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STRATEGI BAURAN PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI 
PENJUALAN PADA UD. KARTIKA  

DI GIANYAR, BALI 
 

A. Latar Belakang Masalah  

Sektor swasta mempunyai peranan yang sangat penting di dalam 

menunjang Pembangunan Nasional. Pelaksanaan pembangunan di bidang 

Ekonomi telah menyebabkan perubahan struktur perekonomian dari agraris 

menjadi struktur perekonomian industri, perdagangan, dan jasa. Dimana 

sektor industri telah mengalami perkembangan yang begitu pesat seiring 

dengan kemajuan teknologi dan arus informasi. 

Industri kecil dan menengah perlu dibina menjadi usaha yang makin 

efesien dan mampu berkembang mandiri meningkatkan pendapatan 

masyarakat, membuka lapangan kerja dan makin mampu meningkatkan 

peranannya dalam penyediaan barang dan jasa serta berbagai komponen 

keperluan pasar dalam negeri. Agar perusahaan tetap mampu bersaing, maka 

manajemen perusahaan harus dapat menggunakan strategi untuk 

mempertahankan atau meningkatkan posisi pasarnya. 

Dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) yang pernah 

terjadi pada tahun belakangan kemarin berdampak terhadap biaya produksi 

dan transportasi bagi industry. Kondisi seperti ini jelas menunjukkan beratnya 

pesaing  dalam industry untuk merebut konsumen agar mau membeli hasil 

produksinya. Keadaan ini menuntut manajemen perusahaan menerapkan 

strategi untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan perkembangan 
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perusahaan, terutama dalam persaingan menarik minat konsumen untuk 

membeli produk sehingga pada akhirnya nilai penjualan dapat ditingkatkan 

seiring dengan peningkatan biaya-biaya yang lainnya. 

Nilai penjualan yang menguntungkan adalah tujuan konsep 

pemasaran, sehingga memperoleh laba melalui kepuasan konsumen. Artinya 

laba merupakan pencerminan dari usaha perusahaan untuk memberikan 

kepuasan terhadap konsumen ( M. Mursid, 2006 : 13 ).  

Konsep pemasaran bertumpu pada empat pilar utama yakni : pasar 

sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran terintegrasi dan profitabilitas. 

Pelaksanaan pemasaran terintegrasi dapat dilihat dari bauran pemasaran yang 

dilakukan. Bauran pemasaran (marketing mix) yang sering disingkat dengan 7 

P yang terdiri dari Variabel Product , price, place, promotion, process, people 

serta physical evidence merupakan bauran pemasaran yang dipergunakan 

untuk kegiatan pemasaran yang berkaitan dengan produk yang bersifat barang 

dan pelayanan yang diberikan (Nirwana, 2006 : 52 ). Evaluasi bauran 

pemasaran akan dikaitkan dengan kinerja pemasaran. Keberhasilan dapat 

dilihat dari meningkatnya nilai penjualan. UD. Kartika  merupakan satu 

diantara sekian banyak perusahaan yang bergerak dalam usaha percetakan 

yang berlokasi di Jalan Kebo Iwa Lingkungan Candi Baru, Kecamatan 

Gianyar, Kabupaten Gianyar. Produk yang dihasilkan adalah berupa kertas 

surat, amplop, kartu nama, brosur, kartu undangan. Bagi UD. Kartika di 

Gianyar pemahaman akan sikap pembelian terhadap produk yang akan 

ditawarkan di pasar merupakan dasar agar dapat merumuskan strategi 

pemasaran yang lebih tepat untuk mencapai hasil yang maksimal. Orientasi 
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pemasaran UD. Kartika di Gianyar adalah pemenuhan Kebutuhan Konsumen, 

maka semua usaha pemasaran diarahkan untuk membentuk dan mendorong 

sikap konsumen agar melakukan pembelian terhadap produk yang 

ditawarkan. 

Jumlah produksi menurut jenis produk pada UD. Kartika  di Gianyar 

pada tahun 2007 – 2011 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut.          

Tabel 1 
Jumlah Produksi Menurut Jenis Produk yang  

Dihasilkan pada UD. Kartika di Gianyar  
Tahun 2007 sampai dengan 2011 

 

No Tahun 
Kertas 
surat 

(lembar) 

Amplop 
(lembar) 

Kartu 
nama 

(lembar) 

Brosur 
(lembar) 

Kartu 
undangan 
(lembar ) 

1 2007 620.288 184.551 164.386 177.671 84.681 

2 2008 675.892 204.249 169.456 180.298 89.121 

3 2009 670.728 229.573 188.668 197.475 111.664 

4 2010 715.811 263.445 254.477 235.705 124.778 

5 2011 686.663 231.668 204.932 202.361 103.775 

 Jumlah  3.369.382 1.113.486 981.919 993.510 514.019 

 Rata – rata  673.876 222.697 196.384 198.702 102.804 

Sumber : UD. Kartika, Gianyar 

Dari tabel 1 dapat dijelaskan, jumlah produksi masing-masing jenis 

produk dari tahun 2007 sampai dengan 2011 berfluktuasi, jumlah produksi 

setiap bulannya untuk masing-masing produk secara berurutan dari yang 

terbesar adalah : Kertas surat sebanyak 673.876 lembar, amplop sebanyak 

222.697 lembar, kartu nama sebanyak 196.384 lembar, brosur sebanyak 

198.702 lembar, dan kartu undangan sebanyak 102,804 lembar. 
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Adapun jumlah konsumen dan nilai penjualan pada UD. Kartika   di 

Gianyar   dari tahun 2007 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada tabel 2 

sebagai berikut. 

Tabel 2 
Jumlah Konsumen dan Nilai Penjualan  

pada  UD.  Kartika  di  Gianyar  
Tahun 2007 sampai dengan 2011 

 

No Tahun 
Jumlah 

Konsumen 
(orang) 

Nilai 
penjualan 

( Rp ) 

Perubahan 
Jumlah 

Konsumen 
( % ) 

Perubahan 
Nilai 

Penjualan 
( % ) 

1 2007 1.250 1.324.210.700 - - 
2 2008 1.254 1.395.800.150 0,32 5,40 
3 2009 1.408 1.604.750.600 12,28 14,96 
4 2010 1.505 1.784.552.450 6,88 11,20 
5 2011 1.340 1.710.580.100 (10,96) (4,14) 

 Jumlah 6.757 7.819.894.000 8,52 27,42 
 Rata-rata 1.351 1.563.978.800 1,70 5,48 

Sumber : UD Kartika, Gianyar  

Dari data pada tabel 2 dapat dijelaskan, jumlah konsumen dan nilai 

penjualan pada UD. Kartika  di Gianyar pada tahun 2007 sampai dengan 2011 

berfluktuasi, hanya pada tahun 2011 yang mengalami penurunan. 

Peningkatan  jumlah konsumen terjadi pada tahun 2007-2010, dan penurunan 

jumlah konsumen terjadi pada tahun 2011 sebesar 10,96%. Peningkatan nilai 

penjualan pada  tahun 2007-2010 mengalami peningkatan sedangkan pada 

tahun 2011 mengalami penurunan. Turunnya jumlah konsumen disebabkan 

karena sikap konsumen yang selalu mengalami   perubahan  seiring  dengan  

bertambahnya  pengetahuan konsumen terhadap suatu produk serta 

penurunan nilai penjualan yang disebabkan karena adanya pesaing yang 

bertambah dengan perusahaan yang sejenis.  
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Dalam usaha untuk tetap eksis dalam menjalankan usaha dihadapkan 

dengan banyak pesaing. Pesaing yang dianggap paling berat dan dijadikan 

acuan dalam berkompetisi adalah Percetakan Dwi Jaya Dharma yang 

beralamat di Jalan Jaya Negara No 2B. Lingkungan Candi Baru Kelurahan 

Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, disamping karena produk 

yang dihasilkannya sama, tempatnya pun juga relatif dekat.  

Adapun jumlah konsumen dan nilai penjualan pada Percetakan Dwi 

Jaya Dharma  di Gianyar dari tahun 2007 sampai dengan 2011 dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 3 
Jumlah Konsumen dan Nilai Penjualan pada  

Percetakan Dwi Jaya Dharma  di Gianyar 
Tahun 2007 sampai dengan 2011 

 

No Tahun 
Jumlah 

Konsumen 
(orang) 

Nilai 
Penjualan 

( Rp ) 

Perubahan 
Jumlah 

Konsumen 
( % ) 

Perubahan 
Nilai 

Penjualan 
(%) 

1 2007 1.554 1.401.056.210 - - 

2 2008 1.626 1.511.056.250 4,63 7,85 

3 2009 1.771 1.780.250.100 8,91 17,81 

4 2010 2.212 2.210.200.500 24,90 24,15 

5 2011 2.887 2.950.078.050 30,51 33,47 

 Jumlah 10.050 9.852.641.110 68,95 83,28 

 Rata – rata 2.010 1.970.528.222 13,79 16,65 

Sumber : Percetakan Dwi Jaya Dharma, Gianyar 

Dari data pada tabel 3 dapat dijelaskan, jumlah konsumen dan nilai 

penjualan pada Percetakan Dwi Jaya Dharma  di Gianyar pada tahun 2007 

sampai dengan 2011 selalu mengalami peningkatan. Rata-rata Nilai penjualan 
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pada UD. Kartika  di  Gianyar  dari Tahun  2007 sampai dengan 2011  adalah 

Rp. 1.563.978.800, lebih rendah Rp. 406.549.422,- jika dibandingkan dengan 

rata-rata nilai penjualan pada Percetakan Dwi Jaya Dharma di Gianyar yaitu 

sebesar Rp. 1.970.528.222,-. Selisih cukup besar sehingga dapat dikatakan 

bahwa Percetakan Dwi Jaya Dharma di Gianyar cenderung mengalami 

peningkatan.  

Dalam usaha meningkatkan nilai penjualan, maka UD. Kartika di 

Gianyar melaksanakan strategi bauran pemasaran terdiri dari kegiatan yang 

ditujukan untuk merencanakan produk, harga, distribusi, promosi, orang – 

orang yang terlibat dalam aktifitas pemasaran/pelayanan, bukti fisik suatu 

pelayanan dan proses pelaksanaan pelayanan. 

