memperkirakan potensi pasar berbagai kota, 

negara bagian, dan negara. Dua metode utama untuk menilai potensi 
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pasar suatu wilayah adalah metode pembentukan pasar, yang 

terutama digunakan oleh pemasar bisnis, dan metode indeks 

multifaktor, yang terutama digunakan oleh pemasar konsumen. 

Metode Pembentukan Pasar 

Metode pembentukan pasar (market-buildup method) 

memerlukan identifikasi semua pembeli potensial di setiap pasar dan 

memperkirakan pembelian potensial mereka. Metode mi memberikan 

hasil akurat jika kita mempunyai daftar semua pembeli potensial dan 

perkiraan yang baik tentang apa yang akan dibeli masing-masing 

pembeli potensial itu. Sayangnya, informasi ini tidak selalu mudah 

dikumpulkan. 

Metode Indeks Multifactor  

Seperti pemasar bisnis, perusahaan konsumen juga harus 

memperkirakan potensi pasar suatu wilayah, tetapi pelanggan 

perusahaan konsumen terlalu banyak untuk dibuat daftarnya. Metode 

yang paling umum digunakan dalam pasar konsumen adalah metode 

indeks langsung.  

Penjualan Industri dan Pangsa Pasar  

Selain memperkirakan total potensi dan potensi wilayah, 

perusahaan harus mengetahui penjualan industri sebenarnya yang 

terjadi di pasarnya. Ini berarti perusahaan harus mengidentifikasi 

pesaing dan memperkirakan penjualan mereka. 

Asosiasi dagang industri sering mengumpulkan dan 

mengumumkan total penjualan industri, meskipun biasanya tidak 

menyebutkan penjualan perusahaan individu secara terpisah. Namun, 

dengan informasi ini, setiap perusahaan dapat mengevaluasi 

kinerjanya sendiri terhadap keseluruhan industri.  
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Cara lain untuk memperkirakan pnejualan adalah membeli 

laporan dan perusahaan riset pemasaran yang mengaudit total 

perjualan dan penjualan merek. Nielsen Media Research mengaudit 

penjualan eceran dalam berbagai kategori produk di supermarket dan 

apotik serta menjual informasi ini kepada perusahaan yang berminat. 

Audit ini memungkinkan perusahaan membandingkan kinerjanya 

dengan total industri atau dengan pesaing tertentu untuk melihat 

apakah perusahaan mendapatkan atau kehilangan pangsanya baik 

secara keseluruhan atau beberapa mereknya saja. 

Karena distributor pada umumnya tidak memasok informasi 

tentang seberapa banyak produk pesaing yang mereka jual, pemasar 

barang bisnis hanya sedikit-sedikit mengetahui hasil pangsa pasar 

mereka. 

Memperkirakan Permintaan Masa Depan 

Sedikit produk atau jasa yang membiarkan din mereka sendiri 

diramalkan dengan mudah biasanya menikmati tingkat absolut atau 

tren yang cukup konstan dan persaingan yang tidak ada (utilitas 

publik) maupun stabil (oligopoli murni). Di sebagian besar pasar, 

peramalan yang baik menjadi faktor kunci keberhasilan. 

Suatu perusahaan umumnya menyiapkan peramalan ekonomi 

makro lebih dahulu, lalu diikuti dengan peramalan industri, kemudian 

peramalan penjualan perusahaan. Peramalan ekonomi makro 

mencakup memproyeksikan inflasi, tingkat pengangguran, suku 

bunga, pengeluaran konsumen, investasi bisnis, pengeluaran 

pemerintah, ekspor bersih, dan variabel lain. Hasil akhirnya adalah 

peramalan produk domestik bruto (GNP), yang digunakan 

perusahaan, beserta indikator lingkungan lainnya, untuk meramalkan 

penjualan industri. Perusahaan menurunkan peramalan penjualannya 

dengan mengasumsikan bahwa dirinya akan memenangkan pangsa 

pasar tertentu. 
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Bagaimana perusahaan mengembangkan peramalan mereka? 

