BAB II
Tinjauan Pustaka
A. Strategi Pemasaran
Strategi pemasarana merupakan suatu manajemen yang disusun untuk
mempercepat pemecahan persoalan pemasaran dan pembuatan keputusan-keputusan yang
bersifat strategis. Setiap fungsi dalam manajemen dapat memberikan kontribusi tertentu dalam
penyusunan strategi pada level tertentu. Pemasaran merupakan fungsi yang memiliki
pendekatan paling besar dengan lingkungan eksternal. Maka dari itu pemasaran memainkan
peranan penting dalam pengembangan strategi.
Dalam peranan strategisnya, pemasaran mencakup setiap usaha untuk mencapai
kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya dalam rangka mencari pemecahan atas
masalah penentuan dua pertimbangan pokok, yaitu (Fandy, 2000:6) :
a. Bisnis ada yang digeluti perusahaan pada saat ini dan jenis bisnis apa yang dapat
dimasuki di masa yang akan datang
b. Bagaimana bisnis yang telah dipilih tersebut dapat dijalankan dengan sukses dalam
lingkungan yang kompetitif atas dasar perspektif produk, harga promosi dan distribusi
(bauran pemasaran) untuk melayani pasar sasaran.
Strategi pemasaran terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang mendasari manajemen untuk
mencapai tujuan bisnis dan pemasarannya dalam sebuah pasar sasaran, strategi pemasaran
mengandung keputusan dasar tentang pemasaran, bauran pemasaran, bauran pemasaran
dan alokasi pemasaran. (Kotler, 2004; 92)
Dalam Strategi pemasaran terdiri atas lima elemen-elemen yang saling berkaitan.
Kelima elemen tersebut adalah : (Fandy Tjiptono, 2000; 6-7).
a. Pemilihan pasar, yaitu memilih pasar yang akan dilayani. Keputusan ini didasarkan
pada factor - faktor berikut ini.
1) Persepsi terhadap fungsi produk dan pengelompokan teknologi yang dapat
diproteksi dan didominasi
2) Keterbatasan sumber daya internal yang mendorong perlunya pengerucutan
yang sempit

3) Pengalaman yang kumulatif berdasarkan pada trial-aud-error di dalam
menanggapi peluang dari akses terhadap sumber daya langka atau pasar yang
terproteksi
Pemilihan pasar dimulai dengan melakukan segmentasi pasar dan kemudian
memilih pasar sasaran yang paling memungkinkan untuk dilayani oleh
perusahaan.
b. Perencanaan produk, meliputi spesifik yang terjual, pembentukan lini produk dan
desain penawaran individual terhadap masing-masing lini. Produk itu sendiri
menawarkan manfaat total yang dapat diperoleh pelanggan dengan melakukan
pembelian. Keuntungan yang didapat meliputi produk tersebut sendiri, nama merek
produk, ketersediaan produk, jaminan atau garansi, jasa reparasi dan bantuan teknis
yang ditawarkan oleh penjual.
c. Penetapan harga, yaitu dengan menetapkan harga yang menunjukkan nilai
kuantitatif dari produk kepada pelanggan.
d. System distribusi, yaitu saluran perdagangan grosir dan eceran yang dilalui produk
hingga mencapai konsumen akhir atau end user yang membeli dan menggunakan
produk tersebut.
e. Komunikasi pemasaran (promosi), yang terdiri periklanan, personal selling,
promosi penjualan, direct marketing dan public relations.
Untuk merumuskan strategi dalam pemasaran membutuhkan pendekatanpendekatan yang analitis. Pendekatan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan agar
dapat menanggapi setiap perubhana kondisi pasar dan faktor biaya tergantung pada
hasil analisis terhadap faktor-faktor berikut ini (Fandy, 2000;7)
a. Faktor lingkungan
Analisis terhadap faktor lingkungan seperti pertumbuhan populasi dan
peraturan pemerintah sangat penting agar dapat mengetahui dampak yang
dihasilkan

pada

bisnis

perusahaan.

