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ANALISIS POSISI PERSAINGAN DAN  STRATEGI BAURAN 
PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI 

PENJUALAN PADA KRESNA ART GALLERY 
DI KABUPATEN GIANYAR 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini globalisasi disamakan artinya dengan kemajuan, pengajaran, 

kemakmuran, dan modernisasi ekonomi. Globalisasi terkait erat dengan 

investasi dan alih teknologi. Perkembangan dunia industri dalam era 

globalisasi, dirasakan semakin maju dengan pesatyang dipengaruhi adanya 

perubahan teknologi transportasi, informasi, dan proses produksi serta aplikasi 

komputer dalam berbagai aspek bisnis semakin luas. 

Daerah Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang banyak 

dkunjingi oleh wisatawan asing maupun domestik. Perkembangan dunia usaha 

khususnya industri kerajinan, dewasa ini dirasakan semakin maju dan pesat 

yang membawa dampak persaingan yang semakin tajam, terlebih lagi belum 

pulihnya kondisi pariwisata di Bali. Kondisi ini menyebabkan banyak 

perusahaan yang tidak dapat bertahan lama karena persaingan yang semakin 

tajam antar perusahaan – perusahaan yang bergerak dibidang sejenis. 

Semakin tinggi tingkat persaingan serta kondisi yang tidak pasti 

memaksa perusahaan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif, oleh 

karena  itu  berbagai  macam  strategi  yang  digunakan untuk memenangkan 
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suatu persaingan. Strategi di dalam membangun suatu usaha dilakukan 

berdasarkan sudut pandang apa yang menjadi harapan bagi para pelanggan 

atau konsumen. Semakin menjamurnya pertumbuhan dunia usaha 

berakibat ketatnya persaingan diantara perusahaan yang sejenis maupun 

yang tidak sejenis dan masing – masing perusahaan berlomba-lomba untuk 

mempromosikan produknya agar bisa menarik konsumen dengan inovasi 

strategi. 

Tujuan usaha perusahaan meliputi mendapatkan keuntungan, 

mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan 

produktivitas usaha, dan meningkatkan tanggung jawab perusahaan kepada 

masyarakat (Drucker dalam Siswanto, 2002 : 2). Menentukan tujuan yang 

ingin dicapai perusahaan merupakan bagian penting dalam proses 

penyusunan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang 

menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran, yang 

memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat 

tercapainya pemasaran suatu perusahaan (Sofjan Assuri, 2004:154). 

Untuk mewujudkan rencana yang terarah dan terpadu agar 

memperoleh hasil yang optimal, maka diperlukan suatu strategi yang tepat 

untuk memenangkan persaingan, yaitu dengan menerapkan strategi bauran 

pemasaran yang meliputi produk, harga, promosi, dan tempat/lokasi. 

Keempat bauran pemasaran yang bergerak dalam bidang industri. Karena 

hal ini akan berdampak pada jumlah nilai penjualan perusahaan.  
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Industri pembuatan lukisan yang terbuat dari kain canvas dan 

berbagai merk cat untuk melukis saat ini sedang maju pesat, khususnya di 

Kabupaten Gianyar. Hal ini terbukti banyaknya usaha baru yang bergerak 

dibidang sejenis yaitu memproduksi lukisan yang terbuat dari kain canvas 

dan cat yang digunakan melukis. Pada Tabel 1 dibawah ini dapat diketahui 

nama – nama perusahaan yang bergerak di bidang sejenis di Kabupaten 

Gianyar. 

Tabel 1 
Data Nama perusahaan yang Memproduksi dan Menjual Lukisan 

Di Kabupaten Gianyar 
Tahun 2012 

 
No Nama Perusahaan Alamat 

1 CB Painting Jln.Lodtunduh, Ubud, Gianyar 

2 Kresna Art Gallery Jln. By pass Prof. Dr. Ida Bagus 
Mantra, Gianyar 

3 Semar Kuning Painting Jln.Lodtunduh, Ubud, Gianyar 

4 Koming Art Jln.Lodtunduh, Ubud, Gianyar 

5 Dewa Putu Toris Jln. Batuan, Sukawati, Gianyar 

 Sumber : Kresna Art Gallery 

Dari data tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa ada 5 perusahaan 

yang memproduksi dan menjual lukisan di Kabupaten Gianyar, salah 

satunya adalah Kresna Art Gallery. Perusahaan yang bergerak di bidang 

sejenis tersebut, saling bersaing yaitu memproduksi dan menjual lukisan 

yang terbuat dari kain canvas dan cat untuk melukis. 
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Ketatnya persaingan berdampak sangat besar terhadap nilai 

penjualan Kresna Art Gallery, nilai penjualan yang bisa dicapai oleh 

Kresna Art Gallery tahun 2007-20011 adalah sebagai berikut : 

Tabel 2 
Nilai Penjualan Kresna Art Gallery 

Tahun 2007-2011 
 

No Tahun Nilai Penjualan Persentase 
Perubahan 

(%) 
1 2007 4.325.875.000 - 

2 2008 4.087.546.000 (5,51) 

3 2009 4.561.350.025 11,59 

4 2010 5.211.450.000 (14,25) 

5 2011 5.762.730.110 10,58 

 Jumlah 23.948.951.135 2,41 

 Rata-Rata 4.789.790.227 0,48 

                 Sumber : Kresna Art Gallery  

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa nilai penjualan Kresna Art 

Gallery dari Tahun 2007-2011 mengalami fluktuasi. Peningkatan nilai 

penjualan terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 11,59% yang disebabkan 

oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2007, 

2009, 2010, dan 2011 relatif tinggi, dan penurunan penjualan terjadi pada 

tahun  2008, karena sedikitnya minat wisatawan mancanegara dan 

wisatawan domestik untuk berlibur ke Bali. Kresna Art Gallery mengalami 

penurunan penjualan, hal tersebut berbeda dengan CB. Painting yang 
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mengalami peningkatan nilai penjualan setiap 5 tahun terakhir. Data 

tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut : 

Tabel 3 
Nilai Penjualan CB. Painting 

Tahun 2007-2011 
 

No Tahun Nilai Penjualan 
Persentase Perubahan 

(%) 

1 2007 4.342.865.000 - 

2 2008 4.412.000.000 1,59 

3 2009 4.672.150.000 5,90 

4 2010 4.972.200.000 6,42 

5 2011 5.621.350.000 13,05 

 Jumlah 24.020.565.000 26,96 

 Rata-Rata 4.804.113.000 5,39 

                Sumber : CB. Painting  

Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa nilai penjualan CB.Painting dari 

tahun 2007-2011 adalah sebesar Rp. 24.020.565.000, dengan nilai rata-rata 

dalam setiap tahunnya sebesar Rp. 4.804.113.000. Dimana dalam setiap 

tahunnya pertumbuhan nilai penjualan selama 5 tahun terakhir dengan 

persentase kenaikan sebesar 5,39%. Dengan demikian berarti nilai 

penjualan CB. Painting cenderung mengalami peningkatan. 

Dengan demikian nilai penjualan Kresna Art Gallery masih lebih 

kecil dibandingkan dengan nilai penjualan CB.Painting. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai penjualan pada Kresna Art Gallery belum 

mampu mengimbangi pangsa pasar dari CB. Painting. Kondisi ini 
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merupakan permasalahan yang sangat serius untuk segera mungkin diatasi 

agar kelangsungan hidup perusahaan bisa berjalan lancar. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu diadakan penelitian 

dengan judul Analisis Posisi Persaingan dan Strategi Bauran Pemasaran 

untuk Meningkatkan Nilai Penjualan Pada Kresna Art Gallery di 

Kabupaten Gianyar. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka menjadi 

pokok permasalahan di dalam penelitian adalah : 

1. Apakah yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang 

dihadapi oleh Kresna Art Gallery dalam upaya untuk meningkatkan nilai 

penjualan? 

2. Bagaimana posisi Kresna Art Gallery dari segi tingkat pertumbuhan pasar 

dan pangsa pasar dibandingkan pesaingnya berdasarkan matrik BCG? 

3. Strategi pemasaran apakah yang perlu dilakukan agar dapat meningkatkan 

nilai penjualan pada Kresna Art Gallery? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang 

dihadapi oleh Kresna Art Gallery dalam upaya untuk meningkatkan 

nilai penjualan. 

b. Untuk mengetahui posisi Kresna Art Gallery dari segi tingkat 

pertumbuhan pasar dan pangsa pasar dibandingkan pesaingnya 

berdasarkan matrik BCG. 

c. Untuk mengetahui Strategi pemasaran apakah yang perlu dilakukan 

agar dapat meningkatkan nilai penjualan pada Kresna Art Gallery. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Mahasiswa 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat 

pemahaman teori-teori pemasaran, khususnya mengenai bauran 

pemasaran dan nilai penjualan, sebagai salah satu persyaratan untuk 

mencapai gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Warmadewa Denpasar. 

b. Bagi Perusahaan Kresna Art Gallery  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai 

bahan pertimbangan bagi pimpinan Kresna Art Gallery tentang strategi 

bauran pemasaran dan nilai penjualan. 
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c. Bagi fakultas / Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi 

perpustakaan untuk dijadikan acuan skripsi bagi mahasiswa yang 

mengambil tema sejenis. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Landasan Teori 

a. Pengertian Pemasaran 

Sehubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam 

penelitian ini maka diperlukan adanya teori-teori atau konsep-konsep 

yang memerlukan penjelasan. Dalam banyak perusahaan dewasa ini, 

pemasaran memegang peranan sebagai suatu faktor penting untuk 

tetap bertahan menjalankan usaha dan bergelut dalam dunia 

persaingan. Pemasaran merupakan faktor vital sebagai strategi 

perusahaan dalam menjalankan usahanya, yang terutama berhubungan 

dengan konsumen. Kata pemasaran sendiri berasal dari kata pasar, 

atau bisa juga diartikan dengan mekanisme yang mempertemukan 

permintaan dan penawaran. 

Pemasaran menurut WJ. Stanton adalah sesuatu yang meliputi 

seluruh system yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan 

dan menentukan harga sampai mempromosikan dan mendistribusikan 

barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual 

maupun potensi (Krisno Iswanto,http//www.midassolusi.com). 
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Pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang 

diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan 

melalui proses pertukaran (Sofian Assuri,2008:5). 

Menurut American Marketing Association (AMA) pemasaran 

adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan 

harga, dan distribusi ide, barang, dan jasa untuk menciptakan 

pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan perusahaan (Titik 

Nurbiyati, Mahmud Machfoedz.2007 : 1). 

Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat dikatakan 

pemasaran mencakup segala usaha yang diperlukan untuk 

memperlancar arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen 

secara efisien, meliputi perencanaan, menentukan harga, 

mempromosikan serta mendistribusikan produk yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginan konsumen. Kegiatan 

pemasaran ini harus dikoordinasikan dan dikelola dengan cara yang 

baik, maka diperlukan suatu manajemen pemasaran. 

b. Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran adalah kegiatan penganalisaan, 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang 

dibuat untuk membentuk, membangun, dan memelihara, keuntungan 

dan pertukaran, melalui pasar sasaran guna mencapai tujuan organisasi 

atau perusahaan dalam jangka panjang . 
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Manajemen adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang mencakup 

pengkoordinasian, pengintregasian, dan penggunaan sumber-sumber 

daya guna mencapai tujuan organisasi melalui manusia- manusia, 

teknik-teknik, berbagai informasi dalam suatu struktur organisasi 

(Justin T.Sirait.2006 :2). 

Menurut Henry M.Boettinger, berpendapat bahwa manajemen itu 

suatu seni. Seni membutuhkan tiga unsure yaitu pandangan seniman, 

pengetahuan, teknik dan komunikasi yang berhasil. Dalam hal 

manajemen merupakan suatu seni, maka manajemen memerlukan ke 

tiga unsur tersebut. Oleh karena itu sama seperti keterampilan 

manajemen, keterampilan seni juga dapat dikembangkan melalui 

traning. Ketrampilan manajemen juga dapat dikembangkan dengan 

cara yang sama untuk melatih seniman (Agus Sabardi,2008 :3). 

Manajemen pemasaran (Marketing Managemen) adalah analisis, 

perencanaan, penginplementasian dan pengendalian program yang 

dirancang untuk menciptakan, membangun dan menciptakan 

pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran demi 

mencapai tujuan organisasi (Philip Kotler,2009:21), 

c. Konsep Pemasaran dan Konsep Inti Pemasaran 

Konsep pemasaran merupakan sebuah falsafah manajemen dalam 

bidang pemasaran yang berorientasi kepada kebutuhan dan keinginan 

konsemen yang didukung oleh kegiatan pemasaran terpadu yang 

diarahkan untuk memberikan kepuasan konsumen sebagai kunci 
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keberhasilan organisasi dalam usahanya mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan (Sofjan Assuri,2009:81). 

Menurut Philiph Kotler (2007:412) pemasaran dapat dipahami 

lebih lanjut dengan mendefinisikan beberapa konsep intinya, antara 

lain : 

1) Kebutuhan, keinginan, permintaan 

Kebutuhan manusia adalah suatu keadaan yang dirasakan 

ketiadaan kepuasan dasar tertentu. Keinginan adalah kehendak 

yang kuat akan pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan-

kebutuhan yang lebih mendalam tadi. Permintaan adalah 

keinginan akan produk yang spesifik yang didukung dalam 

kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. 

2) Produk 

Produk dapat didefinisikan sebagai suatu yang dapat ditawarkan 

ke seseorang untuk memeuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. 

3) Untilitas, Nilai, dan Kepuasan 

Untilitas adalah taksiran konsumen mengenai kapasitas 

keseluruhan suatu produk untuk memuaskan suatu kebutuhan. 

Nilai suatu produk yang mempunyai harga tinggi. 

4) Pertukaran, Transaksi, dan Hubungan 

Pertukaran adalah tindakan memperoleh produk yang dikehendaki 

dari seseorang dengan menawarkan suatu yang lain sebagai 

balasannya. Transaksi merupakan perdagangan nilai-nilai diantara 
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dua pihak. Pemasaran hubungan mempunyai tujuan membangun 

hubungan jangka panjang yang saling memeuaskan pihak-pihak 

yang memiliki kepentingan utama pelanggan, pemasok, 

distributor, dalam rangka mempertahankan prefrensi dan 

kelangsungan bisnis jangka panjang mereka. 

5) Pasar 

Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang mempunyai 

kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan 

mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan 

kebutuhan dan keinginan tersebut. 

6) Pemasaran dan pemasar 

Pemasaran adalah semua kegiatan manusia yang dilakukan dalam 

hubungannya dalam pasar. Pemasar adalah seseorang yang 

mencari sumber daya dari org lain dan bersedia menawarkan 

sesuatu yang bernilai sebagai imbalannya 

Gambar 1 
Konsep Inti Pemasaran 

 
 

 

 

 Sumber : Philif Kotler (2007:4) 

Konsep pemasran bersandar pada empat tiang utama yaitu : 

Orientasi pasar, orientasi pada pelanggan, orientasi terhadap 

Kebutuhan 
keinginan 
dan 
permintaan 

Produk Utilitas 
nilai dan 
kepuasan 

Pertukaran 
transaksi dan 
hubungan 

Pasar Pemasaran 
dan 
Pemasar 
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pemasaran terkoordinasi, terpadu, terkonsep, dan kemampuan 

memperoleh laba.  

Untuk mendukung kegiatan itu secara umum terdapat lima konsep 

pemasaran yaitu : 

1) Konsep Produksi (The Production Concept) 

Konsep produksi adalah salah satu dari falsafah tertua yang 

menjadi pedoman penjual. Konsep produksi menyatakan bahwa 

konsumen akan menginginkan produk tersedia dengan harga yang 

sangat terjangkau. Oleh karena itu manajemen harus terfokus pada 

produksi serta distribusi yang efisien. Disini tugas dan manajemen 

adalah memproduksi barang sebanyak mungkin, karena konsumen 

dianggap akan menerima produk yang tersedia secara luas dan 

dengan gaya beli mereka. 

2) Konsep Produk (The Product Concept) 

Konsep produk seperti halnya konsep produksi, mempunyai fokus 

ke dalam. Konsep produk percaya pada bahwa konsumen lebih 

menyukai produk dan bentuk produk yang sudah ada, dan tugas 

manajemen adalah mengembangkan versi produk yang baik. 

Pandangan itu tidak melihat bahwa konsumen berusaha 

memuaskan kebutuhannya, dan bisa beralih ke produk yang sama 

sekali berbeda untuk mendapatkan kepuasan yang lebih baik. 
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3) Konsep Penjualan (The Selling Concept) 

Konsep penjualan berkeyakinan bahwa konsumen akan membeli 

produk organisai dalam jumlah yang cukup kecuali organisasi itu 

melakukan usaha penjualan dan promosi yang gigih. 

4) Konsep Pemasaran (The Marketing Concept) 

Kunci keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan perusahaan 

adalah terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar 

sasaran serta pemberian kepuasan yang diinginkan secara lebih 

baik dan pada yang dilakukan oleh para pesaingnya. 

5) Konsep Pemasaran Kemasyarakatan (The Social Marketing 

Concept) 

Konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah 

menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran 

serta memberikan kepuasan yang diinginkan dengan lebih baik dan 

pada yang diberikan oleh pesaing lainnya sehingga dapat 

mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat. 

6) Konsep Pemasaran Global 

Pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh 

perusahaan-perusahaan yang menekankan : 

a) Upaya standarisasi program-program pemasaran lintas Negara 

yang berbeda khususnya yang berkaitan dengan penawaran 

produk, bauran promosi, harga dan struktur saluran. Upaya ini 

meningkatkan peluang untuk mentransfer produk-produk, 
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merk-merk dan ide-ide lainnya antara para anak perusahaan 

dan membantu menghadapi munculnya para pelanggan global. 

b) Koordinasi lintas pasar, pengurangan, inefesiensi biaya dan 

duplikasi upaya-upaya diantaraanak-anak perushaan nasional 

dan regional mereka. 

c) Integrasi global berpartisifasi dibanyak pasar dunia utama 

untuk memperoleh peningkatan kemampuan bersaing dan 

berintegrasi efektif dari kampanye bersaing dari perusahaan 

lintas pasar tersebut dengan kemampuan untuk mensubsidi 

operasi-operasi di beberapa pasar dengan sumber-sumber daya 

yang dihasilkan dipasar Negara lain dan merespon pada 

serangan-serangan persaingan di dalam sebuah pasar dengan 

melakukan serangan pasar balik di pasar Negara lain. 

d.  Strategi Pamasaran 

Strategi merupakan suatu alat yang digunakan oleh perusahaan 

dengan tujuan membantu perusahaan itu memilih dan 

mengorganisasikan bisnisnya dengan cara membuat perusahaan tetap 

sehat dan tidak mengalami hal-hal tidak terduga yang mengecewakan 

dan biasa terjadi pada bisnis atau lini produk spesifik manapun. 

Strategi merupakan perekat yang bertujuan untuk membangun 

dan memberikan posisi nilai yang konsisten dan membangun citra 

yang berbeda kepada pasar sasaran. 
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Semua organisasi membutuhkan pemasaran untuk mencapai 

tujuan dan objektifnya, jadi perusahaan memerlukan strategi yang 

berbeda-beda dalam jangka panjang yang digunakan bagi pedoman 

masing-masingtingkat perusahaan. 

Menurut Kotler dan Amstrong, strategi pemasaran adalah logika 

pemasaran dan berdasarkan itu, unit bisnis diharapkan untuk mencapai 

sasaran pasarannya. Strategi Pemasaran didasarkan analisis manajer 

perusahaan akan lingkungan perusahaan baik internal maupun 

eksternal. 

Strategi Pemasaran adalah serangkaian tindakan terpadu menuju 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi strategi pemasaran adalah : 

1) Faktor Mikro, yaitu perantara pemasaran,pemasok,pesaing dan 

masyarakat. 

2) Faktor Makro, yaitu demografi/ekonomi, politik/hukum, 

teknologi/fisik dan sosial/budaya. Sedangkan strategi dan kiyat 

pemasaran dari sudut pandang penjual (4P) adalah Product 

(produk), promotion (promosi), Price (harga), Place (distribusi), 

setepat mungkin agar kebutuhan para konsumen dapat dipenuhi. 