Berkaitan dengan strategi produk, UD. Kartika di Gianyar selalu 

berupaya melaksanakan pengembangan produk baru baik dalam hal variasi 

bentuk, desian dan warna pada produk – produk yang dihasilkan berupa 

kertas surat, amplop, kartu nama, kartu undangan, brosur dan produk cetak 

lainnya.  Strategi harga yang dilakukan adalah menetapkan harga sesuai 

dengan kondisi pasar yaitu harga pesaing dan sesuai dengan nilai fasilitas dan 

peralatan yang dimiliki. Promosi yang dilakukan terdiri dari periklanan, 

promosi penjualan dan personal selling. Dalam mendistribusikan produk, 

digunakan saluran pemasaran langsung. Konsumen sebagian besar berasal 

dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di wilayah Gianyar seperti 

Kantor-kantor, hotel-hotel,  Perusahaan Dagang serta Perusahaan lainnya di 

samping pemesanan dilakukan secara perseorangan. Konsumen lakukan 
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pemesanan produk dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan dan disepakati.  

UD. Kartika di Gianyar selalu menekankan kepada karyawan bagian 

pemasaran untuk meyakinkan dan memperkuat pemahaman pelanggan atas 

produk – produk yang ditawarkan dengan memberikan pelayanan yang 

terbaik. Karyawan yang ditempatkan pada bagian pemasaran sudah 

memenuhi syarat SLTA dan punya keahlian dalam design Grafis. Bukti Fisik 

ini ditunjukkan oleh Suasana lingkungan depan yang terbuka dan penataan 

ruangan yang terbuka untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen. Selain 

itu bukti fisik juga ditunjukkan dengan fasilitas dan teknologi yang memadai. 

Berkaitan dengan proses pelayanan, UD. Kartika di Gianyar menerapkan 

aturan-aturan atau prosedur yang ada kaitannya dengan melakukan pemasaran 

sesuai dengan tahap-tahap yang sudah ditentukan. 

Ditinjau dari strategi bauran pemasaran yang dilaksanakan, maka dari 

penelitian awal dapat diidentifikasikan beberapa kekuatan (strength), 

kelemahan (weakness),  peluang (opportunity) , dan tantangan ( treats ) dari 

UD. Kartika di Gianyar. Beberapa faktor kekuatan yang dimiliki oleh UD. 

Kartika di Gianyar adalah : memiliki fasilitas dan peralatan yang memadai. 

Lokasi yang sangat strategis karena terletak di wilayah Perkotaan. Karyawan 

UD. Kartika di Gianyar  dibekali  kemampuan  bidang  tugasnya khususnya 

pengetahuan tentang produk dalam memberikan informasi dan pelayanan 

bagi konsumen. Pelaksanaan pelayanan dilakukan berdasarkan persyaratan 

administrasi dan dilaksanakan tepat waktu. 
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Di samping faktor kekuatan, adapun faktor – faktor kelemahan yang 

ada pada UD. Kartika di Gianyar adalah : dalam satu waktu jumlah karyawan 

yang tidak mencukupi untuk memberikan pelayanan sehingga kesulitan 

dalam memenuhi pesanan konsumen, sering terjadi kerusakan fasilitas dan 

peralatan yang digunakan sehingga menghambat jalannya proses produksi.  

Dilihat dari segi eksternalnya, dapat dikatakan UD. Kartika di Gianyar  

mempunyai peluang yang cukup besar untuk memasarkan produknya pada 

pangsa pasar yang lebih luas di Wilayah Bali Khususnya di kota-kota Lain 

selain Gianyar . Hal ini didukung oleh meningkatnya sarana komunikasi yang 

semakin berkembang. 

Selain peluang, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan juga banyak 

dalam memasarkan produknya, antara lain : banyaknya usaha sejenis yang 

potensial sebagai pesaing utama dengan harga produk yang lebih murah dan 

produk yang lebih beragam. 

Berdasarkan strategi bauran pemasaran yang dilaksanakan ditinjau 

dari segi kekuatan (strength ), kelemahan (weakness ),  peluang (opportunity), 

dan tantangan (treats) maka sangat relevan dilakukan penelitian dengan judul 

Strategi Bauran Pemasaran Untuk meningkatkan Nilai penjualan pada UD. 

Kartika di Gianyar.  
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B.  Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan 

masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apa yang menjadi kekuatan (strength), kelemahan (weakness),  peluang 

(opportunity), dan tantangan ( treats ) dari UD. Kartika di Gianyar dalam 

menerapkan strategi bauran pemasaran untuk meningkatkan nilai 

penjualan? 

2. Bagaimana tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif 

berdasarkan Matrik BCG pada UD. Kartika di Gianyar ? 

3. Bagaimana strategi bauran pemasaran untuk meningkatkan nilai 

penjualan pada UD. Kartika di Gianyar ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui kekuatan (strength), kelemahan (weakness),  

peluang (opportunity), dan tantangan (treats) dari UD. Kartika di 

Gianyar dalam menerapkan strategi bauran pemasaran untuk 

meningkatkan nilai penjualan. 

b. Untuk menganalisis tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar 

relatif berdasarkan matrik BCG pada UD. Kartika di Gianyar . 

c. Untuk mengetahui strategi bauran pemasaran untuk meningkatkan  

nilai penjualan pada UD. Kartika di Gianyar . 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Secara teoristis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperkuat pemahaman teori-teori pemasaran, khususnya 

mengenai bauran pemasaran (marketing mix) dalam usaha 

mengaplikasikan teori manajemen pemasaran dengan kenyataan 

yang terjadi pada perusahaan. 

2) Sebagai salah satu persyaratan guna meraih gelar Sarjana 

Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Warmadewa Denpasar. 

b. Bagi Perusahaan UD. Kartika di Gianyar 

Dengan adanya kegiatan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

dasar pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan yang 

berhubungan dengan strategi bauran pemasaran untuk meningkatkan  

nilai penjualan.  

c. Bagi Fakultas/Universitas  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan di 

perpustakaan Fakultas/Universitas, sehingga dapat dipergunakan 

untuk penelitian sejenis bagi mahasiswa yang memerlukannya. 
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D. Tinjauan Pustaka  

1. Landasan Teoritis 

a. Pengertian Strategi  

Strategi pada dasarnya adalah rencana menyeluruh, terpadu 

dan menyatu di bidang tertentu yang memberikan panduan tentang 

kegiatan yang akan dijalankan untuk tercapainya tujuan dari suatu 

perusahaan(http://id.shvoong.com/sosial-science/education/2173380-

pengertian-strategi) 

Strategi adalah sebuah keseluruhan program perusahaan 

untuk menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan 

membangun kombinasi elemen dari bauran pemasaran yang terdiri 

dari: produk, distribusi, promosi dan harga. (Kurtz, 2008:p.42) 

Strategi adalah logika dimana unit bisnis berharap untuk 

menciptakan nilai dan menetapkan keuntungan dari hubungannya 

dengan konsumen (Kotler dan Armstrong, 2008: p.45). 

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan strategi 

adalah sebuah keseluruhan program dari suatu perusahaan yang 

dijalankan untuk mengkombinasi elemen bauran pemasaran dari 

menciptakan nilai hingga mendapatkan keuntungan yang 

berhubungan dengan konsumen untuk tercapainya tujuan suatu 

perusahaan. 
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b. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan dan 

diinginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain 

(Philip Kotler, 2005 :10). 

Pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses 

menciptakan, mengkomunikasikan dan menyampaikan nilai bagi 

para pelanggan, serta mengelola relasi pelanggan sedemikian rupa 

sehingga memberikan manfaat bagi para stakeholdernya. (Fandy 

Tjiptono, dkk, 2008:5). 

Pemasaran adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang 

berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan 

harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang 

dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun 

potensial (William J. Stanton, 2007 :1). 

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan pemasaran 

adalah segala usaha yang diperlukan dalam menciptakan, 

mengkomunikasikan dan menyampaikan nilai bagi konsumen, serta 

mengelola relasi konsumen untuk  memperlancar  arus  produk  dan  

jasa secara efisien, meliputi perencanaan produk dan jasa, 

menentukan harga, mempromosikan serta kegiatan distribusi yang 

ditujukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen 
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c. Pengertian Manajemen Pemasaran 

Kegiatan pemasaran ini haruslah dikoordinasikan dan 

dikelola dengan cara yang baik, maka dikenal manajemen 

pemasaran. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu untuk 

memilih pasar sasaran serta mendapatkan, mempertahankan, dan 

menambah jumlah pelanggan melalui penciptaan, penyampaian dan 

pengkomunikasian nilai pelanggan yang unggul (Philip Kotler, 

2005:11). 

Manajemen pemasaran adalah perencanaan, 

pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan perusahaan yang 

sangat erat berhubungan dengan situasi pasar untuk memenuhi 

kehendak konsumen, pemilik, penyalur, dan semua pihak yang 

berkepentingan atas kegiatan perusahaan tersebut (M. Mursid, 

2006:30). 

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa 

manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi ide, 

barang dan jasa untuk memilih pasar sasaran serta mendapatkan, 

mempertahankan, dan menambah jumlah pelanggan melalui 

penciptaan, penyampaian dan pengkomunikasian nilai pelanggan    

yang   unggul   untuk   menciptakan     pertukaran   yang   mampu  

memuaskan tujuan individu dan organisasi yaitu konsumen, pemilik, 
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penyalur, dan semua pihak yang berkepentingan atas kegiatan 

perusahaan tersebut. 

d. Konsep Pemasaran 

Filosofi pemasaran mengalami evolusi dari orientasi internal 

(inward-looking) menuju orientasi eksternal (outward-looking). 

Orientasi internal tercermin dalam konsep produksi, konsep produk 

dan konsep penjualan, sedangkan orientasi eksternal direfleksikan 

dalam konsep pemasaran dan konsep pemasaran sosial.  Kendati  

demikian,  setiap konsep memiliki keunikan dan konteks aplikasinya 

masing-masing. 

Masing-masing konsep diuraikan sebagai berikut: 

1) Konsep produksi (production concept) berkeyakinan bahwa 

konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia di mana-

mana dan harganya murah. Penganut konsep ini akan 

berkonsentrasi pada upaya menciptakan efisiensi produksi, biaya 

rendah, dan distribusi massal. Dengan demikian, fokus utama 

konsep ini adalah distribusi dan harga. Konsep ini masih banyak 

dijumpai di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, 

apalagi dalam situasi krisis moneter seperti saat ini. 