Selain

faktor-faktor

itu

seperti

perkembangan teknologi, tingkat inflasi dan juga gaya hidup tidak boleh
diabaikan.
b. Faktor pasar
Setiap perusahaan membutuhkan perhatian dan pertimbangan faktorfaktor seperti ukuran pasar, tingkat pertumbuhan, tahap perkembangan, trend

system distribusi, pola perilaku konsumen, permintaan musiman, segmen pasar
saat ini atau yang dapat dikembangkan lagi, dan peluang-peluang yang belum
tercapai.
c. Faktor persaingan
Dalam kaitannya dengan persaingan, setiap perusahaanharus memahami
siapa saingannya, bagaimana posisi produk/pasar dari pesaing, apa strategi yang
mereka terapkan, kelemahan dan kekuatang pesaing, dan kapasitas produk yang
dihasilkan.
d. Faktor analisis kemampuan internal
Setiap perusahaan membutuhkan penilaian terhadap kekuatan dan
kelemahan untuk dibandingkan dengan para pesaing. Penilaian ini dapat dinilai
dari faktor-faktor seperti teknologi yang dimiliki, sumber daya finansial,
kemampuan manufaktur, kekuatan pemasaran dan juga basis pelanggan yang
dimiliki.
e. Faktor perilaku konsumen
Perilaku dari konsumen perlu untuk dipantau maupun dianalisis karena
hal ini sangat bermanfaat untuk pengembangan produk, desain produk,
penetapan harga, pemilihan saluran distribusi dan penentuan strategi promosi.
Untuk melakukan analisis perilaku konsumen dapat dilakukan penelitian atau
riset pasar, bisa dalam bentuk observasi atau survai.
f. Faktor analisis ekonomi
Dalam analisis ekonomi, perusahaan dapat memperkirakan pengaruh
setiap peluang pemasaran terhadap kemungkinan mendapat laba. Analisis
ekonomi terdiri dari analisis terhadap komitmen yang dibutuhkan, analisis BEP
(break even point), penilaian resiko/laba, dan analisis faktor ekonomi dari
pesaing.
B. Bauran Pemasaran
Yang dimaksdu dari bauran pemasaran adalah variable-variabel yang dikendali oleh
perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi keinginan sasaran pasar.

1. Produk, Peranan produk atau jasa sangatlah penting diantara faktor harga, iklan, dan
distribusi. Tidak penting seberapa rendah harga produk yang ditawarkan dipasar,
seberapa menariknya iklan yang dipasang, dan seberapa startegisnya tempat usaha yang
digunakan namun dibutuhkan namun yang dibutuhkan oleh konsumen itu adalah ada
tidaknya produk atau jasa yang mereka butuhkan atau mereka cari.
Produk merupakan bagian integral dari bauran pemasaran, sehingga produk sangat lah
berperan penting dalam bauran pemasaran. Sebelum menentukan strategi bauran
pemasaran yang lain maka harus menentukan terlebih dahulu produk apa yang akan
dibuat dan dipasarkan.
2. Harga, harga adalah nilai yang ditukarkan oleh konsumen dengan manfaat memiliki
atau menggunakan produk yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui
tawar-menawar. Perusahaan harus mempertimbangkan banyak hal dalam menentukan
harga. Berikut adalah Langkah untuk menetapkan harga: (1) memilih tujuan penetepan
harga; (2) menetukan permintaan; (3) memperkirakan biaya; (4) menganalisis biaya,
harga, dan penawaran pesaing; (5) memilih metode penetapan harga dan (6) memilih
harga akhir.
3. Distribusi, saluran distribusi merupakan sekumpulan organisasi yang sangat tergantung
dalam keterlibatan mereka pada proses yang memungkinkan suatu produk tersedia
untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna industrial. Setelah
perusahaan menetukan sasaran pasar yang dikehendaki, selanjutnya perusahaan itu
harus mengidentifikasi alternatif-alternatif utama salurannya yang berhubungan dengan
jenis perantara, jumlah perantara, dan tanggung jawab anggota saluran.
C. Promosi
Promosi adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk memberitahu pasar sasaran
mengenai produk yang tepat. Promosi juga mencakup penjualan tatap muka, penjualan masal,
dan promosi penjualan.
Promosi merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk mengkomunikasikan suatu produk
baru kepada masyarakat dan konsumen agar produk mereka dikenal dan akhirnya membeli atau
mengkonsumsi produk tersebut.
Promosi atau yang bisa disebut komunikasi pemasaran merupakan sarana yang
digunakan oleh suatu perusahaan untuk memberi info, membujuk, dan mengingatkan