Sedangkan dari sudut pelanggan (4C) adalah kebutuhan dan 

keingan pelanggan (costumer needs and want), Biaya pelanggan 

(cost to the costumer), Kenyamanan (convenience), dan 

komunikasi (communication). Tujuan akhir dari strategi 
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pemasaran adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. Kepuasan 

pelanggan sepenuhnya bukan berarti memberikan kepada 

konsumen apa yang menurut keinginan kita, tetapi apa yang 

sesungguhnya mereka inginkan serta kapan dan bagaimana 

mereka inginkan. Atau secara singkat adalah memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Terdapat lima element pokok yang saling 

berkaitan menurut (Corey dan Fandy Tjiptono2006:6) dalam 

strategi pemasaran :  

a) Pemilihan pasar 

Memilih pasar yang akan dilayani. 

b) Perencanaan Produk 

Produk spesifik yang dijual, pembentukan lini produk, dan 

desain penawaran individual terhadap masing-masing lini. 

c) Penetapan harga  

Menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai kuantitatif 

dari produk pada pelanggan. 

d) Sistem distribusi 

Saluran perdagangan grosir dan eceran yang dilalui produk 

hingga mencapai konsumen akhir yang membeli dan 

menggunakannya. 

e) Komunikasi Pemasaran 

Meliputi periklanan, personal selling, promosi penjualan, 

direct marketing dan public relation. 
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Untuk mendukung kegiatan pemasaran itu secara umum ada 

3 elemen pokok menurut Fandy Tjiptono dalam strategi 

pemasaran : 

a) Konsumen 

Pemasaran berawal dari kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta berakhir dengan kepuasan loyalitas 

pelanggan. Pemasar wajib memahami siapa saja 

pelanggannya, preferensi, karakteristik, kebutuhan dan 

keinginan, gaya hidup, serta fakto-faktor yang berpengaruh 

terhadap pola konsumsi mereka. 

b) Pesaing 

Memenuhi kepuasan konsumen belumlah cukup. Apabila 

ada pesaing yang sanggup memuaskan pelanggan lebih baik, 

maka pelanggan akan beralih ke pesaing. Oleh sebab itu, 

setiap organisasi harus memperhatikan faktor persaingan pula. 

Faktor tersebut meliputi siapa saja pesaing perusahaan, 

strategi, kelemahan, kompetensi diri, serta relasi mereka. 

c) Perusahaan 

Tujuan perusahaan dicapai melalui upaya memuaskan 

pelanggan. Caranya tidak semata-mata tidak menekankan 

pada aspek transaksi, namun justru lebih focus pada aspek 

relasi. Untuk itu dibutuhkan strategi, kinerja, kompetensi diri, 
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sumber daya (manusia, alam, finansial, teknologi, intelektual, 

informasi ,dan waktu). 

Dalam strategi pemasaran, perusahaan harus 

memperhatikan yang disebut dengan bauran pemasaran. Dimana 

perusahaan yang menghasilkan produk harus memperhatikan 4P 

yaitu: Product, Price, Place, Promotion, sedangkan untuk 

perusahaan penghasil jasa ditambah dengan 3P menjadi 7P yaitu: 

Product, Price, Place, Promotion, Process, People, dan Physical 

avidence. 

e. Bauran Pemasaran (Marketing Mix)  

Lamb, ddk., (2006) menjelaskan bahwa bauran pemasaran 

adalah strategi produk,promosi, dan penentuan harga yang bersifat 

unik serta di rancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling 

menguntungkan dengan pasar yang dituju. 

Bauran pemasaran pada dasarnya terdiri dari empat bidang 

strategi pemasaran, yaitu keputusan pemasaran yang akan 

mengubah ide dasar dan barang atau jasa keseluruhan, keputusan 

promosi yang akan mengomunikasikan informasi yang berguna 

pada pasar tujuan, keputusan distribusi mengenai pengiriman 

produk kepada konsumen, keputusan harga yang menyatakan nilai 

pertukaran yang dapat di terima pada barang atau jasa. Menurut 

Mc. Carthy, mempopulerkan pembagian dan bauran pemasaran itu 

adalah empat faktor yang disebut dengan empat P (4P) yaitu : 
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produk (product), harga (price), tempat (place), promosi 

(promotion) (Rusmiati, 2009 : 17). 

Bauran pemasaran (Marketing Mix) adalah seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus menerus 

mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran (Philip Kotler, 

2007 : 18). 

Adapun gambaran bauran pemasaran (marketing mix) adalah 

terlihat pada gambar 2 berikut : 

Gambar 2 
Bauran Pemasaran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Philip Kotler, 2007 :18 
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Konsep bauran pemasaran pertama kali dipopulerkan Jerome Mc. 

Carthy yang merumuskannya menjadi 4P (product, price, promotion, dan 

place). 

Kiat bauran pemasaran mendasar adalah : 

1) Produk 

a) Pengertian Produk 

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke 

pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi, serta 

yang mungkin mampu memuaskan kebutuhan atau keinginan 

(Freddy Rangkuti, 2009 : 20). 

Produk adalah elemen kunci dalam penawaran pasar. Inti 

merek yang hebat adalah produk yang hebat. Pemimpin pasar 

biasanya menawarkan produk dan jasa bermutu tinggi yang 

memberikan nilai pelanggan yang paling unggul (Philip Kotler, 2009 

: 3). 

Pada konsepnya produk tidak terbatas pada obyek fisik, tetapi 

segala sesuatu yang mampu memuaskan kebutuhan para konsumen. 

Kepuasan, kepuasan suatu pelanggan bertanggung pada daya 

guna produk dalam memberikan nilai relatif sebagaimana yang 

diharapkan para pembeli. Harapan para pelanggan di dasarkan pada 

pengalaman membeli sebelumnya, pendapat teman, informasi dan 

janji pemasar dan pesaing. Pemasar harus berhati-hati dalam 

menetapkan tingkat harapan yang tepat. Jika mereka menetapkannya 
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terlalu rendah, mereka bisa memuaskan mereka yang membeli, tetapi 

gagal menarik pelanggan baru. Jika mereka menaikan harapan 

terlalu tinggi, pembeli merasa kecewa. Namun, kebanyakan 

perusahaan paling sukses saat ini tetap saja melakukan peningkatan 

harapan dan memberikan kinerja yang sepadan. Perusahaan-

perusahaan itu membuat rencana yang tinggi karena mereka tahu 

pelanggan yang hanya merasa puas akan mudah untuk mengganti 

pemasok saat tawaran yang lebih baik datang. Dengan demikian 

perasaan senang pelanggan menciptakan emosi yang bertalian 

dengan produk atau jasa dan bukan hanya menciptakan pilihan yang 

rasional. Perasaan senang itu menciptakan kesetiaan tinggi 

pelanggan. Pelanggan yang merasa sangat puas akan mengulang 

pemesanan, tidak terlalu peduli harga, tetap menjadi pelanggan 

dalam waktu lama, dan bercerita kepada org lain tentang perusahaan 

dan produknya itu. 

Kualitas berdampak langsung pada daya guna produk atau 

jasa. Dengan demikian sangat erat kaitannya dengan nilai dan 

kepuasan pelanggan. Pada perusahaan yang bertumbuh pada kualitas 

mengemban dua tanggung jawab yaitu: mereka harus ikut serta 

memuaskan strategi yang akan membantu perusahaan meraih 

kemenangan melalui keunggulan kualitas total. Mereka harus 

menjadi suatu perusahaan yang mempedulikan atau membimbing 

pelanggan yang secara lantang menyampaikan keluhan pelanggan 
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manakala produk atau langganan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Kedua, pemasar harus memberikan kualitas pemasaran 

di samping kualitas produksi. Semakin tinggi kualitas produk yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin luas pangsa pasar yang 

di sasar oleh perusahaan itu. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka produk dapat di 

artikan sesuatu yang baik terwujud maupun tidak terwujud 

merupakan kombinasi barang atau jasa dengan tujuan untuk 

memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. 

b) Atribut Produk 

Atribut produk merupakan semua kelengkapan-kelengkapan 

atau variabel-variabel pendukung produk yang diproduksi oleh suatu 

perusahaan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Atribut produk adalah suatu kompenen yang merupakan sifat-

sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan yang diharapkan oleh pembeli, berupa 

sesuatu yang berwujud/tangible (desain produk, bungkus, merek, 

dan sebagainya) maupun berupa sesuatu yang tidak terwujud/ 

intagible (nama baik perusahaan) (Gitosudarmo,2006:188). 

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dapat dikatakan 

bahwa atribut produk adalah suatu kompenen yang memiliki sifat-

sifat atau karakteristik yang terkandung dalam sebuah produk 

seperti: desain produk, kemasan, harga, cirri, jaminan, dan 
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pelayanan, yang kesemuanya dapat menjamin agar produk tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

c) Siklus hidup produk 

Para pakar dan praktisi pemasar internasional/global 

menyadari bahwa dasar pemikiran dan konsep siklus hidup produk 

yaitu bahwa sebuah produk, sama seperti manusia, memiliki sebuah 

siklus hidup yang dimulai dari fase peluncurannya sebagai sebuah 

produk baru yang belum dikenal oleh karena itu perlu dikenalkan. 

(1) Tahap perkenalan (introduction) 

Periode ini merupakan produk yang mulai dipasarkan 

dalam jumlah besar walaupun nilai penjualannya belum tinggi. 

Bahkan belum mendapat laba karena dalam tahap ini besarnya 

biaya-biaya yang digunakan untuk memperkenalkan produk. 

(2) Tahap Pertumbuhan (growth) 

Tingkat penjualan perusahaan sudah mengalami 

peningkatan dikarenakan penerimaan pasar yang cepat dan juga 

laba yang meningkat. 

(3) Kematangan/kedewasaan(manurity) 

Dalam periode ini perusahaan mengalami penurunan 

penjualan karena produk itu telah diterima oleh sebagian besar 

calon pembeli. Laba stabil atau menurun karena terjadi 

persaingan yang semakin meningkat. 
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(4) Penurunan (decline) 

Pada petiode ini penjualan menunjukan arah yang semakin 

menurun dan laba yang menipis. 

2) Harga (price) 

Harga adalah perbedaan antara manfaat yang diperoleh pelanggan 

dan pemilikan dan atau pengguna produk dengan biaya untuk 

mendapatkan produk itu. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar 

pelanggan untuk suatu produk tersebut. Di mana harga yang di tetapkan 

harus sesuai dengan pandangan pelanggan baik itu dari segi kualitasnya 

serta seni dan produk itu supaya pembeli tidak beralih ke pesaingnya. 

Harga (price) adalah expresi nilai, dimana nilai menyangkut 

kegunaan dan kualitas produk, citra yang terbentuk melalui iklan dan 

promosi, ketersediaan produk melalui jaringan distribusi dan layanan 

yang menyertainya (Hermawan Kertajaya,2006:481). 