2) Konsep produk (product concept) berpandangan bahwa 

konsumen akan menyukai produk-produk yang memberikan 

kualitas, kinerja atau fitur inovatif terbaik. Penganut konsep ini 

akan berkonsentrasi pada upaya penciptaan produk  superior  dan  
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penyempurnaan kualitasnya. Jadi, fokus utamanya adalah pada 

aspek produk. Konsep ini sering dijumpai dalam pemasaran 

produk elektronik, komputer, dan karya seni seperti film, lukisan, 

dan novel. 

3) Konsep penjualan (selling concept) berkeyakinan bahwa 

konsumen tidak akan tertarik untuk membeli produk dalam 

jumlah banyak, jika mereka tidak diyakinkan dan bahkan bila 

perlu dibujuk. Penganut konsep ini akan berkonsentrasi pada 

usaha-usaha promosi dan penjualan yang agresif. Konsep ini 

banyak dijumpai pada penjualan unsought goods (seperti 

asuransi, eksiklopedia, dan batu nisan); pemasaran nirlaba 

(seperti penggalangan dana, partai politik, dan universitas); dan 

situasi overcapacity (penawaran jauh melampaui permintaan). 

4) Konsep pemasaran (marketing concept) berpandangan bahwa 

kunci untuk mewujudkan tujuan organisasi terletak pada 

kemampuan organisasi dalam menciptakan, memberikan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan (customer value) kepada 

pasar sasarannya secara lebih efektif dibandingkan pada pesaing. 

Nilai pelanggan adalah rasio antara apa yang diperoleh 

pelanggan dan apa yang ia berikan. Konsep pemasaran bertumpu 

pada empat pilar utama: pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, 

pemasaran terintegrasi dan profitabilitas. 
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a) Pasar sasaran adalah pelanggan yang dipilih untuk dilayani 

dengan program pemasaran khusus bagi mereka. 

b) Keberhasilan pemasaran sangat ditentukan oleh kemampuan 

organisasi dalam membedakan lima jenis kebutuhan: 

(1) Stated needs, contohnya: konsumen membutuhkan 

sepeda motor yang tidak mahal. 

(2) Real needs, contohnya: konsumen membutuhkan sepeda 

motor yang biaya pengoperasiannya (bukan harga) 

murah. 

(3) Unstated needs, misalnya: konsumen mengharapkan 

layanan prima dari dealer. 

(4) Delight needs, misalnya: konsumen berharap bahwa 

dealer memberikan pula bonus berupa peta kota tempat 

pembelian sepeda motor tersebut. 

(5) Secret needs, contohnya: konsumen ingin dipandang 

sebagai konsumen yang cerdas dalam memilih produk.  

Kemampuan membedakan kelima jenis kebutuhan 

tersebut berdampak pada tiga tipe pemasaran: 

(1) Responsive marketing, yaitu mengidentifikasi dan 

memenuhi stated needs. 

(2) Anticipative marketing, yakni berusaha memperkirakan 

apa yang dibutuhkan pelanggan dalam waktu dekat. 
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(3) Creative marketing, yaitu menemukan dan 

menghasilkan solusi yang tidak diduga pelanggan 

namun berpotensi ditanggapi secara antusias. Hal ini 

terbukti ampuh dalam pemasaran produk-produk hiqh-

tech, seperti Pod, telepon genggam, mesin faks, 

fotokopi, compact disc players, dan ATM (Anjungan 

Tunai Mandiri). 

c) Konsep pemasaran menekankan pula integrasi antarfungsi 

pemasaran (seperti wiraniaga, periklanan, layanan pelanggan, 

manajemen produk, riset pemasaran) dan antardepartemen 

(misalnya, departemen riset dan pengembangan, departemen 

keuangan, departemen sumber daya manusia, dan 

departemen produksi/operasi). 

d) Tujuan akhir konsep pemasaran adalah membantu organisasi 

mencapai tujuannya. Dalam kasus organisasi bisnis, tujuan 

utamanya adalah laba; sedangkan untuk organisasi nirlaba 

dan organisasi publik, tujuannya adalah mendapatkan dana 

yang memadai untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial dan 

pelayanan publik. 

e) Konsep pemasaran sosial (societal marketing concept) 

berkeyakinan bahwa tugas organisasi adalah menentukan 

kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan 

memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif 
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dan lebih efisien dibandingkan para pesaing sedemikian rupa 

sehingga dapat mempertahankan atau meningkatkan 

kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Konsep ini 

menekankan pentingnya aspek sosial dan etika dalam praktik 

pemasaran. Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan   antara   

laba perusahaan, kepuasan pelanggan, dan kepentingan   

publik. Implementasi yang dilakukan yaitu aktivitas 

perusahaan  yang  menjalin  hubungan atau kemitraan antara 

produk, citra, atau layanannya dengan aspek kepedulian 

sosial atau keprihatinan masyarakat tertentu, demi 

kepentingan bersama (Fandy Tjiptono, dkk, 2008:21-24). 

e. Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan 

ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau 

program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya 

di pasar sasaran tertentu. Perusahaan dapat menggunakan dua atau 

lebih program pemasaran secara bersamaan, sebab setiap jenis 

program (seperti periklanan, promosi penjualan, personal selling, 

layanan pelanggan, atau pengembangan produk) memiliki pengaruh 

yang berbeda-beda terhadap permintaan. Oleh sebab itu. dibutuhkan 

mekanisme yang dapat mengkoordinasikan program-program 

pemasaran agar program-program itu sejalan dan terintegrasi dengan 
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sinergi. Mekanisme ini disebut strategi pemasaran (Fandy Tjiptono, 

dkk, 2008:283). 

Umumnya peluang pemasaran terbaik diperoleh dari upaya 

memperluas permintaan primer, sedangkan peluang pertumbuhan 

terbaik berasal dari upaya memperluas permintaan selektif. Unsur-

unsur pokok dalam strategi pemasaran adalah sebagai berikut:  

1) Pemilihan pasar sasaran 

a) Semua pembeli di pasar relevan. 

b) Pembeli di beberapa segmen. 

c) Pembeli di satu segmen pasar.  

2) Tipe permintaan yang ingin distimulasi: 

a) Strategi permintaan primer 

Strategi permintaan primer dirancang untuk 

menaikkan tingkat permintaan terhadap bentuk produk atau 

kelas produk. Perusahaan yang memilih pangsa pasar besar 

dalam pasar yang telah mapan (seperti Indofood dalam pasar 

mi instan dan Microsoft dalam pasar perangkat lunak 

komputer) juga sering memfokuskan sebagian aktivitas 

pemasarannya untuk perluasan permintaan primer. 

b) Strategi permintaan selektif 

Strategi permintaan selektif dapat berupa tiga 

alternatif utama, yaitu memperluas pasar yang dilayani, 

merebut pelanggan dari pesaing, dan mempertahankan atau 
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meningkatkan permintaan dari basis pelanggan saat ini 

(Fandy Tjiptono, dkk, 2008 :284). 

f. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan 

serangkaian variabel pemasaran sebagai alat pemasaran yang 

dikendalikan oleh perusahaan untuk melayani target pasar (Nirwana, 

2006 : 50). 

Marketing mix yang terdiri dari variabel product, price, place 

dan promotion merupakan bauran pemasaran yang dipergunakan 

untuk kegiatan pemasaran berkaitan dengan  produk  yang bersifat 

barang. Sedangkan bauran pemasaran jasa terdiri atas unsur 4 P 

ditambah dengan variabel process, people serta physical evidence. 

Maka variabel bauran pemasaran jasa sering disingkat dengan 7 P 

(Nirwana, 2006:52). 

Dari uraian tersebut maka bauran pemasaran adalah 

kombinasi antara tujuh macam variabel pemasaran (7P) terdiri dari 

produk (product), harga (price), promosi (promotion), distribusi 

(place), proses pelaksanaan jasa (process), petugas penyedia jasa 

(people) dan fasilitas pendukung secara fisik (physical evidence) 

yang merupakan alat bagi pengusaha untuk mempengaruhi 

konsumen terhadap permintaan akan produknya sehingga terjadi 

transaksi pembelian. 
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Variabel bauran pemasaran yang dapat dikendalikan oleh 

perusahaan untuk mempengaruhi reaksi para pembeli atau 

konsumen, terdiri dari: 

1) Produk (Product)  

a) Pengertian Produk 

Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan 

ke pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam 

manajemen produk, identifikasi dari produk adalah barang 

dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen (Kopisusu 

Wordpress : 2006). 

Produk merupakan kombinasi barang dan jasa yang 

ditawarkan oleh seseorang atau lembaga untuk memenuhi 

kebutuhan pasar (Marius P. Angipora, 2005 :26). 

Produk adalah segala sesuatu yang diterima oleh 

konsumen atau pembeli/pemakai industrial pada saat 

melakukan pembelian atau menggunakannya (Henry 

Simamora, 2005:440). 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, 

digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan 

kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Produk 

tersebut meliputi barang fisik, jasa, orang atau pribadi, 

tempat organisasi dan ide (Fandy Tjiptono, 2006:95). 
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Dari pendapat para ahli tersebut, maka produk dapat 

diartikan seperangkat atribut baik yang berwujud maupun 

tidak    berwujud    yang   diterima   oleh   konsumen  atau 

pembeli/pemakai industrial pada saat melakukan pembelian 

atau menggunakan sebagai kombinasi barang dan jasa 

dengan tujuan  untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen.  

b) Siklus Kehidupan Produk 

Salah satu faktor yang sangat penting dan perlu 

diperhatikan bagi keberhasilan strategi pemasaran yang 

dijalankan oleh perusahaan untuk mempertahankan 

permintaan pasar terhadap produk yang ditawarkan adalah 

dengan mengetahui tahapan siklus kehidupan produk 

(product life cycle). 

Siklus kehidupan produk merupakan salah satu aspek 

yang harus mendapat perhatian secara seksama dan 

pimpinan perusahaan, pertama, karena siklus kehidupan 

produk merupakan salah satu konsep yang paling terkenal 

dalam pemasaran, kedua, karena masalah siklus kehidupan 

produk berkaitan erat dengan salah satu usaha perusahaan 

dalam memilih dan menetapkan strategi pemasaran yang 

akan dilakukan oleh perusahaan pada saat ini maupun masa 

yang datang (Marius P. Angipora, 2005 :230). 
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Menurut Philip Kotler (2005 : 362) siklus kehidupan 

produk dibagi menjadi empat tahapan yaitu: 

(1) Perkenalan (introduction) 

Periode pertumbuhan penjualan yang lambat saat 

produk itu diperkenalkan ke  pasar.  Pada tahap itu tidak 

ada laba karena besarnya biaya-biaya untuk 

memperkenalkan produk. 