konsumen secara langsung maupun tidak terkait dengan produk atau merek yang perusahaan
tersebut jual. Inti dari promosi adalah suara dari perusahaan dan mereknya untuk membangun
sebuah dialog dan membangun hubungan dengan masyarakat atau konsumen.
Sebagus apapun suatu produk yang akan ditawarkan kepada konsumen, namun jika
konsumen tersebut belum pernah mendengar ataupun mengkonsumsi produk tersebut, yang
membuat mereka tidak yakin akan mendapatkan manfaat dari produk tersebut, akan membuat
mereka tidak membelinya. Pada khakekatnya promosi digunakan untuk menyampaikan suatu
produk kepada pasar sasaran, untuk memberi tahu mengenai kelebihan, kegunaan, dan yang
paling utama adalah tentang keberadaannya, sehingga dapat merubah sikap atau mendorong
konsumen untuk membeli produk tersebut.
Devinisi promosi menurut William J. Stanton (2001 : 410) adalah “Promotion is the
element in an organization marketing mix that erves to inform, persuade, and rimind the market
of the organization or product.”
(Promosi adalah unsur dari bauran pemasaran suatu organisasi yang bertujuan
memberitahukan, membujuk dan mengingatkan pasar dari organisasi/produk).
Sedangkan menurut E. Jerome Mc. Carthy (2000 : 273) adalah “promotion is
communication information between seller and buyer to influence attitude and behavior,”
(promosi adalah suatu informasi komunikasi antara penjual dan pembeli untuk mempengaruhi
sikap dan kelakuan).
Dan menurut Basu Swasta (2000 : 273) “Promosi adalah arus informasi atau persuasi
satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada Tindakan yang
menciptakan pertukaran dalam pemasaran.”
Dan yang terakhir menurut Winardi (2000 : 101) “Promosi adalah aktivitas-aktivitas
sebuah perusahaan yang dirancang untuk memberi informasi, membujuk, atau mengingatkan
pihak lain tentang perusahaan yang bersangkutan dan barang-barang serta jasa-jasa yang
mereka tawarkan.”
D. Bauran Promosi
Bauaran promosi adalah salah satu strategi pemasaran yang bisa dibilang sangat efektif
dari bauran pemasaran. Dalam memperkenalkan suatu produk yang baru devisi marketing
harus mengembangkan komunikasi yang efektif yang diarahkan kepada konsumen untuk

memberi informasi yang ada dan di susun agar menghasilkan tindakan konsumen yang
mengarah terhadap keuntungan dari perusahaan.
Menurut Sofyan Assauri (2000 : 243), bauran promosi adalah kombinasi strategi yang
paling baik dari unsur-unsur promosi tersebut, maka untuk mendapatkan efektifnya promosi
yang dilakukan oleh suatu perusahaan, perlu ditentukan terlebih dahulu peralatan atau unsur
promosi apa yang sebaiknya digunakan dan bagaimana pengkombinasisan unsur-unsur
tersebut agar mendapatkan hasil yang optimal.
Menurut Kotler (2002:77), bauran promosi adalah ramuan khusus dari iklan, penjualan
pribadi, promosi penjualan dan hubungan masyarakat yang dipergunakan perusahaan untuk
mencapai tujuan pemasaran. Menurut Tjiptono (2002:222) pengertian bauran promosi adalah
bauran promosi berkaitan dengan upaya untuk mengarahkan seseorang agar dapat mengenal
produk perusahaan lalu memahaminya, berubah sikap, menyukai, yakin kemudian pada
akhirnya membeli dan selalu teringat dengan produk tersebut. Dan menurut Sistaningrum
(2002:100), bauran promosi adalah kombinasi yang optimal bagi berbagai macam kegiatan
promosi atau pemilihan jenis kegiatan promosi atau pemilihan jenis kegiatan promosi yang
paling efektif dalam meningkatkan penjualan.
Promosi penjualan (sales promotion), menurut Tjiptono (2000:229), promosi penjualan
adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk
merangsang pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli
pelangggan. Menurut Lupiyoadi (2001:109), promosi penjualan adalah semua kegiatan yang
dimaksudkan untuk meningkatkan arus barang dan jasa dari produsen sampai pada akhirnya.
Sedangkan menurut Saladin (1991:136) promosi penjualan adalah suatu perencanaan untuk
membantu atau melengkapi koordinasi periklanan dan penjualan pribadi.
Word of mouth communication (WOM) atau komunikasi dari mulut ke mulut
merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu
maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan
informasi secara personal (Kotler dan Kelle, 2012).
Word of mouth bisa dalam bentuk komentar atau rekomendasi yang di sebarkan oleh
konsumen berdasarkan pengalaman dari pihak lain. Word of mouth merupakan salah satu
bentuk promosi dalam pemasaran. Word of mouth menjadi bagian dari bauran pemasaran yang
merupakan salah satu strategi yang sangat berpengaruh di dalam keputusan konsumen dalam
menggunakan produk atau jasa.