Pada dasarnya ada empat bjenis tujuan penetapan harga, yaitu : 

a) Tujan berorientasi pada laba 

Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimalisasi laba. 

b) Tujuan berorientasi pada volume 

Tujuan ini dikenal dengan istilah volume pricing objectives. 

c) Tujuan berorientasi pada citra 

Citra (image) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi 

penetapan harga. 
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d) Tujuan stabilisasi harga 

Tujuan stabilisasi juga dilakukan dengan jalan menetapkan harga 

untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu 

perusahaan dan harga pemimpin industri (industry leader) (Fandy 

Tjiptono, 2006 : 152). Ada lima tujuan penetapan harga yang ingin 

dicapai oleh semua perusahaan (Marius Angipora, 2007:271) antara 

lain : 

(1) Mendapatkan laba maksimal 

(2) Mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau 

pengembalian pada penjualan bersih. 

(3) Mencegah atau mengurangi persaingan. 

(4) Mempertahankan atau memperbaiki market share. 

(5) Mencapai laba maksimum. 

3) Tempat  dan Saluran Distribusi (place) 

Place berarti lokasi fisik tempat pembeli dan penjual bertemu 

untuk bertukar barang. Dimana tempat merupakan berbagai kegiatan 

perusahaan untuk membuat suatu produk yang mudah terjangkau serta 

merupakan tempat penyajian barang-barang yang akan dipajang sebelum 

dijual kepada konsumen. 

Saluran distribusi terdiri seperangkat lembaga yang melakukan 

semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status 

kepemilikannya dari produsen ke konsumen (Philip Kotler, 2007 : 122). 
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Keegan dan Green menyatakan bahwa saluran-saluran pemasran 

ada untuk menciptakan kegunaan (utility) bagi para pelanggan yaitu 

penggunanaan tempat (place utility), ketersediaan produk atau jasa 

disebuah lokasi yang nyaman untuk seorang pelanggan, kegunaan waktu 

(time utility) ketersediaan sebuah produk atau jasa ketika diinginkan 

oleh seorang pelanggan, kegunaan bentuk (form ultility) ketersedian 

produk yang diproses, disiapkan, dalam kondisi yang patut atau siap 

dipakai, kegunaan informasi (information ultility) ketersediaan jawaban-

jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dan komunikasi umum tentang 

kegunaan informasi tersebut dan manfaat produk (Jajat Miharja, 2011 : 

224). 

Berdasarkan definisi diatas saluran pemasaran adalah penyaluran 

yang mempunyai keinginan umtuk menyalurkan atau menyampaikan 

barang atau jasa dari produsen ke konsumen, distributor atau penyaluran 

ini bekerja secara aktif untuk perpindahan barang bukan hanya secara 

fisik agar barang-barang dapat dibeli oleh konsumen. 

Saluran pemasaran mempunyai lima jenis yaitu : 

a) Produsen              konsumen (nol tingkat) 

Bentuk saluran ini adalah yang paling sederhana dan pendek tanpa 

menggunakan perantara. Produsen dapat menjual barang yang 

dihasilkannya melalui pos atau langsung mendatangi rumah 

konsumen karena ini saluran disebut sebagai saluran distribusi 

langsung. 
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b) Produsen              pengecer               konsumen (1 tingkat) 

Saluran ini disebut sebagai saluran distribusi langsung disini, 

pengecer besar langsung melakukan pembelian pada produsen. Ada 

pula beberapa produsen yang mendirikan toko pengecer sehingga 

dapat secara langsung melayani konsumen. 

c) Produsen       pedagang besar       pengecer      konsumen (2 tingkat) 

Saluran distribusi semacam ini banyak digunakan oleh produsen dan 

dinamakan saluran distribusi tradisional. Disini produsen hanya 

melayani penjual dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja. 

d) Produsen       agen       pedagang besar         pengecer        konsumen 

(3 tingkat) 

Dalam saluran distribusi, produsen sering merupakan agen sebagai 

perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar 

yang kemudian penjualannya pada toko-toko kecil, agen yang 

terlibat dalam saluran distribusi ini terutama agen penjualan. 

e) Produsen      agen       pengecer      konsumen (4 tingkat) 

Disini produsen memiliki agen (agen penjualan atau pembelian) 

sebagai penyalurannya ia menjalankan kegiatan perdagangan besar 

dalam saluran distribusi yang ada, sasaran penjualannya terutama 

ditujukan kepada pengecer besar (Swastha dan Irawan, 2006 : 297). 

4) Promosi (promotion) 

Promotion adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang 

dibuat untuk mengalahkan seorang atau organisasi kepada tindakan yang 
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menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Promosi merupakan berbagai 

kegiatan perusahaan untuk mengkommunikasikan produknya yang 

menjadi tujuan sasaran. Maju mundurnya suatu perusahaan juga 

tergantung dan promosi yang digunakan pada perusahaan tersebut. 

Promosi adalah kegiatan perusahaan untuk mempengaruhi 

konsumen, untuk menciptakan permintaan atas produknya kemudian 

dipelihara dan dikembangkan (Sofjan Assauni, 2009 : 265). 

Dari pendapat di atas tersebut secara singkat dikatakan bahwa 

promosi merupakan komunikasi perusahaan yang persuasif untuk 

mempengaruhi konsumen dan meyakinkan konsumen terhadap produk 

yang ditawarkan sehingga mereka menjadi senang. Untuk itu promosi 

dipelihara dan dikembangkan. 

Kegiatan promosi yang dilakukan suatu perusahaan menggunakan 

acuan atau bauran promosi (promotional mix) yang terdiri dari :  

1) Advertensi, merupakan suatu bentuk penyajian dan promosi dari 

gagasan barang atau jasa yang dibiayai oleh suatu sponsor tertentu 

yang bersifat non personal dan media yang digunakan dalam 

advertensi ini adalah radio, televise, majalah, surat kabar, dan 

billboard, kotak korek api, kartu, katalog, selebaran dan sebagainya 

(Radiosunu, 2006 : 205).  

Periklanan adalah komunikasi non individu, dengan sejumlah biaya, 

melalui brbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga non 

laba serta individu (Basu Swastha, 2008 : 245 ).  
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Definisi tersebut mempunyai arti luas. Dalam periklanan pemasaran 

mempunyai tujuan meningkatkan paenjualan atau pemakaian. Ada 

beberapa cara untuk meninjau kegiatan periklanan dalam suatu 

masyarakat yaitu:  

a) Tinjauan pertama: bahwa periklanan merupakan suatu cara yang 

relatif mahal unuk menyampaikan informasi. Dalam hal ini 

periklanan merupakan dapat menambah kegunaan informasi pada 

suatu penawaran.  

b) Tinjauan kedua: bahwa periklanan merupakan suatu alat persuasi 

(alat membujuk). Dalam hal ini seorang atau lembaga dapat 

melakuka periklanan untuk membujuk masyarakat agar mau 

membeli atau mencoba produk yang diiklankan. 

c) Tinjauan ketiga: bahwa periklanan merupakan sebuah alat untuk 

memebri kesan atau image yang dalam hal ini dimaksudkan agar 

orang mempunyai suatu kesan tertentu tentang apa yang 

diiklankan.  

d) Tinjauan keempat: bahwa periklanan merupakan suatu alat unutk 

memuaskan keinginan pembeli dan penjual.  

Tujuan dan manfaat positif dan negatif dari adanya periklanan: 

tujun dari periklanan adalah unuk pembinaan reputasi 

perusahaan, pembinaan reputasi merk, penyebaran informasi 

tentang penjualn suatu barang dan jasa, dan sebagainya. 

Manfaat positif pengiklanan bagi penjual adalah:  
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(1) Memungkinkan penjual unuk berkomunikasi dengan banyak 

orang sekaligus. 

(2) Memungkinkan penjual untuk menyebarkan informasi 

tentang produk dan perusahaannya, seluas-luasnya. 

(3)  Memungkinkanpenjual untuk mendramatisir perusahaan dan 

produknya, melalui penggunaan cetakan, suara dan warna 

yang menarik perhatian.  

Sedangkan manfaat negatif pengiklanan adalah karena sifatnya 

yangnon personal, iklan tidak dapat memaksa audience untuk 

memperhatikannya, atau menanggapinya (Radisunu, 2006 : 205). 

2) Personal selling, yang merupakan penyajian secara lisan dalam suatu 

pembicaraan dengan seseorang atau lebih calon pembeli dengan 

tujuan agar dapat terealisasinya penjualan (Radiosunu, 2006 : 205). 

Dengan demikian personal selling akan lebih fleksibel dibandingkan 

dengan jenis promosi-promosi yang lainnya, karena tenaga penjual 

atau selesmen tersebut secara langsung mengetahui keinginan, motif 

dan prilaku konsumen atau reaksinya. Ada kebaikan dari personal 

selling yaitu : 

a) Personal selling ditujukan kepada konsumen secara langsung, 

sehingga adanya kontak secara pribadi diantara penjual dan 

pembeli. Dengan cara ini dapat diperoleh informasi langsung 

dengan produk yang dijual. 
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b) Personal selling relatif lebih fleksibel serta dapat menyesuaikan 

diri dengan konsumen. 

c) Personal selling cepat mendapat kepercayaan dari konsumen. 

d) Kepribadian konsumen sangat menentukan penjualannya. 

Personal selling dapat pula dipakai untuk macam-macam tujuan, 

seperti misalnya : untuk menimbulkan minat pada calon pembeli, 

menimbulkan preferensi terhadap barang tertentu, mengadakan 

transaksi jual – beli dan sebagainya (Radiosunu, 2006 : 206). 

Manfaat dari adanya dari personal selling : 

a) Mengadakan hubungan langsung dengan calon pembeli, 

sehingga dapat mengamati dari dekat karakteristik dan 

kebutuhan calon pembeli. 

b) Membina berbagai macam hubungan dengan pembeli, mulai dari 

hubungan perdagangan hingga hubungan persahabatan yang 

erat. 

c) Mendapat tanggapan dari calon pembeli (Radiosunu, 2006: 206). 

3) Promosi penjualan (sales promotion), yang merupakan segala 

kegiatan pemasaran selain personal selling advertensi dan publisitas 

yang meransang pembelian oleh konsumen seperti pameran, 

pertunjukan, demonstrasi, dan segala usaha penjualan yang tidak 

dilakukan secara teratur atau countinue. 