(2) Pertumbuhan (growth) 

Periode penerimaan pasar yang cepat dan 

peningkatan laba yang besar. 

(3) Kedewasaan/kematangan (maturity)  

Periode penurunan pertumbuhan penjualan 

karena produk itu telah diterima oleh sebagian besar 

calon pembeli. Laba stabil atau menurun karena 

persaingan yang meningkat. 

(4) Penurunan (decline) 

Periode saat penjualan menunjukkan arah yang 

menurun dan laba yang menipis.  

2) Harga (Price) 

a) Pengertian Harga 

Harga adalah nilai daripada barang/jasa yang 

dinyatakan dengan atau dalam bentuk uang. Dalam definisi 

lain harga adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh 
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konsumen untuk membeli suatu produk. Jika konsumen 

merasa terlalu tinggi dan apabila tidak diturunkan 

kemungkinan mereka akan menurunkan volume pembelian 

atau tidak melakukan pembelian sama sekali ataupun juga 

membeli di tempat lain (William J. Stanton, 2007:7). 

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur 

dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut 

seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau 

jasa yang dimiliki kepada pihak lain (Sofjan Assauri, 2007 

:224). 

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat dikatakan 

harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan 

jumlah uang kepada pengguna barang atau jasa untuk 

memenuhi suatu kebutuhan atau keinginan. 

b) Pentingnya Penetapan Harga 

Marius P. Angipora (2005 : 270) menyebutkan 

pentingnya penetapan harga suatu barang atau jasa dilihat 

dari adanya pengaruh bagi perusahaan karena : 

(1) Harga merupakan penentu bagi permintaan pasarnya. 

(2) Harga dapat mempengaruhi posisi persaingan perusahaan 

dan mempengaruhi market sharenya. 

(3) Harga    akan    memberikan    basil    maksimal    dengan 

menciptakan sejumlah pendapatan dan keuntungan 

bersih. 
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(4) Harga barang juga dapat mempengaruhi program 

pemasaran perusahaan. 

William J. Stanton (2007 : 7) menyebutkan jika 

perusahaan menitikberatkan pada persaingan harga, maka 

akan menghadapi dua alternatif, yaitu: 

(1) Mengadakan perubahan harga 

Perusahaan harus menentukan tindakan apa yang 

perlu diambil dalam menghadapi persaingan berbagai 

situasi dapat menyebabkan perubahan harga. Apabila 

market share perusahaan menurun karena kuatnya 

persaingan, perusahaan dapat mengadakan reaksi dengan 

penurunan harga. 

(2) Mengadakan reaksi terhadap perubahan harga pesaing 

Reaksi   ini  akan  terjadi   apabila  pesaing  mengadakan 

perubahan pada harganya, maka pihak perusahaan mau 

tidak mau mesti mengadakan penyesuaian harga terhadap 

perubahan harga yang terjadi.  

3) Promosi (Promotion)  

a) Pengertian Promosi 

Promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk 

mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal 

akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada 
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mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli 

produk tersebut (Indriyo Gitosudarmo, 2005 : 120). 

Promosi adalah kegiatan perusahaan untuk 

mempengaruhi konsumen, untuk menciptakan permintaan 

atas produknya, kemudian dipelihara dan dikembangkan 

(Soijan Assauri, 2007:264). 

Promosi adalah komunikasi perusahaan yang 

persuasif, mengajak, mendesak, membujuk dan meyakinkan 

konsumen.  Ciri  dari  komunikasi  yang  persuasive  adalah : 

ada komunikator yang terencana mengatur berita dan cara 

penyampaiannya untuk mendapatkan akibat tertentu dalam 

sikap dan tingkah laku si penerima (M. Mursid, 2006 : 95). 

Dari pendapat para ahli tersebut secara singkat dapat 

dikatakan bahwa promosi adalah komunikasi perusahaan 

yang persuasif untuk mempengaruhi konsumen dan 

meyakinkan konsumen terhadap produk yang ditawarkan 

sehingga mereka menjadi senang lalu membeli produk.  

b) Bauran Promosi (Promotional Mix) 

Promotional mix adalah kombinasi empat alat utama 

terdiri dari periklanan, personal selling, publisitas dan sales 

promotion (Marius P. Angipora, 2005 :338). 

Bauran promosi adalah kombinasi strategi yang 

paling baik dari unsur-unsur promosi terdiri dari promosi 
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penjualan, periklanan, penjualan personal, hubungan 

masyarakat dan pemberitaan (public relation) serta 

pemasaran langsung (direct marketing) (Philip Kotler, 2005 : 

18). 

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan 

bauran promosi adalah kombinasi strategi paling baik dari 

variabel-variabel  promosi  terdiri dari promosi penjualan, 

periklanan penjualan personal, hubungan masyarakat dan 

pemberitaan (public relation) serta pemasaran langsung 

(direct marketing) yang digunakan dalam komunikasi 

persuasif dan direncanakan untuk mencapai tujuan program 

penjualan yang optimal.  

Lebih jelasnya masing-masing variabel bauran 

promosi akan diuraikan sebagai berikut:  

(1) Periklanan (Advertising) 

Periklanan adalah cara untuk mempromosikan 

barang, jasa atau gagasan yang dibiayai oleh sponsor 

yang dikenal, dalam rangka untuk menarik calon 

konsumen guna melakukan pembelian, sehingga dapat 

meningkatkan penjualan produk dari perusahaan yang 

bersangkutan (Sofjan Assauri, 2007 : 272). 

Periklanan merupakan penggunaan media bayaran 

untuk mengkomunikasikan informasi persuasif tentang 
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produk, jasa ataupun organisasi dan merupakan alat 

promosi yang kuat (M. Suyanto, 2007:143). 

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat dikatakan 

bahwa periklanan adalah kegiatan penawaran barang, jasa 

atau gagasan dengan pembayaran oleh suatu sponsor 

melalui suatu media dalam usaha menarik calon 

konsumen guna melakukan pembelian, sehingga dapat 

meningkatkan penjualan produk.  

(2) Promosi Penjualan (Promotional Selling) 

Promosi penjualan adalah alat promosi yang 

dilakukan dengan peragaan,  pertunjukan  dan  pameran,  

demontrasi  dan berbagai macam usaha penjualan yang 

tidak bersifat rutin (M. Mursid, 2006 : 99). 

Promosi penjualan adalah kegiatan promosi yang 

dapat mendorong pembelian oleh konsumen, dan 

meningkatkan efektivitas penyalur dengan mengadakan 

pameran, display, eksibisi, peragaan atau demontrasi dan 

berbagai kegiatan penjualan yang lain, dilakukan 

sewaktu-waktu, dan tidak bersifat rutin (Sofjan Assauri, 

2007:282). 

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan 

promosi penjualan adalah kegiatan promosi yang 

dirancang sedemikian rupa untuk menggiatkan pemasaran 



 
 
 

 

29 

secara kuat dan cepat serta untuk menghubungkan antara 

advertising, personal selling, dan publisitas yang 

mengkoordinir bidang-bidang tersebut dengan 

menggunakan alat-alat seperti peragaan, pameran, 

demontrasi, dan sebagainya.  

(3) Penjualan Personal (Personal Selling) 

Penjualan personal (personal selling) merupakan 

penyajian secara lisan oleh perusahaan kepada satu atau 

beberapa calon pembeli dengan tujuan agar barang atau 

jasa yang ditawarkan dapat terjual (Sofjan Assauri, 2007 

:278).  

Personal selling atau penjualan pribadi adalah 

merupakan komunikasi persuasif seseorang secara 

individual kepada seseorang atau lebih calon pembeli 

dengan maksud menimbulkan permintaan (penjualan) (M. 

Mursid, 2006:98).  

Dan pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan 

penjualan personal adalah merupakan komunikasi 

persuasif dalam bentuk penyajian secara lisan oleh 

perusahaan kepada satu atau beberapa calon pembeli 

dengan maksud menimbulkan permintaan sehingga 

barang atau jasa yang ditawarkan dapat terjual.  
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(4) Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan 

Konsep pemasaran masyarakat menegaskan 

bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, 

keinginan, dan kepentingan pasar sasaran serta 

memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih 

efektif dan efisien dibandingkan pesaing dengan cara 

yang tetap mempertahankan atau meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan konsumen (Philip Kotier, 

2005 : 30).  

Konsep pemasaran masyarakat ini diterapkan 

melalui kegiatan hubungan masyarakat dan pemberitaan. 

Hubungan masyarakat dan pemberitaan adalah 

segala aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat 

yang bertujuan untuk mempengaruhinya dengan   tujuan  

agar perusahaan disukai atau dihormati oleh 

konstituennya. Aktivitas hubungan masyarakat 

memerlukan keahlian komunikasi agar menghasilkan 

respon yang diinginkan (Nugroho J. Setiadi, 2003 :262). 

Hubungan      masyarakat      dan pemberitaan 

didefenisikan sebagai fungsi manajemen yang 

memberikan penilaian tentang sikap masyarakat, identitas 

kebijaksanaan dan prosedur dari individu-individu atau 

organisasi dengan keinginan masyarakat dan melakukan 

program tindakan untuk mendapatkan pengertian serta 
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pengakuan masyarakat. Salah satu kegiatan dari bagian 

humas adalah mendorong publisitas. Jadi, humas 

bertanggung jawab untuk menentukan dan 

mempertahankan komunikasi dua arah secara terbuka 

dengan seluruh masyarakat serta menciptakan opini 

masyarakat yang baik tentang organisasi, individu 

maupun produk (Setiawan, 2007 :9).  

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan 

hubungan masyarakat dan pemberitaan adalah fungsi 

manajemen yang berkaitan dengan segala aktivitas yang 

berhubungan dengan masyarakat dilakukan melalui 

keahlian komunikasi agar menghasilkan respon yang 

diinginkan dengan tujuan untuk mendapatkan  pengertian  

serta  pengakuan  masyarakat  sehingga menciptakan 

opini masyarakat yang baik tentang organisasi, individu 

maupun produk.  