Perusahaan dapat menciptakan peramalan mereka sendiri atau 

membeli dan sumber luar seperti perusahaan riset pemasaran, yang 

mewawancara pelanggan, distributor, dan pihak-pihak yang 

berpengetahuan lainnya. Perusahaan dengan spesialisasi peramalan 

memproduksi peramalan jangka panjang dan komponen lingkungan 

makro tertentu, seperti populasi, sumber daya alam, dan teknologi.  

Semua peramalan dibuat berdasarkan satu dan tiga basis 

informasi: apa yang dikatakan orang, atau apa yang dilakukan orang, 

atau apa yang telah dilakukan orang. Dengan menggunakan apa yang 

dikatakan orang, diperlukan survei tentang pendapat pembeli atau 

orang yang dekat dengan pembeli, seperti pendapat wiraniaga atau 

pendapat ahli. Membuat peramalan berdasarkan apa yang dilakukan 

orang berarti menempatkan produk ke dalam pasar uji untuk 

mengukur respons pembeli. Untuk menggunakan basis terakhir apa 

yang telah dilakukan orang, perusahaan menganalisis catatan perilaku 

pembelian terakhir atau nggunakan analisis deret waktu atau analisis 

permintaan statistik. 

Survei Maksud (Intensi) Pembeli 

Peramalan (forecasting) adalah seni mengantisipasi apa yang 

mungkin dilakukan pembeli dalam kondisi tertentu. Untuk barang 

konsumsi tahan lama yang besar seperti perabot, beberapa organisasi 

riset mengadakan survei periodik tentang maksud pembelian 

konsumen.  

Survei juga menanyakan keuangan pribadi konsumen di saat 

ini dan di masa depan serta harapan mereka tentang ekonomi. Mereka 

menggabungkan berbagai informasi ke dalam ukuran keyakinan 

konsumen (Conference Board) atau ukuran sentimen konsumen 

(Survey Research Center of the University of Michigan). 
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Untuk pembelian bisnis, perusahaan riset dapat melaksanakan 

survei maksud pembeli menyangkut pabrik, peralatan, dan bahan. 

Perkiraan mereka cenderung berada dalam batas kesalahan 

(toleransi) 10% di sekitar hasil yang sebenarnya. Survei maksud 

pembeli sangat herguna dalam memperkirakan permintaan produk 

industri, produk konsumsi tahan lama, pembelian produk yang harus 

direncanakan sebelumnya, dan produk baru. Nilai survei maksud 

pembeli meningkat terutama karena sedikitnya pembeli, rendahnya 

biaya menjangkau pembeli, dan mereka mempunyai maksud jelas 

bahwa mereka bersedia mengungkapkan dan nengimplementasikan. 

Gabungan Pendapat Tenaga Penjualan  

Ketika mewawancarai pembeli dianggap netode yang tidak 

praktis, perusahaan dapat meminta wiraniaganya memperkirakan 

penjualan masa depan mereka. 

Hanya sedikit perusahaan yang menggunakan perkiraan 

tenaga penjualan tanpa membuat beberapa penyesuaian. Wiraniaga 

bisa saja pesimis atau optimis, mereka mungkin tidak tahu bagaimana 

rencana pemasaran perusahaan mereka akan mempengaruhi 

penjualan masa depan di wilayah mereka, dan mereka mungkin 

sengaja menurunkan perkiraan permintaan sehingga perusahaan akan 

menetapkari kuota penjualan yang rendah. Untuk mendorong 

perkiraan yang lebih baik, perusahaan dapat menawarkan insentif atau 

bantuan, seperti informasi tentang rencana pemasaran atau 

perbandingan peramalan masa lalu dengan Penjualan sebenarnya. 

Peramalan tenaga penjualan membawa sejumlah manfaat. 

Wiraniaga mungkin mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap 

tren yang sedang berkembang dibandingkan kelompok lain, dan 

peramalan dapat memberikan keyakinan yang lebih besar bagi 

mereka untuk kuota Penjualan mereka dan lebih banyak insentif untuk 

mencapainya. Prosedur peramalan “akar rumput” juga memberikan 
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perkiraan rinci yang dibagi berdasarkan produk, wilayah, pelanggan, 

dan wiraniaga. 