Jadi fungsi promosi penjualan adalah menghubungkan antara 

periklanan, personal selling dan alat promosi yang lain, juga 
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melengkapi dan mengkoordinir beberapa bidang tersebut. Strategi 

yang dilakukan perusahaan berbeda-beda tergantung dari sasaran 

yang hendak dituju. Metode-metode promosi penjualan antara lain : 

a) Pemberian contoh barang 

Penjual dapat member contoh barang secara cuma-cuma kepada 

konsumen dengan tujuan untuk dicoba. 

b) Kupon/Nota 

Dalam suatu periode tertentu, sering penjual menyarankan 

kepada pembeli untuik menyimpan dan mengumpulkan segala 

nota atau bukti pembelian. Seorang pembeli yang memiliki 

sejumlah kupon sampai seharga tertentu akan memperoleh 

barang seharga tertentu juga. Tidak selalu setiap penjual 

menggunakan cara yang sama, ada penjual lain yang menentukan 

bahwa pembeliannya diatas jumlah tertentu akan mendapatkan 

barang seharga sekian persen dari jumlah pembelian. 

c) Hadiah  

Metode pada prinsipnya sama dengan metode kupon hanya 

mempunyai variasi lain. Misalnya dunkin donnut akan 

memberikan hadiah langsung berupa cangkir atas pembelian tiga 

lusin Dunkin Donnuts. 

d) Kupon berhadiah 

Sekarang cara promosi menggunakan kupon berhadiah sedang 

popular. Banyak penjual dan produsen memakainya karena 
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dianggap sangat efektif. Setiap pembeli yang membeli sampai 

jumlah yang tertentu akan memperoleh satu kupon yang akan 

diundi di kemudian hari. 

e) Rabat/Cash Refind 

Rabat merupakan pengurangan harga yang diberikan kepada 

pembeli. Rabat ini terutama digunakan untuk memperkenalkan 

produk baru. Juga dipakai untuk mendorong pembelian ulang 

atau suatu barang yang memiliki margin yang tinggi. 

f) Peragaan/display 

Salah satu alat promosi yang menghubungkan produsen 

dengan pengecer adalah peragaan. Bagi produsen yang besar, 

biasanya tugas ini diberikan kepada tenaga penjual. 

Sales promotion dapat dibedakan kedalam promosi yang 

diarahkan pada para konsumen (consumer promotion) seperti 

sampel, kupon, potongan harga, sayembara, demonstrasi, 

promosi yang diarahkan pada pedagang (trade promotion) seperti 

diskonto, pengiklanan, kontes dealer, dan promosi yang 

ditunjukan pada para selesman (sales force promotion) seperti : 

bonus, komisi dan kontes. 

Pengaruh sales promotion acapkali dapat diukur dan lebih 

cepat dari pengaruh periklanan. Penggunaan sales promotion 

sebagai alat meningkatkan penjualan, memiliki segi positif dan 

negatif bagi penjual : 
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(1) Segi Positif 

Banyak alat sales promotion yang dapat menarik perhatian 

dan dapat berupa sikap pasif terhadap sesuatu produk. 

Melalui alat ini, pembeli diberi informasi bahwa mereka 

mendapat kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang 

istimewa, kesempatan mana hanya dapat dimanfaatkan kali 

itu saja. Misalnya pembelian pesawat televise berwarna antar 

tanggal sekian sampai tanggal sekian akan disertai hadiah 

sebuah alat “video game”. 

(2) Segi Negatif 

Diantara alat-alat promosi ini, yang menimbulkan kesan 

bahwa penjual menghawatirkan kelancaran penjualan 

produknya, apabila alat-alat promosi tersebut terlalu sering 

digunakan, maka akan timbul pertanyaan kepada pembeli 

mengenai kegunaan atau kualitas produk yang disarankan 

(Radiosunu, 2006 : 207).  

4) Publisitas (Publicity), merupakan usaha untuk merangsang 

permintaan dari suatu produk secara nonpersonal dengan 

memuat, baik yang berupa berita yang bersifat komersial tentang 

produk tersebut didalam media cetak atau hasil wawancara yang 

disiapkan dalam media tersebut.  

Publisitas merupakan teknik penyampaian informasi yang 

mengandung nilai serta unsur-unsur berita yang disusun 
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sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian. Misalnya 

orang menjadi terkenal karena mereka diketahui oleh umum 

berkat adanya publisitas. Publisitas adalah sejumlah informasi 

tentang seseorang, barang atau organisasi yang disebarluaskan 

kemasyarakat melaui media tanpa dipungut biaya atau tanpa 

pengawasan dari sponsor (Basu Swastha, 2006 : 273). 

Perlu diketahui bahwa antara publisitas dengan periklanan 

terdapat perbedaan, dimana pada kegiatan periklanan 

memerlukanan sejumlah biaya yang diperlukan oleh perusahaan 

serta didalamnya berisi berita yang mendukung barang yang 

diproduksi, disini perusahaan jelas harus mengawasi isi iklan 

tersebut. Sedangkan publisitas tanpa adanya biaya yang 

dibutuhkan. Oleh karena pemuatan berita tanpa biaya dari 

perusahaan, maka perlu pertimbangan adanya pengaruh segi baik 

dan buruk bagi perusahaan. Apabila didalam pemberitaan berisi 

mengenai keberhasilan, maka publisitas tersebut menguntungkan 

sehingga mempunyai pengaruh baik terhadap kelangsungan 

hidup perusahaan. 

Publisitas dapat memberikan tiga macam manfaat kepada 

penjual : 

a) Karena pemberitaan dalam media massa oleh kebanyakan 

pembaca dipandang otentik dan obyektif, maka mereka 

cenderung untuk lebih mempercayai berita dari pada iklan. 
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b) Dapat mencapai banyak pembeli potensial yang selalu 

berusaha menghindari selesman dan pengiklanan. Hal ini 

disebabkan karena pesan penjual sampai pada pembeli 

potensial sebagai berita dan bukan sebagai komunikasi yang 

bertujuan penjualan. 

c) Dapat mendramitisir perusahaan atau produk (Radiosunu, 

2006 : 206-207) 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

publisitas bermanfaat untuk mempromosikan merek, produk, 

tempat, ide, kegiatan dan bahkan bangsa. Dengan publisitas 

nantinyadiharapkan oleh perusahaan untuk dapat meningkatkan 

penjualannya. 

f. Analisis SWOT 

Suatu perusahaan harus bisa mengevaluasi mengenai kekuatan, 

kelemahan semua indikator yang dapat di kendalikan perusahaan. 

Sedangkan analisis peluang dan ancaman adalah analisis semua 

indikator eksternal yang tidak dapat di kendalikan oleh perusahaan. 

Kekuatan dan kelemahan perusahaan merupakan faktor yang 

sangat penting dalam analisis SWOT bila ingin membuat 

perencanaan karena hanya pada kedua faktor inilah perusahaan 

dapat memegang kendali. Michel E. Porter yang dikutif oleh 

Freddy Rangkuti (2005:31). 
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Menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) 

adalah sebagai berikut: 

1) Kekuatan Perusahaan 

a) Faktor-faktor yang membentuk rintangan-rintangan 

mobilitas yang melindungi kelompok strateginya. 

b) Faktor-faktor yang memperbesar daya tawar-menawar 

kelompoknya dalam menghadapi para pembeli dan 

pemasok. 

c) Faktor-faktor yang membatasi kelompoknya dalam 

persaingan perusahaan-perusahaan lain. 

d) Skala yang lebih besar relatif terhadap kelompok 

strateginya. 

e) Faktor-faktor yang memungkinkan biaya terendah untuk 

ikut serta ke dalam kelompok strateginya daripada yang 

lain. 

f) Kemampuan yang kuat untuk melaksanakan strategi relatif 

terhadap para pesaingnya. 

g) Sumber daya dan kecakapan yang memungkinkan 

perusahaan mengatasi rintangan-rintangan mobilitas dan 

bahkan untuk pindah kelompok strategi yang lebih layak. 

2) Kelemahan Perusahaan 

a) Faktor-faktor yang melemahkan rintangan-rintangan 

mobilitas yang melindungi kelompok strateginya. 
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b) Faktor-faktor yang merusak daya tawar-menawar 

kelompoknya dalam menghadapi konsumen dan pemasok. 

c) Faktor-faktor yang membuka kelompok terhadap 

persaingan dengan perusahaan lain. 

d) Skala yang lebih kecil relative terhadap sekelompok 

strateginya. 

e) Faktor-faktor yang menyebabkan biaya tinggi untuk ikut 

serta dalam kelompok strateginya daripada yang lain. 

f) Kemampuan melaksanakan yang lemah terhadap 

strateginya dalam hubungannya dengan para pesaing. 

g) Kelangkaan sumber daya dan kecakapan yang 

memungkinkan perusahaan untuk dapat mengatasi 

rintangan-rintangan mobilitas dan pindah ke kelompok 

strategis yang lebih layak. 

3) Peluang Perusahaan 

a) Menciptakan suatu kelompok strategi baru. 

b) Pindah ke kelompok strategi yang situasinya lebih 

menguntungkan. 

c) Memperkuat posisi structural ke kelompok yang ada atau ke 

posisi perusahaan dalam kelompok. 

d) Pindah ke kelompok baru dan memperkuat posisi struktural 

kelompok tersebut. 
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4) Resiko-resiko dan ancaman perusahaan 

a) Resiko-resiko masuknya perusahaan-perusahaan lain ke 

dalam kelompoknya. 

b) Resiko-resiko faktor yang mengurangi rintangan-rintangan 

mobilitas kelompok strategis, menurunkan kekuatan 

terhadap konsumen, merusak posisi dalam hubungan 

dengan produk pengganti atau membuka posisi terhadap 

tandingan yang lebih besar. 

c) Resiko-resiko menyertai investasi yang ditujukan untuk 

memperbaiki posisi perusahaan dengan menambah 

rintangan-rintangan mobilitas. 

d) Resiko-resiko atas upaya untuk mengatasi rintangan-

rintangan mobilitas dalam memasuki kelompok strategis 

yang lebih layak atau kelompok yang sama sekali baru. 

Matrik SWOT adalah alat yang dipakai untuk menyusun 

fakto-faktor strategis perusahaan, matrik ini dapat 

menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman 

eksternal yang dihadapi perusahaan dapat di sesuaikan dengan 

kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Menurut Freddy 

Rangkuti (2009 : 31) matrik ini menghasilkan empat set 

kemungkinan alteratif strategis yaitu : 
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a) Strategi SO 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, 

yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk 

merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 

b) Strategi ST 

Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang 

dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. 

c) Strategi WO 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang 

yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

d) Strategi WT 

Strategi ini di dasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif 

dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta 

menghindari ancaman. 