(5) Pemasaran Langsung 

Pemasaran langsung (direct selling) adalah 

metode pemasaran barang dan/atau jasa tertentu yang 

dilakukan secara langsung kepada konsumen di luar 

lokasi melalui surat langsung, telemarketing dan internet 

(Philip Kotler, 2005:18). 
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Pemasaran jarak jauh (telemarketing) adalah suatu 

metode pemasaran langsung di mana penjual 

menggunakan telepon untuk memohon kepada calon 

pelanggan untuk membeli jasa atau produk 

(http://en.wikipedia.org/ wiki/Direct Marketing). 

Melalui internet, perusahaan dapat 

mengoperasikan saluran informasi dan penjualan baru 

yang ampuh dengan jangkauan geografis yang meningkat 

pesat untuk menginformasikan dan mempromosikan 

bisnis dan produk mereka. Perusahaan dapat bertransaksi 

dua arah dengan para pelanggan dan calon pelanggan, dan 

bertransaksi secara lebih efisien (Philip Kotler, 2005 :3). 

Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat 

dikatakan pemasaran langsung adalah metode pemasaran 

barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung 

untuk memohon kepada calon pelanggan atau pelanggan 

untuk membeli jasa atau produk di luar lokasi melalui 

surat langsung, telemarketing dan internet, dimana 

transaksi dapat dilakukan dua arah.  

4) Distribusi (Place) 

a) Pengertian Saluran Distribusi 

Saluran distribusi terdiri dari seperangkat lembaga 

yang melakukan semua kegiatan (fungsi) yang digunakan 
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untuk menyalurkan produk dan status kepemilikannya dari 

produsen ke konsumen (Philip Kotler, 2007 :122).  

Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga 

yang ada di antara berbagai lembaga yang mengadakan kerja 

sama untuk mencapai suatu tujuan, dimana tujuan dari 

saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu 

(Marius P. Angipora, 2005:296).  

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat dikatakan 

saluran distribusi adalah saluran yang terdiri dari lembaga-

lembaga yang digunakan untuk menyalurkan atau 

menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen 

pada pasar-pasar tertentu. 

b) Bentuk-bentuk Saluran Distribusi 

Proses penyaluran produk sampai ke tangan 

konsumen akhir dapat menggunakan saluran yang panjang 

ataupun pendek sesuai dengan kebijakan saluran distribusi  

yang  dilaksanakan perusahaan. (Marius P. Angipora, 2005 : 

299-301) menyebutkan mata rantai distribusi menurut 

bentuknya dibagi atas dua, yaitu : 

(1) Saluran distribusi langsung (direct channel of 

distribution), adalah bentuk penyaluran barang 

barang/jasa jasa  dari produsen ke konsumen dengan tidak 

melalui perantara. 
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Bentuk saluran distribusi langsung dapat dibagi 

dalam 4 macam, yaitu: 

(a) Selling at the point production, adalah bentuk 

penjualan langsung dilakukan di tempat produksi. 

(b) Setting at the producer's retail store, adalah penjualan 

yang dilakukan di tempat pengecer. Produsen tidak 

melakukan penjualan langsung kepada konsumen 

tetapi dilimpahkan kepada pihak pengecer. 

(c) Selling door to door, adalah penjualan yang dilakukan 

oleh produsen langsung ke konsumen dengan 

mengerahkan salesmen ke rumah-rumah atau ke 

kantor-kantor konsumen.  

(d) Selling through mail, adalah penjualan yang 

dilakukan perusahaan dengan menggunakan jasa pos. 

(2) Saluran distribusi tidak langsung (indirect channel of 

distribution), adalah bentuk saluran distribusi yang 

menggunakan jasa perantara dan agen untuk menyalurkan 

barang/jasa kepada para konsumen. Perantara adalah 

mereka yang membeli dan menjual barang-barang dan 

memilikinya. Mereka bergerak di bidang perdagangan 

besar dan pengecer. Agen adalah orang atau perusahaan 

yang membeli atau menjual barang untuk perdagangan 

besar. Agen bertindak mewakili penjual maupun pembeli 
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dalam suatu transaksi. Penghasilannya berdasarkan 

persentase dari barang yang dijual/dibeli. Distributor 

adalah lembaga yang menyediakan jasa-jasa atau fungsi 

khusus berhubungan dengan penjualan atau distribusi, 

tetapi mereka tidak mempunyai hak memiliki barang. 

5) Proses (Process) 

Process merupakan variabel yang penting dalam 

perusahaan jasa yang erat berkaitan dengan aktivitas atau 

kinerja. Aktivitas proses dapat melibatkan unsur prosedur, tugas, 

rencana kerja, mekanisme dan juga aktivitas (Nirwana, 2006 : 

54). 

6) Petugas Penyedia Jasa (People)  

Keberadaan jasa tidak dapat dilepaskan dari peran serta 

people atau petugas penyedia jasa. Untuk mewujudkan 

keinginan pelanggan jasa, petugas penyedia jasa diharapkan  

mampu   menerjemahkan keinginan pelanggan dalam bentuk 

pelayanan atau jasa (Nirwana, 2006 : 55). 

7) Fasilitas Pendukung Secara Fisik (Physical Evidence) 

Perwujudan jasa dapat dilihat dalam keterkaitan antara janji 

yang telah disampaikan oleh pemberi atau penyedia jasa dengan 

pelanggan. Jasa yang disampaikan kepada pelanggan tidak dapat 

dipisahkan dengan fasilitas pendukung secara fisik (physical 
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evidence). Adanya fasilitas pendukung maka jasa akan dapat 

lebih dipahami oleh pelanggan (Nirwana, 2006 :55) 

g. Nilai Penjualan 

1) Pengertian Nilai Penjualan 

Kegiatan penjualan terdiri dari serangkaian kegiatan yang 

meliputi penciptaan permintaan (demand), menemukan si 

pembeli, negosiasi harga, dan syarat-syarat pembayaran sehingga 

pada akhirnya dapat terlaksana transfer hak atau transaksi 

(Sofjan Assauri, 2007:23). 

Penjualan adalah ilmu dari seni mempengaruhi pribadi 

yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar 

bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan (Basu 

Swastha, 2002 :2).  

Jadi   sebenarnya  istilah  penjualan   itu  hanya   meliputi 

kegiatan pemindahan barang dan jasa yang didahului dengan 

tawar-menawar, berunding membentuk harga dan menyerahkan 

hal milik agar dicapai manfaat baik penjualan maupun yang 

berkelanjutan dan yang menguntungkan kedua belah pihak. 

Dalam dunia usaha suatu perusahaan selalu 

memperhatikan nilai penjualan yang dicapai dari satu periode ke 

periode berikutnya. Nilai penjualan dapat ditentukan sebagai 

jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan suatu perusahaan 

guna memenuhi kebutuhan konsumen dan dapat disampaikan 
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kepada konsumen melalui proses pertukaran atau jual beli. Nilai 

penjualan yang menguntungkan adalah tujuan konsep pemasaran, 

sehingga memperoleh laba melalui kepuasan konsumen (M. 

Mursid, 2006 :15). 

Analisa nilai penjualan adalah suatu studi yang mendalam 

tentang masalah penjualan bersih dari laporan rugi laba dari 

suatu perusahaan (Basu Swastha dan Irawan, 2002 : 14). 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat 

dinyatakan bahwa nilai penjualan adalah sebagai total dari hasil 

penjualan yang dicapai oleh perusahaan atau badan usaha dari 

suatu kegiatan pemasaran dalam periode tertentu. Nilai penjualan 

merupakan hasil dari fungsi reaksi penjualan atau hubungannya 

dengan harga dan biaya dimana kegunaan nilai penjualan adalah 

sebagai pernyataan dalam perhitungan keuntungan.  

2) Manajemen Penjualan (Sales Management) 

Keseluruhan usaha aktivitas pemasaran akan mencapai 

puncak pada aktivitas atau fungsi penjualan, dan sukses tidaknya 

fungsi pemasaran seringkali ditentukan oleh kemampuan  

personil penjualan. Kegiatan personil penjualan yang cenderung 

bekerjasama dengan bagian pembelian suatu perusahaan, harus 

mempunyai kemampuan profesional dan pengetahuan teknis 

berkaitan dengan produk yang akan ditawarkan. 
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Manajemen penjualan berhubungan dengan anggaran 

penjualan. Oleh karena itu manajemen penjualan harus 

melakukan koordinasi dengan fungsi keuangan, yang dalam hal 

ini akan mendapat input anggaran penjualan dari fungsi 

keuangan. Input lainnya untuk fungsi penjualan adalah rencana 

promosi dari fungsi promosi dan estimasi atau order penjualan 

dan sales forces. Output penting lainnya dari fungsi penjualan 

adalah proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan ini akan menjadi 

dasar penentuan tujuan organisasi atau perusahaan. Proses 

pembuatan proyeksi penjualan bisa dilakukan baik secara intuitif 

maupun rasional matematis (Arman Hakim Nasution dan Indung 

Sudarso, 2006 :12). 

3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Penjualan 

Basu Swastha dan Irawan (2002 : 406-408) menyebutkan 

nilai penjualan terhadap suatu produk dipengaruhi oleh 5 faktor, 

yaitu: 

a) Kondisi dan kemampuan penjual 

Kondisi dan kemampuan penjual sangat menentukan 

keyakinan seseorang untuk membeli produk yang dipasarkan, 

Dengan demikian penjual harus memahami beberapa hal  

yaitu: 

(1) Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan. 

(2) Harga produk. 



 
 
 

 

39 

(3) Syarat penjualan   seperti,   pembayaran,   penghantaran, 

pelayanan sesudah penjualan, garansi, dan sebagainya. 

b) Kondisi pasar 

Pasar adalah merupakan sasaran dalam menjual suatu 

produk, dengan demikian pasar juga akan mempengaruhi 

tingkat penjualan. Untuk meningkatkan penjualan, maka 

perlu memperhatikan faktor-faktor kondisi pasar, yaitu: 

(1) Jenis pasar 

(2) Kelompok pembeli atau segmen pasarnya. 

(3) Daya belinya. 

(4) Frekuensi pembelianya. 