Berikut ini terdapat beberapa definisi dan pengertian Word of Mouth dari beberapa para
ahli:
1. Menurut Hasan (2010), word of mouth merupakan pujian, rekomendasi dan
komentar pelanggan sekitar pengalaman mereka atas layanan jasa dan produk
yang betul-betul mempengaruhi keputusan pelanggan atau perilaku pembelian
mereka.
2. Menurut Lupiyoadi (2006:238), word of mouth adalah suatu bentuk promosi
yang berupa rekomendasi dari mulut ke mulut tentang kebaikan dalam suatu
produk.
3. Menurut WOMMA (Word of Mouth Marketing Association), Word of mouth
merupakan usaha pemasaran yang memicu konsumen untuk membicarakan,
mempromosikan, merekomendasikan, dan menjual produk atau merek kita
kepada pelanggan lainnya (Sumardy, 2011:68)
4. Menurut Kotler dan Keller (2009:174) word of mouth adalah komunikasi lisan,
tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan
atau pengalaman membeli atau menggunakan produk atau jasa.
E. Direct Marketing
Direct marketing merupakan sistem pemasaran yang bersifat interaktif, yang
menggunakan satu atau lebih media iklan agar dapat menimbulkan respon yang terukur dan
transaksi disembarang lokasi.
Menurut Kotler dan amstrong (2008:310), “pemasarang langsung adalah hubungan
langsung dengan individu yang ditargetkan secara hati-hati untuk meraih respon segera dan
mencapai hubungan pelanggan yang abadi”. Pemasar berkomunikasi secara langsung dengan
pelanggan, disamping pembangunan merek dan hubungan pelanggan, pemasar biasanya
langsung mencari respons dari konsumen yang langsung.
Menurut George dan Michael pada Kusumuriyanto dan Martono (2002), Direct
marketing adalah pemasaran langsung yaitu sistem pemasaran dimana organisasi
berkomunikasi langsung dengan pelanggan sasaran untuk menghasilkan tanggapan atau
transaksi.
Menurut Kotler (1998:307), pemasaran langsung adalah system pemasaran yang cukup
interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan agar dapat menghasilkan tanggapan

dan transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Definisi ini menekankan pada tanggapan
yang dapat diukur, khususnya pesanan pelanggan. Oleh karena itu pemasaran langsung kadangkadang disebut pemasaran pesanan langsung.
Menurut Kotler dan Amstrong (2008:294-295), berikut penjelasan tentang manfaat
pemasaran langsung: a) manfaat bagi pembeli. Bagi pembeli, pemasaran langsung bersifat
menyenangkan, mudah, dan pribadi. Pembeli dapat berinteraksi dengan penjual via telepon
atau di situs web pemasar untuk menciptakan konfigurasi informasi yang tepat, produk, atau
jasa yang pelanggan inginkan. b) manfaat bagi penjual, pesaran langsung adalah alat yang kuat
untuk membangun hubungan pelanggan. Pemasaran langsung memberi akses kepada penjual
untuk meraih pembeli yang tidak dapat mereka jangkau melalui saluran lain.
Terdapat beberapa bentuk-bentuk didalam pesaran langsung menurut Saladin
(2006:45),
1. Penjualan tatap muka (Face to Face Selling), bentuk pemasaran langsung
dengan penjualan tatap muka ini merupakan kunjungan penjual yang dilakukan
oleh para tenaga penjual.
2. Pemasaran Direct mail (Direct Mail Marketing), adalah aktifitas promosi
barang atau jasa yang langsung ditujukan kepada atau pelanggan melalui media
surat.
3. Pemasaran Melalui Katalog (Catalog Marketing), adalah bentuk pemasaran
langsung dimana perusahaan mengirimkan satu atau lebih katalog kepada
konsumen.
4. Telemarketing, adalah penjualan barang atau jasa melalui telepon.
5. Pemasaran Melalui Kios (Kios Marketing), adalah pemasaran melalui suatu
mesin penerima pesan pelanggan yang ditempatkan di toko.
6. Saluran online (Online Channel), adalah saluran yang dapat dijangkau
seseorang melalui komputer dan modem menurut Saladin (2006:45).