Adapun matrik analisis SWOT menurut Freddy 

Rangkuti (2009 : 31) adalah dilihat pada gambar 3 berikut 

ini : 
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Gambar 3 
Matrik SWOT Analisis 

 
                                 
IFAS 
 
 
EFAS 

KEKUATAN (S) 
-Tentukan 5-10 
faktor kekuatan 
dalam perusahaan 
(internal) 

KELEMAHAN (W) 
-Tentukan 5-10 
faktor kekuatan 
dalam perusahaan 
(internal) 

PELUANG (O) 
-Tentukan faktor 
peluang eksternal 

STRATEGI SO 
-Tentukan strategi 
yang menggunakan 
kekuatan untuk 
memanfaatkan 
peluang 

STRATEGI WO 
Gunakan strategi 
yang meminimalkan 
kelemahan untuk 
memanfaatkan 
peluang 

TANTANGAN (T) 
-Tentukan faktor 
ancaman dari luar 
(ekternal) 

STRATEGI ST 
-Ciptakan strategi 
yang menggunakan 
kekuatan untuk 
mengatasi ancaman 

STRATEGI WT 
Ciptakan strategi 
yang meminimalkan 
kelemahan dan 
menghindari 
ancaman 

   Sumber : Freddy Rangkuti (2009:31) 

Keterangan : 

IFAS  : Internal Strategic Factor Analysis Summary 

EFAS : External  Strategic Factor Analysis Summary 

 

g. Matrik BCG 

Metode pendekatan yang paling banyak dipakai untuk 

mengembangkan dan mempopulerkan matrik pertumbuhan pangsa 

pasar (growth share matrix) yang diciptakan oleh Boston 

Consulting Group mempunyai tujuan : 

1) Mengembangkan strategi pangsa pasar untuk portofolio produk 

berdasarkan karakteristik cash flow-nya. 
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2) Mengembangkan fortofolio produk perusahaan sehingga jelas 

kekuatan dan kelemahannya. 

3) Memutuskan apakah perlu meneruskan investasi untuk produk 

yang tidak menguntungkan. 

4) Mengalokasikan anggaran pemasaran produk guna 

memaksimalkan cash-flow jangka panjang. 

5) Mengukur kinerja manajemen berdasarkan kinerja produk 

dipasaran. 

Boston Consulting Group, perusahaan manajemen 

terkemuka mengembangkan dan mempopulerkan matrik 

pertumbuhan pangsa pasar (growth share matrix) yang terlihat 

dalam gambar 4 berikut : 

Gambar 4 
Matrik Pertumbuhan Pangsa Pasar 

Boston Consulting Group (BCG) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pangsa Pasar Relatif 
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Sumber : Philip Kotler (2005:105) 

Pertumbuhan even kongsi adalah sebuah rencana metod 

portofolio yang mana memperingan perusahaan adalah siasat 

kesatuan usaha dalam masa kemajuan tariff pasar mereka dan 

hubungan kongsi pasar SBU (Strategic Bussiness Unit) 

diklasifikasikan sebagai binatang, penghasil uang tunai, tanda tanya 

atau tipe yang lemah. Tingkat pertumbuhan pasar di sumbu tegak 

menunjukkan tingkat pertumbuhan pasar tahunan di tempat bisnis itu 

terjadi. Rentang pertumbuhan dan 0 persen sampai 20 persen. 

Tingkat pertumbuhan di atas 10 persen dianggap tinggi. Pangsa 

pasar relatif yang diukur di sumbu mendatar, menunjukkan pangsa 

pasar relative SBU dibandingkan pesaing terbesarnya dalam segmen 

itu. Pangsa pasar relatif menggambarkan ukuran kekuatan 

perusahaan di pasar itu. Pangsa pasar relative 0,1 persen dan volume 

penjualan perusahaan hanya 10 persen dan volume penjualan 

pemixnpin pasar dan 10 artinya SBU perusahaan tersebut memimpin 

pasar dengan penjualan 10 kali lipat dan pesaing terbesar 

terdekatnya. Pangsa pasar relatif di bagi menjadi pangsa pasar tinggi 

dan pangsa pasar rendah dengan 1,0 sebagai garis pembatasnya. 

Pangsa pasar relatif digambarkan dalam skala logaritma, sehingga 

jarak yang sama menunjukkan peningkatan persentase yang sama. 

(Philip Kotler, 2005 : 105-106). 



46 
 

Matrik pertumbuhan pangsa pasar di bagi menjadi empat sel, 

yang mana masing-masing menunjukkan jenis bisnis yang berbeda : 

1) Pertumbuhan Tinggi atau Posisi Persaingan Tinggi (The Stars)  

Bisnis pada posisi ini menghadapi pertumbuhan pasar yang 

sangat cepat dengan pangsa pasar yang sangat besar. Stars 

merupakan kemungkinan jangka panjang terbaik (growth and 

profitability). Bisnis ini memerlukan investasi untuk 

memperkuat posisi dominannya di dalam pasar yang sedang 

tumbuh. Tetapi disuatu perusahaan perlu berhati-hati, karena 

pada tahap ini meskipun posisi dan cash flow kuat, hal ini 

mungkin tidak cukup membiayai pertumbuhan yang cepat. 

Perusahaan tersebut sebaiknya mengurangi exsess cash terutama 

jika pasar telah dewasa atau tumbuhan menurun. 

2) Posisi Persaingan Tinggi (Cash Cows) 

Pada posisi ini pasar dalam kondisi telah dewasa, tingkat 

pertumbuhan relative rendah. Hal ini disebabkan karena 

posisinya relative kuat. Karena itu perusahaan di sarankan untuk 

mengadakan investasi pada Stars atau Question Mark. 

3) Pertumbuhan Rendah atau Posisi Persaingan Rendah (The dogs) 

Perusahaan dalam kondisi ini menghadapi pangsa pasar yang 

sangat rendah, yang terjadi pada pertumbuhan lamban. Cash 

flow yang rendah dan sering negative disebabkan oleh posisi 

kompetisi yang lemah. Jika perusahaan memerlukan investasi 
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untuk mempertahankan pangsa pasar Dogs, mungkin lebih baik 

baginya untuk melaksanakan divest dan investasi di relokasikan 

untuk membiayai Question Mark/Stars. 

4) Pertumbuhan Tinggi atau Posisi Persaingan Rendah (Question 

Mark) Perusahaan dalam kondisi ini menghadapi masalah 

pangsa pasar yang rendah dan terjadi justru dalam kondisi 

pertumbuhan yang tinggi. Kondisi ini seolah0olah member 

kesan bahwa Cash flow lemah. Investasi sangat diperlukan dan 

diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar dan menciptakan 

kondisi kearah stars, tetapi hal ini sangat berbahaya. 

Setelah menempatkan berbagai bisnisnya ke matriks 

pertumbuhan pangsa pasar, perusahaan harus memutuskan 

apakah portofolio bisnisnya sehat. Portofolio yang tidak 

seimbang adalah yang mempunyai terlalu banyak anjing atau 

tanda Tanya dan terlalu sedikit bintang serta sapi perah. 

h. Teori Pertukaran 

Teori pertukaran dan oilihan Rasional (Exchange Rational 

Choice). Homan (1974.dalam Pitana.2005:22) : dengan konsep 

social behaviorism, dengan prinsip maximization of utility dan 

dimishing marginal utility (dipinjam dan konsep-konsep ihnu 

ekonomi),seth hubungan antara stimulti dengan respon (dipinjam 

dan konsep-konsep psikologi). Ditemukan bahwa semakin manusia 

itu diberikan penghargaan didalam melakukan sesuatu maka 
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semakin solid prilaku tersebut terbangun secara berpola. Teori ini 

kemudian lebih dikembangkan oleh Koleman, bahwa dengan 

konsep ultinitarian setiap masyarakat akan memaksimalkan 

manfaat, dengan perhitungan secara rasional sehingga sering 

melanggar norma. 

Menurut Social Exchange Theory, faktor utama yang 

menentukan prilaku manusia adalah motivasi terhadap benefit 

(manfaat) atau value (nilai) yang akan diterima dari prilakunya 

tersebut. Benefit tersebut bukan hanya dalam bentuk ekonomi, 

melainkan juga dalam bentuk-bentuk lainnya seperti pujian, 

perhatian, tepuk tangan, senyuman, dan sebagainya. Ada tiga 

asumsi pokok dalam Social Exchange Theory, yaitu sebagai berikut 

(Steven, 1990) :  

1) Manusia bertindak dalam usaha mendapatkan benefit. Dalam 

kaitan ini, manusia diasumsikan sebagai mhakluk yang 

rasional. 

2) Semua benefit, apapun bentuknya, mengikuti prinsip saturasi 

(kejenuhan). Semakin banyak seseorang mendapat benefit 

yang sama maka nilai kepuasan per unit benefit akan 

berkurang, sampai akhirnya terjadi kejenuhan, dimana benefit 

tersebut tidak dirasakan lagi. 

3) Benefit hanya bisa di dapatkan dalam interaksi, apabila kedua 

belah pihak saling memberikan benefit, maka masing-masing 
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pihak harus mempunyai sumber daya (resources). Emerson 

(1981) melihat adanya perbedaan yang mendasar antara 

pertukaran social dalam sosiologi dengan pertukaran dalam 

ekonomi mikro. Dalam pertukaran social (sosiologis), 

hubungan pertukaran terjadi dalam waktu panjang dan nilai 

(benefit) pertukaran bukan semata-mata terletak pada benda 

yang dipertukarkan, melainkan jauh melampaui batas 

pertukaran benda tersebut. Sebaliknya pertukaran dalam 

ekonomi mikroterjadi sesaat, independent, dan hubungan 

antara pihak segera berhenti setelah benefit tertukarkan. 

2. Publikasi Penelitian Sebelumnya 

Publikasi penelitian sebelumnya sebagai bahan literature yang 

dianggap relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus Pertama 

Putra, tahun 2010 yang berjudul “Strategi Bauran Pemasaran Untuk 

Meningkatkan Nilai Penjualan Pada Perusahaan CV.LA. 