(5) Keinginan dan kebutuhannya. 

c) Modal 

Dalam menjual barang atau produk haruslah produk 

tersebut dikenal oleh colon pembeli, apabila colon pembeli 

berada jauh dengan penjual, maka haruslah si penjual 

memperkenalkan produknya kepada pembeli. Untuk 

mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana 

seperti, dana promosi, alat transportasi maupun sarana 

pendukung lainnya. Kesemuanya ini hanya dapat dilakukan 

apabila penjual memiliki sejumlah modal yang   diperlukan   

untuk   melaksanakan  aktivitas   tersebut. 
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d) Kondisi organisasi perusahaan 

Dalam suatu perusahaan yang besar, kegiatan 

penjualan biasanya ditangani oleh bagian penjualan. Namun 

dalam perusahaan yang kecil kegiatan penjualan biasanya 

ditangani langsung oleh orang yang juga melakukan fungsi-

fungsi lain. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerjanya 

lebih sedikit dan sistem organisasinya lebih sederhana. 

e) Faktor lain 

Faktor-faktor lain disini adalah pendukung dari 

pemasaran suatu barang, seperti misalnya, periklanan, 

peragaan, kampanye pemberian hadiah. Hal ini sangat 

tergantung kondisi serta situasi perusahaan dan pembeli. 

 

h. Analisis SWOT 

Suatu perusahaan harus bisa mempertimbangkan kekuatan 

dan kelemahan perusahaan, terhadap peluang dan ancaman 

lingkungan. Michael E. Porter yang dikutip oleh Freddy Rangkuti 

(2005 : 31) menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

(SWOT) sebagai berikut:  

1) Kekuatan Perusahaan 

a) Faktor-faktor yang membentuk rintangan-rintangan mobilitas 

yang melindungi kelompok strategisnya. 
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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 

strategisnya. 

e) Faktor-faktor yang memungkinkan biaya terendah untuk ikut 

serta ke dalam kelompok strategisnya daripada yang lain. 

f) Kemampuan yang kuat untuk melaksanakan strategi relatif 

terhadap para pesaingnya. 

g) Sumber daya dan kecakapan yang memungkinkan 

perusahaan dapat mengatasi rintangan-rintangan mobilitas 

dan bahkan untuk pindah kelompok strategis yang lebih 

layak. 

2) Kelemahan Perusahaan 

a) Faktor-faktor yang melemahkan rintangan-rintangan mobilitas 

yang melindungi kelompok strategisnya. 

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 relatif terhadap sekelompok 

strategisnya. 
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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 pesaingnya. 

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 struktural ke kolompok yang ada atau ke 

posisi perusahaan dalam kelompok. 

d) Pindah ke kelompok baru dan memperkuat posisi sturuktural 

kelompok tersebut. 

4) Resiko-resiko dan ancaman perusahaan 

a) Resiko-resiko masuknya perusahaan-perusahaan lain ke 

dalam kelompoknya. 

b) Resiko-resiko faktor yang mengurangi rintangan-rintangn 

mobilitas kelompok strategis, menurunkan kekuatan terhadap 

konsumen, merusak posisi dalam hubungan dengan produk 

pengganti atau membuka posisi terhadap tandingan yang 

lebih besar. 
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c) Resiko-resiko yang 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 

faktor-faktor strategi perusahaan, matrik ini dapat menggambarkan 

secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi 

perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang 

dimilikinya. Menurut Freddy Rangkuti (2005 : 31) matrik ini dapat 

menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategi: 

1) Strategi SO 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan piklr perusahaan, 

yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan 

memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 

2) Strategi ST 

Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang 

dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. 

3) Strategi WO 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang 

yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.  
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4) Strategi WT 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat 

definisif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta 

menghindari ancaman. 

Untuk lebih jelasnya 4 set kemungkinan alternatif strategi 

tersebut, dapat dilihat pada matrik SWOT analisis seperti pada 

tabel 4 berikut :  

Tabel 4 

Matrik SWOT Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
           

 

 

Sumber : Freddy Rangkuti (2005 : 31) 

 

 

IFAS 

EFAS 

Strength (S) 

Tentukan faktor kekuatan 
internal 

Weakness (W) 

Tentukan faktor 
kelemahan 
internal 

Opportunity 
(O) 

Tentukan 
faktor peluang 
eksternal 

Strategi SO 

Ciptakan strategi yang 
menggunakan kekuatan 
untuk memanfaatkan 
peluang 

Strategi WO 

Ciptakan strategi 
yang 
meminimalkan 
kelemahan untuk 
memanfaatkan 
peluang 

Treats (T)  

Tentukan 
faktor 
ancaman 
eksternal 

Strategi ST 

Ciptakan strategi yang 
menggunakan kekuatan 
untuk mengatasi ancaman 

Strategi WT 

Ciptakan strategi 
yang 
meminimalkan 
kelemahan dan 
menghindari 
ancaman 



 
 
 

 

45 

i. Matrik BCG 

Boston Consulting Group (BCG), perusahaan manajemen 

terkemuka mengembangkan dan mempopulerkan matriks 

pertumbuhan pangsa pasar (growth share matrix) yang terlihat dalam 

gambar 1 berikut : 

Gambar 1 
Matriks Pertumbuhan Pangsa Pasar 

Boston Consulting Group (BCG) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pangsa Pasar Relatif  

Sumber  : Philip Kotler (2005 : 105) 

Kedelapan lingkaran mewakili ukuran dan posisi saat ini 

delapan unit bisnis di perusahaan. Ukuran lingkaran itu bergantung 

Tanda Tanya  Bintang 
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pada volume penjualan dalam dolar masing-masing bisnis. Jadi, dua 

bisnis yang terbesar adalah nomor 5 dan 6. Lokasi masing-masing 

unit bisnis menunjukkan tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa 

pasar relatif.  

Tingkat pertumbuhan pasar di sumbu tegak menunjukkan 

tingkat pertumbuhan pasar tahunan di tempat bisnis itu beroperasi. 

Rentang pertumbuhannya dari 0 persen sampai 20 persen. Tingkat 

pertumbuhan pasar di atas 10 persen dianggap tinggi. Pangsa pasar 

relatif yang diukur di sumbu mendatar, menunjukkan pangsa pasar 

relatif unit bisnis strategi (SBU) dibandingkan pesaing terbesarnya 

dalam segmen itu. Pangsa pasar relatif menggambarkan ukuran 

kekuatan perusahaan di pasar itu. Pangsa pasar relatif 0,1 berarti 

volume penjualan perusahaan hanya 10 persen dari volume 

penjualan pemimpin pasar dan 10 artinya SBU perusahaan tersebut 

memimpin pasar dengan penjualan 10 kali lipat dari pesaing terbesar 

terdekatnya. Pangsa pasar relatif dibagi 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). 

Menurut Philip Kotler (2005 :106) matriks pertumbuhan 

pangsa pasar dibagi menjadi empat sel, masing-masing menunjukkan 

jenis bisnis yang berbeda: 
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1) Tanda tanya (question marks), bisnis yang beroperasi di pasar 

dengan pertumbuhan yang tinggi, namun pangsa pasarnya relatif 

rendah. Berada di sel tanda tanya memerlukan dana yang besar, 

karena perusahaan harus mengeluarkan uang untuk pabrik, 

peralatan dan karyawan untuk mengikuti pertumbuhan pasar 

yang cepat, dan juga karena perusahaan ingin mengambil alih 

peran pemimpin pasar. Perusahaan harus berpikir keras untuk 

menentukan apakah dia akan tetap mengucurkan dana ke bisnis 

tersebut. Perusahaan dalam gambar 3 menjalankan tiga bisnis 

yang termasuk dalam kategori tanda tanya, yang mungkin terlalu 

banyak baginya. 

2) Bintang (stars), pemimpin pasar yang berada di pasar yang 

tumbuh dengan cepat. Bintang tidak lantas menghasilkan arus 

kas positif bagi perusahaan. Perusahaan harus mengeluarkan 

banyak uang supaya tumbuh secepat pertumbuhan pasar dan 

mampu menghadapi serangan pesaingnya. Dalam gambar 1, 

perusahaan tersebut memiliki dua bisnis bintang. 

3) Sapi perah (cash cows), bintang dengan tingkat pertumbuhan 

mulai merosot yang masih memiliki pangsa pasar yang relatif 

terbesar dan menghasilkan banyak uang kas bagi perusahaan 

tersebut Perusahaan tidak perlu lagi membiayai ekspansi karena 

pertumbuhan pasar telah melambat. Karena SBU tersebut 

merupakan pemimpin pasar, dia dapat menikmati skala 
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ekonomis dan margin laba yang lebih tinggi. Perusahaan 

menggunakan bisnis sapi perahnya untuk membayar tagihan 

operasional sehari-hari dan untuk mendukung bisnis lainnya. 

Perusahaan dalam gambar 3 hanya memiliki satu sapi perah dan 

hal itu dapat membahayakan perusahaan. Jika mulai kehilangan 

pangsa pasar relatifnya, perusahaan tersebut harus menanamkan 

ulang dana ke SBU itu agar tetap memimpin pasar. 

4) Anjing (dogs), bisnis yang memiliki pangsa pasar yang rendah di 

pasar yang tumbuh dengan lambat. Perusahaan dalam gambar 3 

memiliki dua buah SBU kategori anjing, dan jumlah itu mungkin 

terlalu banyak. Perusahaan perlu mempertimbangkan apakah 

SBU anjing tersebut memang patut dipertahankan dengan alasan 

yang kuat (misalnya adanya harapan bahwa tingkat pertumbuhan 

pasar akan berubah atau adanya kemungkinan baru untuk 

menjadi pemimpin pasar). 

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. 

2. Publikasi Penelitian Sebelumnya 

Dalam penyusunan skripsi ini sebagai pembanding digunakan 

publikasi penelitian sebelumnya yaitu dari 2 (dua) skripsi sejenis. 
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Penelitian pertama oleh Anak Agung Gede Agung Indra Kumara, tahun 

2012, Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa Denpasar dengan 

judul: Analisis Strategi Bauran Pemasaran Untuk Meningkatkan Nilai 

Penjualan pada PT. Toko Gunung Agung Tbk. Cab. Libi di Denpasar. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kekuatan (strength) dan 

kelemahan (weakness) serta peluang (opportunity) dan tantangan (treats) 

dalam menerapkan Strategi bauran pemasaran untuk meningkatkan nilai 

penjualan, untuk  menganalisis   tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa 

pasar relatif berdasarkan matrik BCG dan untuk mengetahui strategi 

bauran pemasaran untuk meningkatkan nilai penjualan pada PT. Toko 

Gunung Agung Tbk, Cab. Libi Di Denpasar.  