1. Pendapat Ahli  

Perusahaan juga bisa mendapatkan peramalan dan para ahli, 

termasuk Penyalur, distributor, pemasok, konsultan pemasaran, dan 

asosiasi dagang. Perkiraan penyalur ‘mempunyai kekuatan dan 

kelemahan yang serupa dengan perkiraan tenaga penjualan. Banyak 

perusahaan membeli peramalan ekonomi dan industri dan perusahaan 

peramalan ekonomi terkemuka yang menyediakan seabrek data dan 

kecanggihan peramalan. 

Terkadang, perusahaan akan mengundang sekelompok ahli 

untuk menyiapkan peramalan. Para ahli itu bertukar pandangan dan 

membuat perkiraan sebagai sebuah kelompok (metode diskusi 

kelompok) atau secara perorangan, di mana analis lain dapat 

menggabungkannya menjadi satu perkiraan (jajak pendapat perkiraan 

perorangan). Ronde perkiraan dan perbaikan berikutnya segera 

mengikuti (ini adalah metode Delphi). 

2. Analisis Penjual Masa Lalu 

Perusahaan dapat mengembangkan peramalan penjualan 

berdasarkan penjualan masa lalu menjadi empat komponen (tren, 

siklus, musim dan tak teratur) dan memproyeksikannya ke masa 

depan. Penghalusan eksponensial (exponential smooting), 

memproyeksikan penjualan periode berikutnya dengan 

menggabungkan rata-rata penjualan masa lalu dan penjualan terbaru. 

Analisis permintaan statistik mengukur dampak sejumlah fakta kausal 

(seperti penghasilan, pengeluaran pemasaran dan harga) terhadap 

tingkat penjualan. Terakhir, analisis ekonometri membuat sejumlah 

persamaan yang menggambarkan system dan secara statistik 

menurunkan parameter berbeda yang membentuk persamaan 

statistik. 
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3. Metode Uji Pasar 

Ketika pembeli tidak merencanakan pembelian mereka dengan 

seksama, atau para ahli tidak tersedia atau tidak dapat diandalkan, uji 

secara langsung dapat membantu meramalkan penjualan produk di 

saluran distribusi atau wilayah baru. 

Kesimpulan  

1. Perusahaan dapat mengadakan riset pemasaran sendirian atau 

mempekerjakan, perusahaan lain untuk melakukannya bagi 

mereka. Riset pemasaran yang baik dicirikan oleh metode ilmiah, 

kreativitas, berbagai metode riset, pembuatan model yang akurat, 

analisis biaya-manfaat, skeptisisme yang sehat, dan fokus pada 

etika. 

2. Proses riset pemasaran terdiri dari mendefinisikan masalah, 

alternatif keputusan, dan tujuan riset; mengembangkan rencana 

riset; mengumpulkan informasi; menganalisis informasi; 

mempresentasikan temuan kepada manajemen; dan mengambil 

keputusan. 

3. Dalam mengadakan riset, perusahaan harus memutuskan apakah 

mereka akan mengumpulkan data mereka sendiri atau 

menggunakan data yang sudah ada. Mereka jugs harus 

memutuskan pendekatan riset mana (observasi, kelompok fokus, 

survei, data perilaku, atau eksperimen) dan instrumen riset mana 

(kuesioner, ukuran kuahtatif, atau alas teknologi) yang digunakan. 

Selain itu, mereka harus memutuskan rencana pengambilan 

sampel dan metode kontak (melalui Surat, telepon, secara pribadi, 

atau online). 

4. Ada dua jenis permintaan: permintaan passar dan permintaan 

perusahaan. Untuk memperkirakan permintaan saat ini, 

perusahaan berusaha menentukan total potensi pasar, potensi 

pasar suatu wilayah, penjualan industri, dan pangsa pasar. Untuk 
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memperkirakan permintaan masa depan, perusahaan mensurvei 

maksud pembeli, meminta masukan tenaga penjualan, 

mengumpulkan pendapat ahli, menganalisis penjualan masa lalu, 

atau terlibat dalam uji pasar.  
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