CHIDEHAFU GARMENT di Denpasar”. Tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan (strength) dan 

kelemahan (weakness) serta peluang (opportunity) dan tantangan 

(threats) dan CV. LA Chidehafu Garment di Denpasar dalam 

meningkatkan nilai penjualan. Model penelitian menggunakan analisis 

SWOT dan analisis BCG. Dari hasil analisis SWOT dapat 

disimpulkan : Kekuatan (strength) pada perusahaan CV. LA 

Chidehafu Garment di Denpasar dalam menghasilkan produk yang 
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berkualitas memiliki keunggulan dari perusahaan lain yang sejenis 

yaitu : selalu mengeluarkan desain-desain baru dan modern dalam 

memproduksi produk garmentnya, penetapan harga sesuai dengan 

situasi perekonomian, promosi yang selalu aktif, bahan baku bermutu 

dan berkualitas, kekuatan pada sumber keuangan, mempunyai 

hubungan baik pada pemasok, selalu mempunyai produk andalan, 

serta fasilitas dan peralatan yang memadai pada perusahaan. 

Kelemahan pada perusahaan garmen ini adalah : pengadaan stok 

bahan baku yang sering terlambat apabila terjadi orderan yang banyak 

distribusi yang lambat, serta kurangnya komunikasi karyawan kepada 

konsumen sehingga terkadang konsumen merasa tidak puas. Peluang 

pada perusahaan ini adalah : dalam memproduksi dan memasarkan 

produknya dapat dilihat dari trend dan keinginan konsumen, menjalin 

hubungan baik terhadap pemasok agar harmonis. Tantangan 

perusahaan ini adalah : banyaknya perusahaan garmen di denpasar 

sehingga menjadi potensi untuk menyaingi perusahaan CV.LA 

Chidehafu di Denpasar. Harga bahan baku semakin meningkat, 

pertumbuhan pasar yang lambat dan tidak kondusif. Tingkat 

pertumbuhan pasar pada CV.LA Chidehafu Garment di Denpasar 

sebesar 10,5% di mana angka tersebut lebih dari 10%, maka tingkat 

pertumbuhan pasar adalah tinggi, berarti peluang bisnis di pasar di 

mana CV.LA Chidehafu Garment di Denpasar melayani konsumen 

adalah tinggi. Pangsa pasar relative nilai penjualan pada CV. LA 
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Chidehafu Garment di Denpasar adalahy 1,03 kali, di mana angka 

tersebut lebih dari1 (satu) berarti perusahaan memiliki pangsa pasar 

lebih tinggi dan pesaing. Dapat dikatakan posisi nilai penjualan pada 

CV. LA Chidehafu Garment di Denpasar di posisi bintang (stars) 

artinya pertumbuhan tinggi atau tumbuh dengan cepat dan pangsa 

pasar tinggi. Sesuai dengan analisis SWOT maka strategi bauran 

pemasaran untuk meningkatkan nilai penjualan pada CV. LA 

Chidehafu Garment di Denpasar adalah dengan mengembangkan 

variasi produk dan trend yang baru pada perusahaan, menetapkan 

strategi harga yang tepat sasaran, menguasai pasar, berusaha 

mempertahankan kualitas dan mutu produk yang dihasilkan, 

mempelajari teknologi yang semakin berkembang, meningkatkan 

mutu pelayanan terhadap konsumen, menjalin kerjasama yang baik 

dengan pihak-pihak yang berkopeten dalam pengadaan bahan baku 

agar lebih harmonis, mengusahakan pelatihan terhadap para karyawan 

perusahaan agar lebih terampil sehingga konsumen merasa puas, 

menerapkan pendistribusian secara efektif dan efisien, memperhatikan 

variasi produk yang dibuat, meningkatkan kinerja perusahaan, 

manajerial dalam perusahaan lebih professional dalam mengelola 

perusahaan. Perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan 

yang dilakukan sekarang adalah lokasi penelitian serta obyek yang 

meneliti. Yang mana penelitian yang dilakukan oleh Agus Pertama 

Putra dilakukan di perusahaan garment di Denpasar, sedangkan yang 
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sekarang pada Kresna Art Gallery yang bergerak dalam bidang 

lukisan yang terdapat di Kabupaten Gianyar. 

Penelitian yang kedua dilakukan oleh I Putu Gede Adi Kartika 

Putra, tahun 2010, dengan judul Strategi Bauran Pemasaran Untuk 

Meningkatkan Nilai Penjualan pada Percetakan Arena Offset di 

Tabanan,. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahi kekuatan 

(strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), serta 

ancaman (treats) dalam menerapkan strategi bauran pemasaran untuk 

meningkatkan nilai penjualan, untuk menganalisis tingkat 

pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif berdasarkan matrik BCG. 

Model penelitian yang digunakan adalah analisis SWOT dan analissi 

BCG. Hasil analisis SWOT dan analisis BCG diperoleh bahwa bauran 

pemasaran untuk meningkatkan nilai penjualan berdasarkan analisis 

SWOT yaitu Kekuatan (strength) : ragam bentuk, desain, dan ukuran 

beragam, lokasi strategis, saluran pemasaran langsung, prospek 

konsumen, kemampuan dan pengetahuan karyawan tentang produk, 

suasana lingkungan kantor depan dan penataan ruangan, fasilitas dan 

peralatan serta pelaksanaan pelayanan. Kelemahan (weakness) : 

penawaran harga rendah, kesulitan melaksanakan promosi langsung, 

kurangnya perawatan fasilitas dan peralatan, jumlah karyawan yang 

terbatas, lemahnya kemampuan komunikasi karyawan dengan 

konsumen dan sulitnya memberi perhatian personal kepada konsumen. 

Peluang (opportunity) : penggunaan kertas daur ulang dan bahan-
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bahan alami, banyaknya perusahaan yang sejenis di Tabanan, 

meningkatnya teknologi dan sarana komunikasi serta sektor industri 

kerja karyawan dan jasa yang semakin berkembang. Tantangan 

(treats) : per saingan usaha sejenis, menurunnya semangat kerja 

karyawan dan situsasi perekonomian yang tidak kondusif. Tingkat 

pertumbuhan pasar pada Arena Offset di Tabanan sebesar 12,66% 

dimana angka tersebut lebih dari 10% maka tingkat pertumbuhan 

pasar adalah tinggi, berarti peluang bisnis di pasar di mana percetakan 

Arena Offset di Tabanan melayani konsumen adalah tinggi. Pangasa 

pasar relatif nilai penjualan pada percetakan Arena Offset di Tabanan 

adalah 1,21 kali, dimana angka tersebutlebih dari 1 (satu) berarti 

perusahaan memiliki pangsa pasar lebih tinggi dari pesaing. Dapat 

dikatakan posisi nilai pada percetakan Arena Offset di Tabanan di 

posisi bintang (stars) artinya pertumbuhan tinggi atau tumbuh dengan 

cepat dan pangsa pasar tinggi. Sesuai dengan analisis SWOT maka 

strategi bauran pemasaran untuk meningkatkan nilai penjualan pada 

percetakan Arena Offset di Tabanan adalah dengan cara meningkatkan 

komunikasi dengan konsumen berkaitan dengan produk dan 

keunggulan fasilitas yang dimiliki, mengupayakan sdarana dan 

prasarana yang mendukung aktivitas usaha, melaksanakan 

pengembangan produk, berusaha mempertahankan dan meningkatkan 

potensi yang dimiliki sesuai dengan tujuan perusahaan, meningkatkan 

kualitas SDM, menumbuhkan rasa memiliki dan rasa cinta terhadap 
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perusahaan, meningkatkan mutu pelayanan, perlunya faktor kontrol 

dalam menjaga segala fasilitas dan peralatan dalam mendukung proses 

produksi, meningkatkan promosi melalui kerjasama dengan 

perusahaan dagang dan jasa di Tabanan, menetapkan schedule yang 

tepat dan disiplin waktu, menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-

pihak yang berkopeten dalam memasarkan produk yang dimiliki, 

menerapkan manajemen yang lebih professional. Persamaan 

penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah penelitian 

bertujuan untuk mengetahui strategi bauran pemasaran dengan 

menggunakan analisis SWOT. Sedangkan perbedaannya adalah 

tempat dan jenis perusahaan berbeda, serta untuk pencapaian target. 

 

E. Kerangka Pemikiran  

Alur pemikiran dalam penelitian ini adalah diawali karena terjadinya 

penurunan tingkat penjualan lukisan pada Kresna Art Gallery. Untuk 

meningkatkan nilai penjualan lukisan pada Kresna Art Gallery diperlukan 

strategi bauran pemasaran yang tepat. Untuk itu maka akan di analisis dua 

strategi pemasaran, yaitu matrik BCG dan analisis SWOT. Analisis matik 

BCG dilakukan untuk mengetahui posisi Kresna Art Gallery dari segi tingkat 

pertumbuhan pasar dan pangsa pasar dibandingkan pesaingnya, sedangkan 

analisis SWOT dilakukan berdasarkan analisis dari kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman dari Kresna Art Gallery dibandingkan pesaingnya. 

Setelah dianalisis diharapkan akan diketahuibagaimana strategi bauran 
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pemasaran yang dapat dilakukan Kresna Art Gallery berdasarkan dua pilihan 

strategi bauran pemasaran tersebut, yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

nilai penjualan lukisan pada Kresna Art Gallery. 

Hal tersebut dapat dilihat dan digambarkan ke dalam bentuk kerangka 

pemikiran seperti yang terlihat pada gambar 5 sebagai berikut : 

  Gambar 5  
Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metode Penelitian  

1. Tempat dan Obyek Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Kresna Art gallery yang 

berlokasi di Jln. By Pass Proff. Dr. Ida Bagus Mantra, Ketewel, 

Sukawati di Kabupaten Gianyar. 

b. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian akan difokuskan pada analisis SWOT yaitu kekuatan 

(strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), tantangan 

Bauran pemasaran : 

Produk  
Harga 
Promosi 
Tempat/Lokasi  Posisi 

persaingan  
Boston 
Consulting 
Group (BCG) 

 

IFAS/EFAS 

 

Analisis SWOT 
Strategi 

Pemasaran yang 
dapat 

meningkatkan 
nilai penjualan 
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(treats). Dilihat dari strategi bauran pemasaran yang terdiri dari produk 

(product), harga (price), promosi (promotion), tempat/lokasi (palce). 