Model penelitian ini menggunakan dua analisis data, yaitu 

analisis SWOT  dan Matrik BCG, hasil analisis SWOT maka diketahui 

Kekuatan (Strength): Segala sesuatu yang ada pada PT.Toko Gunung 

Agung Tbk, Cab. Libi di Denpasar menjadi kelebihan sehingga layak 

untuk dikembangkan. lokasi strategis, saluran pemasaran langsung 

mendekatkan karyawan dengan konsumen, konsumen sebagian besar 

berasal sekolah-sekolah dan masyarakat umum yang ada  di Denpasar di 

samping perorangan, kemampuan dan pengetahuan karyawan yang 

memadai tentang produk, suasana lingkungan dan penataan ruangan yang 

bersih, fasilitas dan peralatan yang memadai serta pelaksanaan pelayanan 

dilakukan, proses pelayanan jasa dilakukan berdasarkan persyaratan 

administrasi dan dilaksanakan tepat waktu. Kelemahan (Weakness): 
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ketersediaan buku yang dijual kurang lengkap sehingga kesulitan dalam 

memenuhi keinginan konsumen, seringkali terjadi keluhan harga yang 

cukup tinggi sehingga menjadi masalah bagi pihak perusahaan dalam 

usaha meningkatkan nilai penjualan, kesulitan melaksanakan promosi 

langsung  kepada konsumen karena sulit memberikan penjelasan 

berkaitan dengan produk yang ditawarkan, dimana konsumen cenderung 

yakin akan produk yang sudah dibeli sesuai dengan keinginannya, 

kurangnya perawatan fasilitas yang dimiliki sehingga sering terjadi 

kerusakan yang menghambat jalannya proses penjualan, dalam proses 

pelayanan jasanya sulit mencari perhatian yang personal, lemahnya 

kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan konsumen sehingga 

konsumen banyak yang complaint, Peluang (Opportunity): banyaknya 

sekolah-sekolah dan kantor-kantor di Denpasar yang membutuhkan 

produk buku dan perlatan kantor, meningkatnya teknologi dan sarana 

komunikasi, mutu pendidikan yang semakin berkembang. Tantangan 

(Treats): banyaknya perusahaan yang bergerak dalam usaha perdagangan 

buku di Denpasar menjadi potensi untuk menyaingi PT. Toko Gunung 

Agung Tbk, Cab. Libi di Denpasar, menurunya semangat karyawan 

akibat lemahnya kondisi perekonomian, situasi ekonomi yang tidak 

kondusif. Analisis BCG diketahui posisi nilai penjualan pada PT Toko 

Gunung Agung Tbk, Cab. Libi Di Denpasar  adalah 2,78% dimana angka 

tersebut kurang dari 10% maka tingkat pertumbuhan pasar adalah rendah, 

yang berarti peluang bisnis yang ada di pasar dimana PT.Toko Gunung 
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Agung Cab. Libi di Denpasar melayani konsumen adalah rendah. Pangsa 

pasar relative yang nilai penjualan pada PT. Toko Gunung Agung Tbk, 

Cab. Libi di Denpasar adalah 1,23 kali dimana angka tersebut lebih dari 

1. Ini berarti perusahaan memiliki pangsa pasar lebih tinggi dari pesaing. 

Dari kenyataan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa posisi nilai 

penjualan pada PT. Toko Gunung Agung Tbk. Cab Libi di Denpasar 

adalah di Posisi Sapi perah (cash cows) artinya pertumbuhan mulai 

merosot yang masih memiliki pangsa pasar yang relative besar.  

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang 

adalah penelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui strategi bauran 

pemasaran untuk meningkatkan nilai penjualan dengan menggunakan 

analisis SWOT dan analisis BCG. Perbedaan penelitian sebelumnya 

dengan penelitian sekarang adalah pada tempat dan tahun penelitian. 

Penelitian kedua oleh : Putu Novriadi Mulyantana, tahun 2009, 

Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa Denpasar dengan judul : 

Strategi Bauran Pemasaran Untuk Meningkatkan Jumlah Penonton 

Pagelaran Seni Tari Pada Sanggar Genta Bhuana Sari di Ubud, Gianyar. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kekuatan (strenght) dan 

kelemahan (weakness) serta peluang (opportunity) dan tantangan (treats) 

dalam menerapkan strategi bauran pemasaran untuk meningkatkan 

jumlah penonton, untuk menganalisis tingkat pertumbuhan pasar dan 

pangsa pasar relatif berdasarkan matrik BCG dan menentukan strategi 
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bauran pemasaran untuk meningkatkan jumlah penonton pagelaran seni 

tari pada sanggar Genta Bhuana Sari di Ubud, Gianyar. 

Model penelitian menggunakan dua analisis data, yaitu analisis 

SWOT dan Matrik BCG. Hasil analisis SWOT dan analisis BCG 

diperoleh simpulan sebagai berikut. Kekuatan (Strenght) dalam 

menerapkan strategi bauran pemasaran untuk meningkatkan jumlah 

penonton pagelaran seni tari pada sanggar Genta Bhuana Sari di Ubud, 

Gianyar yaitu potensi seni yang beragam, meningkatnya pengembangan 

seni tari, tabuh, topeng dan wayang, harga yang tidak mengikat 

konsumen, lokasi yang strategis, saluran pemasaran langsung 

mendekatkan pengelola dengan konsumen, bekerjasama dengan hotel 

dan travel agent dalam usaha memperluas pangsa pasar, melaksanakan 

komunikasi pemasaran, sumber daya manusia yang sudah berpengalaman 

dan memahami seni tari dan seni tabuh, suasana sanggar yang tradisional 

serta didukung oleh sumber daya manusia yang sudah berpengalaman 

dan paham akan seni tari dan seni tabuh. Kelemahan (Weakness), 

peralatan pendukung yang kurang terawat, seperti gong dan busana para 

penari, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi seni dan 

budaya warisan leluhur, kurangnya fasilitas pendukung yang memenuhi 

standar wisatawan, tidak pernah melakukan pencatatan terhadap 

wisatawan yang berkunjung dan kurangnya modal. Peluang 

(Opportunity), daya tarik sanggar dan Ubud sebagai daerah pusat 

pariwisata Bali, banyaknya wisatawan Eropa dan Asia yang berkunjung, 
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Bali sebagai daerah tujuan wisata yang potensial,  meningkatnya sarana 

komunikasi dan industri perhotelan yang semakin berkembang. 

Tantangan (Treats), terdapat banyak daerah sebagai pusat seni tari 

dengan kekhasan masing-masing, banyak pesaing dan komersialisasi seni 

tari karena tuntutan ekonomi. Tingkat pertumbuhan pasar sebesar 6,96% 

dan pangsa pasar relatif adalah 1,04 kali dimana nilai penjualan tiket 

berada di posisi sapi perah (cash cow) artinya pertumbuhan rendah dan 

pangsa pasar tinggi. Bauran pemasaran untuk meningkatkan jumlah 

penonton pada pagelaran seni tari adalah dengan mempertahankan seni 

warisan leluhur, mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung 

aktivitas, menjaga kelestarian alam dan lingkungan, meningkatkan   

kualitas  SDM, menumbuhkan rasa memiliki terhadap seni dan 

budayanya sendiri, perlunya faktor control dalam menjaga segala 

peralatan yang telah dimiliki dalam mendukung aktivitas sanggar, 

kerjasama dengan hotel maupun travel agent, dan menerapkan 

manajemen yang profesional. 

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang 

adalah penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi 

bauran pemasaran dengan menggunakan analisis SWOT dan analisis 

BCG. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang 

adalah pada tempat dan tahun penelitian. 

E. Kerangka Pemikiran 
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Pengambilan keputusan di bidang pemasaran hampir selalu berkaitan 

dengan variabel-variabel bauran pemasaran (marketing mix). Hal ini 

menunjukkan kepada perusahaan untuk mengalokasikan kegiatan pemasaran 

pada masing-masing variabel bauran pemasaran yang ada dengan 

mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan nilai 

penjualan karena biaya yang dikeluarkan bertujuan untuk mempengaruhi 

konsumen agar mau memakai produk dan menggunakan jasa yang ditawarkan 

perusahaan. 

Suatu perusahaan harus bisa mempertimbangkan kekuatan dan 

kelemahan perusahaan, terhadap peluang dan ancaman lingkungan. Analisis 

SWOT adalah alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategi 

perusahaan, sehingga dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang 

dan ancaman yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan 

dan kelemahan yang dimilikinya. Selain itu posisi perusahaan dalam 

pertumbuhan pangsa pasar relatif dengan menggunakan analisis BCG. 

Kerangka pemikiran dinyatakan dalam bentuk skema sederhana tetapi 

utuh memuat pokok-pokok unsur penelitian dan tata hubungan antara pokok-

pokok unsur penelitian tersebut. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian  

dapat digambarkan dalam bentuk skema seperti pada gambar 2 berikut. 
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Gambar 2 
Kerangka Pemikiran Penelitian  
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F. Metode Penelitian 

1. Tempat dan Obyek Penelitian 

a. Tempat  Penelitian  

Sebagai tempat penelitian adalah UD. Kartika  yang beralamat di 

Jalan Kebo Iwa Lingkungan Candi Baru Kecamatan Gianyar, 

Kabupaten Gianyar, Bali. 

b. Obyek Penelitian  

Adapun obyek penelitian ini analisis SWOT kekuatan (strength), 

kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan tantangan (treats) 

dilihat dari strategi bauran pemasaran terdiri dari kebijakan produk 

(product), harga (price), saluran pemasaran (placement/channel of 

distribution), promosi (promotion), orang-orang yang terlibat dalam 

aktivitas pemasaran/pelayanan (people), bukti fisik suatu pelayanan 

(phisical evidence) dan proses pelaksanaan pelayanan (process) 

kepada konsumen untuk meningkatkan nilai penjualan, serta analisis 

BCG (tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif). 

2. Identifikasi Variabel 

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang terkait dengan 

penelitian yaitu : 

a. Kekuatan (strength) 

b. Kelemahan (weakness) 

c. Peluang (opportunity) 

d. Tantangan (treats) 
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e. Tingkat pertumbuhan pasar 

f. Pangsa pasar relatif. 

 

3. Definisi Operasional Variabel 

Untuk mendefinisikan suatu variabel yang terkait dengan objek 

penelitian maka dibuat beberapa pengertian batasan Operasional, yaitu: 

a. Kekuatan (strength), adalah segala sesuatu kekuatan pendukung pada 

UD. Kartika di Gianyar dan menjadi kelebihan sehingga layak untuk 

dikembangkan. Kekuatan pendukungnya adalah: produk cetak dengan 

berbagai ragam bentuk, desain dan ukuran yang beragama, lokasi yang 

strategis, terletak di wilayah perkotaan, saluran pemasaran langsung 

mendekatkan karyawan dengan konsumen, kemampuan pengetahuan 

karyawan yang memadai tentang produk. 

b. Kelemahan (weakness), adalah hal-hal yang dapat menghambat potensi 

dan aktivitas usaha pada UD. Kartika di Gianyar sehingga perlu 

dipertimbangkan dan mendapat penanganan yang tepat. Kelamahan 

dari UD Kartika adalah seringkali terjadi penawaran harga yang terlalu 

rendah, kesulitan untuk melaksanakan promosi secara langsung kepada 

konsumen, kurangnya perawatan fasilitas dan peralatan yang dimiliki, 

jumlah karyawan yang terbatas dalam satu waktu sehingga kesulitan 

memberikan pelayanan kepada konsumen, sulitnya memberikan 

perhatian personnal yang sama pada masing-masing konsumen. 



 
 
 

 

58 

c. Peluang (opportunity), adalah kondisi yang dapat mendatangkan 

keuntungan pada UD. Kartika di Gianyar bila dapat dimanfaatkan 

secara positif. Peluang yang dapat dijadikan keuntungan adalah: 

penggunaan kertas daur ulang dan bahan-bahan alami, banyaknya 

perusahaan di wilayah kota Gianyar yang membutuhkan produk cetak, 

meningkatnya teknologi dan sarana komunikasi serta sektor industri 

perdagangan dan industri jasa yang semakin berkembang. 

d. Tantangan (treats), adalah kondisi yang jika dibiarkan akan 

berpengaruh terhadap ketidakberhasilan perkembangan UD. Kartika di 

Gianyar. Tantanganya, adalah: banyaknya percetakan di Gianyar 

menjadi potensi untuk menyaingi UD. Kartika di Gianyar, menurunnya 

semangat kerja karyawan akibatnya lemah kondisi perekonomian, dan 

situasi perekonomian yang tidak kondusif. 

e. Tingkat pertumbuhan pasar adalah perbandingan antara nilai penjualan 

pada tahun yang dicari dikurangi nilai penjualan tahun sebelumnya 

dibagi dengan nilai penjualan pada tahun sebelumnya pada                          

UD. Kartika di Denpasar. 

f. Pangsa pasar relatif adalah, perbandingan antara total nilai penjualan 

dari tahun 2007-2011 pada UD. Kartika di Gianyar  dengan total nilai 

penjualan dari tahun 2007-2011 pada Percetakan Dwi Jaya Dharma  

sebagai pesaing utama. 
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4. Jenis Data yang Diperlukan 

a. Jenis Data Menurut Sifatnya 

Menurut sifatnya data dapat dibagi menjadi : 

1) Data Kualitatif 

Data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka-angka atau 

data yang berupa informasi, seperti struktur organisasi dan 

strategi bauran pemasaran pada UD. Kartika di Gianyar. 

2) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang dapat 

dihitung, seperti jumlah konsumen, nilai penjualan dan jumlah 

karyawan UD. Kartika di Gianyar. 

b. Jenis Data Menurut Sumbernya 

Adapun sumber data dalam penelitian ini : 

1) Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama atau 

secara langsung diperoleh di tempat penelitian melalui 

wawancara yang kemudian dicatat serta diamati, seperti kegiatan 

proses produksi dan aktivitas bauran pemasaran. 

2) Data sekunder  

Data Skunder yaitu data yang bersumber dari pihak-pihak 

tertentu terkait dengan penelitian ini, seperti data jumlah 

konsumen, nilai penjualan, dan jumlah karyawan UD. Kartika di 

Gianyar. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan   data   dalam   penelitian   ini   dilakukan   dengan 

menggunakan metode: 

a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung 

ke lokasi penelitian yang dibantu dengan pencatatan dan dokumentasi 

untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang lokasi, potensi dan 

permasalahan yang ada pada UD. Kartika di Gianyar. 

b. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara lisan 

atau tanya jawab langsung dengan pihak manajemen untuk 

mendapatkan informasi yang akan digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang ada, seperti potensi dan informasi pemasaran UD. 

Kartika di Gianyar. 

c. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari beberapa literatur-

literatur, buku-buku dan hasil penelitian yang terdahulu yang terkait 

dengan penelitian ini. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini data yang terkumpul dianalisis 

menggunakan metode deskriptif yaitu membuat uraian dari basil 

penelitian dan menyajikan basil penelitian tersebut dalam bentuk yang 

baik sehingga mendapatkan gambaran tentang situasi penelitian, 

kemudian dipadukan dengan analisis SWOT dan analisis BCG. 
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a. Analisis 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 

UD. Kartika di Gianyar dengan cara mengidentifikasi kekuatan 

(Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity) dan 

tantangan (Treats) yang ada (Freddy Rangkuti, 2005 : 31). Jadi 

potensi tersebut dikaji melalui:  

1) Kekuatan : segala sesuatu yang ada pada UD. Kartika di Gianyar  

dan menjadi kelebihan sehingga layak untuk dikembangkan. 

2) Kelemahan : hal-hal yang dapat menghambat potensi yang ada 

pada UD. Kartika di Gianyar sehingga perlu dipertimbangkan 

dan mendapat penanganan yang tepat.  

3) Peluang :  kondisi yang dapat mendatangkan keuntungan pada  

UD. Kartika di Gianyar bila dapat dimanfaatkan secara positif. 

4) Tantangan : kondisi yang jika dibiarkan akan berpengaruh 

terhadap ketidakberhasilan perkembangan UD. Kartika di 

Gianyar. 

Adapun strategi bauran pemasaran untuk meningkatkan  nilai 

penjualan pada UD. Kartika di Gianyar diketahui dari matrik SWOT 

analisis sepert pada tabel 5 berikut. 
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Tabel 5 
Matrik SWOT Analisis Strategi Bauran Pemasaran  

untuk Meningkatkan Nilai Penjualan 
 

Strength 

Weakness 

Opportunity 

Threats 

 

Strength (S) 

Faktor kekuatan internal 

 

Weakness (W) 

Faktor kelemahan internal 

Opportunity (O) 

Faktor peluang 

eksternal 

Strategi SO 

Strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

Strategi WO 

Strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

Treats (T)  

Faktor ancaman 

eksternal 

Strategi ST 

Strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi ancaman 

Strategi WT 

Strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman 

 Sumber : Freddy Rangkuti (2005 : 31) 

b. Analisis BCG 

Analisis BCG adalah analisis terhadap posisi perusahaan dalam 

pertumbuhan pangsa pasar relatif. 

1) Analisis Tingkat Pertumbuhan Pasar 

Tingkat pertumbuhan pasar yang diletakkan sebagai sumbu 

vertikal dalam matrik pertumbuhan pasar digunakan sebagai satu- 

satunya indikator daya tarik industri, yang mencerminkan tinggi 

rendahnya peluang bisnis yang tersedia.  

Tingkat pertumbuhan pasar dapat dihitung dengan menggunakan 

formula sebagai berikut (Cahyono, 2001:219) : 
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                 Volume penjualan industry tahun N –   
  Tingkat  Volume penjualan tahun N – 1  

Pertumbuhan =              x 100% 
 Pasar tahun N  Volume penjualan industry tahun N – 1  

Dimana N = tahun 

Adapun kriteria tentang tingkat pertumbuhan pasar sebagai 

berikut: 

a) Bila hasil perhitungan > 10%, maka tingkat pertumbuhan 

pasar adalah tinggi, yang berarti peluang bisnis yang ada di 

pasar dimana perusahaan itu bergerak untuk melayani 

konsumennya tinggi. 

b) Bila hasil perhitungan < 10%, maka tingkat pertumbuhan 

pasar adalah rendah, yang berarti peluang bisnis yang ada di 

pasar dimana perusahaan itu melayani konsumennya. 

c) Bila hasil perhitungan = 10%, maka tingkat pertumbuhan 

pasar dapat termasuk pertumbuhan pasar tinggi atau rendah. 

2) Analisis Pangsa Pasar Relatif 

Kekuatan atau kelemanan perusahaan dalam matrik 

pertumbuhan pasar diukur dengan tinggi rendahnya pangsa pasar 

relatif. Besarnya pangsa pasar relatif dapat dihitung dengan 

formula (Cahyono, 2001 :230) sebagai berikut: 

       Volume penjualan perusahaan 
Pangsa pasar       = 
Relatif  Volume penjualan pesaing terbesar 

Adapun kriteria tentang tingkat analisis pangsa pasar relatif 

sebagai berikut: 



 
 
 

 

64 

a) Bila hasil perhitungan pangsa pasarnya > 1, maka perusahaan 

memiliki pangsa pasar lebih tinggi dari pesaing. 

b) Bila hasil perhitungan pangsa pasarnya < 1, maka pangsa 

pasarnya lebih kecil dari pesaing. 

c) Bila hasil perhitungan pangsa pasarnya = 1, maka pangsa 

pasar yang dimiliki oleh perusahaan bisa tinggi bisa rendah. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan laporan penelitian ini terdiri dari : 

BAB I. PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II.     TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari landasan teoritis meliputi pengertian 

pemasaran, pengertian manajemen pemasaran,  konsep 

pemasaran, strategi pemasaran, bauran pemasaran (marketing 

mix), nilai penjualan, analisis SWOT,  matrik BCG, pembahasan 

hasil penelitian sebelumnya, serta kerangka pemikiran. 

BAB III.  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang tempat dan obyekj penelitian, 

identifikasi variable, definisi operasional variable, jenis data yang 

diperlukan, metode pengumpulan data, serta teknis analisis data. 
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BAB IV. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah  singkat perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, personalia serta proses produksi. 

BAB V. DATA DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini membahas tentang Deskripsi data, analisis data, serta 

pembahasan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 

Analisis SWOT serta Matrik BCG. 

BAB VI. PENUTUP 

Pada bab ini menguraikan tentang simpulan yang diperoleh dari 

hasil analisis, juga saran-saran yang bias disumbangkan kepada 

perusahaan. 
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