2. Identifikasi Variabel 

Dalam penelitian ini variabel – variabel yang terkait dengan penelitian itu 

yaitu : 

a. Produk (product) 

b. Harga (price) 

c. Promosi (promotion) 

d. Tempat / Lokasi (palce) 

e. Kekuatan (strength) 

f. Kelemahan (weakness) 

g. Peluang (opportunity) 

h. Tantangan (treats) 

i. Tingkat pertumbuhan pasar 

j. Pangsa pasar relatif 

3. Definisi Operasional Variabel 

a. Produk (product) 

Produk dalam hal ini yang dimaksud adalah produk beserta atribut 

berupa lukisan yang dijual oleh pihak perusahaan dengan tujuan untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen pada Kresna Art 

Gallery. 
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b. Harga (price) 

Harga adalah nilai dari sebuah produk yang dijual dan ditawarkan oleh 

pihak perusahaan dimana menyangkut kualitas produk lukisan pada 

Kresna Art Gallery. 

c. Promosi (promotion) 

Adalah komunikasi persuasif yang dilakukan untuk mempengaruhi dan 

meyakinkan konsumen sehingga membeli produk lukisan pada Kresna 

Art Gallery. 

d. Lokasi / Tempat (place) 

Merupakan lokasi perusahaan yang nyaman dan strategis yang dapat 

menarik minat konsumen dalam pembelian produk lukisan pada 

Kresna Art Gallery. 

e. Kekuatan (strength) 

Adalah segala sesuatu yang ada pada Kresna Art Gallery yang menjadi 

kelebihan yang dimiliki sehingga bias berkembang. 

f. Kelemahan (weakness) 

Merupakan hal yang menghambat potensi berkembangnya suatu usaha 

yang ada pada Kresna Art Gallery sehingga perlu di minimalkan dan 

mendapat penanganan yang tepat. 

g. Peluang (opportunity) 

Merupakan suatu kondisi yang dapat mendatangkan keuntungan pada 

Kresna Art Gallery sehingga perlu dimanfaatkan. 
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h. Tantangan (treats) 

Adalah sesuatu yang jika dibiarkan akan dapat berpengaruh buruk 

terhadap perkembangan Kresna Art gallery. 

i. Tingkat pertumbuhan pasar 

Adalah perbandingan antara niali penjualan pada tahun yang dicari 

dikurangi nilai penjualan tahun sebelumnya dibagi dengan nilai 

penjualan pada tahun sebelumnya pada Kresna Art Gallery. 

j. Pangsa pasar relatif 

Adalah perbandingan antar total nilai penjualan dari tahun 2007-2011 

pada CB Painting sebagai pesaing utama. 

4. Jenis Data yang Diperlukan 

a. Jenis data berdasarkan sifatnya terdiri dari : 

1) Data Kuantitatif 

Yaitu data yang dapat dihitung berupa angka-angka. Pada 

penelitian ini yang menjadi data kuantitatif adalah data nilai 

penjualan dari tahun 2007-2011 pada Kresna Art Gallery.  

2) Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dihitung, dalam 

aktivitas pemasaran, data berupa tabel angka-angka dijelaskan 

dengan kata-kata. Dalam penelitian kualitatif, responden yang 

dibutuhkan dipilih langsung sesuai kebutuhan atau menggunakan 

teknik snowball (bola bergelinding), kalau data yang dibutuhkan 

kurang akan ditambahkan dengan data atau informan yang baru 
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dan relevan. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah nota 

dari penjualan lima tahun terakhir dan narasumber informan adalah 

satu orang pemimpin dan lima orang top manajer serta bagian 

pemasaran dari Kresna Art Gallery. Dengan melakukan penentuan 

purposive sampling dapat mempermudah menentukan faktor-faktor 

yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang 

ada pada Kresna Art Gallery. 

b. Jenis data berdasarkan sumbernya terdiri dari : 

1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden 

penelitian melalui wawancara dilapangan. Serta pengamatan 

mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang 

dimiliki oleh Kresna Art Gallery. 

2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan dari hasil 

pengumpulan peneliti sendiri secara langsung, melainkan data 

tersebut sudah di perusahaan seperti sejarah berdirinya perusahaan, 

struktur organisasi, job depskripsi, tenaga kerja, dan aktivitas 

pemasaran. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode pengumpulan data 

dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan 

terpercaya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 
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a. Observasi 

Yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung ke 

lokasi penelitian dan mencatat hal-hal yang relevan terhadap obyek 

yang diteliti. 

b. Studi pustaka 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku 

litetatur, jurnal-jurnal, internet, majalah, dan penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

c. Wawancara  

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab 

secara langsung dengan pemimpin perusahaan terhadap masalah yang 

diteliti dalam penelitian ini. 

6. Teknik Analisis Data 

a. Matrik Boston Consulting Group (BCG) 

Dengan membagi matriks pertumbuhan pasar, maka dapat 

diketahui posisi produk. Seperti terlihat pada gambar 6 berikut  

Gambar 6 
Matrik Pertumbuhan Pangsa Pasar 

Boston Consulting Group (BCG) 
 

 

 

 

 

 
 
 

  Pangsa Pasar Relatif 

                                Sumber : Philip Kotler(2005:105) 
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Suwarsono, (2005:177) tingkat pertumbuhan pasar dapat dihitung dengan 

menggunakan formula sebagai berikut : 

Tingkat pertumbuhan                  Volume penjualan industi tahun N – 
Volume penjualan tahun Pasar tahun N 

                                                                                  Volume penjualan tahun N-1 
 

Dimana N = tahun 

Adapun kriteriaang tingkat pertumbuhan pasar sebagai berikut :  

1) Bila hasil perhitungan > 10%, maka tingkat pertumbuhan pasar adalah 

tinggi, yang berarti peluang bisnis yang ada di pasar dimana 

perusahaan itu bergerak untuk melayani konsumen tinggi. 

2) Bila hasil perhitungan < 10%, maka tingkat pertumbuhan pasar adalah 

rendah, yang berarti peluang bisnis yang ada di pasar dimana 

perusahaan itu melayani konsumennya. 

3) Bila hasil perhitungan = 10%, maka tingkat pertumbuhan pasar dapat 

termasuk pertumbuhan pasar tinggi atau rendah. 

Bambang Tri Cahyono, (2005:230) besarnya pangsa pasar relatif 

dapat dihitung dengan formula sebagai berikut : 

       Volume penjualan perusahaan tahun N-1 
Pangsa Pasar Relatif  =  

 Volume penjualan pesaing terbesar tahun N-1 

Adapun kriteria tentang tingkat analisis pangsa pasar relative sebagai 

berikut : 

1) Bila hasil perhitungan pangsa pasarnya > 1, maka perusahan memiliki 

pangsa pasar lebih tinggi dari pesaing. 
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2) Bila hasil perhitungan pangsa pasarnya < 1, maka pangsa pasarnya 

lebih kecil dari pesaing.  

3) Bila hasil perhitungan pangsa pasarnya = 1, maka pangsa pasar yang 

dimiliki oleh perusahaan bisa tinggi bisa rendah. 

b. Analisis SWOT 

Dalam penelitian ini data yang terkumpul di analisis 

menggunakan metode deskriptif yaitu membuat uraian dari hasil 

penelitian dan menyajikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk yang 

baik sehingga mendapat gambaran tentang situasi penelitian, kemudian 

dipadukan dengan pendekatan SWOT. Analisis SWOT adalah suatu 

metode untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal, dimana 

kekuatan dan kelemahan termasuk lingkungan internal sedangkan 

peluang dan tantangan termasuk lingkungan eksternal. 

Analisis ini digunakan untuk mengkaji potensi yang dimiliki 

produk dari Kresna Art Gallery dengan cara mengidentifikasikan 

kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan 

tantangan (treats) yang ada (Rangkuti, 2008 : 31). 

c. IFAS / EFAS 

Setelah diketahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman, maka untuk selanjutnya dalam 

penentuan strategisnya digunakan matrik SWOT berikut : 
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Gambar 7 
Matrik SWOT Analisis 

 
                                
IFAS 
 
 
 
EFAS 

KEKUATAN (S) 
-Tentukan 5-10 
faktor kekuatan 
dalam perusahaan 
(internal) 

KELEMAHAN (W) 
-Tentukan 5-10 
faktor kekuatan 
dalam perusahaan 
(internal) 

PELUANG (O) 
-Tentukan faktor 
peluang eksternal 

STRATEGI SO 
-Tentukan strategi 
yang menggunakan 
kekuatan untuk 
memanfaatkan 
peluang 

STRATEGI WO 
Gunakan strategi 
yang meminimalkan 
kelemahan untuk 
memanfaatkan 
peluang 

TANTANGAN (T) 
-Tentukan faktor 
ancaman dari luar 
(ekternal) 

STRATEGI ST 
-Ciptakan strategi 
yang menggunakan 
kekuatan untuk 
mengatasi ancaman 

STRATEGI WT 
Ciptakan strategi 
yang meminimalkan 
kelemahan dan 
menghindari 
ancaman 

          Sumber : Freddy Rangkuti (2009:31) 

Setelah mengetahui IFAS dan EFAS-nya maka barulah bisa 

menentukan strategi-strategi yang akan digunakan dalam 

menganalisis data melalui analisis SWOT. Strategi yang digunakan 

sebagai berikut : 

1. Strategi SO :  mempertahankan konsep perusahaan yang 

berkualitas tinggi dan fasilitas yang nyaman. 

2. Strategi ST  :  memperluas jaringan dengan perusahaan 

sejenis yang ada diluar daerah. 

3. Strategi WO : meningkatkan promosi agar konsumen lebih 

mengenal produk lukisan dari Kresna Art 

Gallery. 
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4. Tantangan WT : bekerjasama dengan perusahaan yang 

berkompeten dalam Usaha memasarkan 

produk lukisan dari Kresna Art Gallery. 

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam penyusunan hasil penelitian ini, akan disusun berdasarkan 

bab deni bab yang akan di uraikan sebagai berikut : 

BAB I          PEDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II        TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi landasan teori, publikasi penelitian sebelumnya, dan 

kerangka pemikiran. 

BAB III       METODE PENELITIAN 

Berisi tempat dan obyek penelitian, identifikasi variabel, 

definisi operasional, jenis dan sumber data dan teknik analisis 

data. 

BAB IV       GAMBARAN UMUMK TEMPAT PENELITIAN 

Isinya mengenai gambaran umum tempat penelitian yang 

terdiri dari : sejarah perusahaan, struktur organisasi, job 

deskripsi, kondisi tenaga kerja, dan aktivitas pemasaran. 
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BAB V        DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang permasalahan di dalam 

penelitian. Yang terdiri dari deskriptif data, analisis data, dan 

pembahasan. 

BAB VI      PENUTUP 

Pada bab ini berisi simpulan dan saran-saran dari hasil 

penelitian. 
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