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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Marketing Mix  

Marketing mix atau bauran pemasaran adalah merupakan alat pemasaran 

yang terdiri dari produk, harga, distribusi dan promosi yang digunakan perusahaan 

untuk mencapai tujuannya dan untuk mendapatkan respon yang diharapkan dari 

pembeli (Kotler dan Keller, 2007). Menurut pendapat Ratih Hurriyati (2010) 

bauran pemasaran merupakan elemen pemasaran yang saling berhubugan dan 

dikelola dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi 

kebutuhan pembeli. Dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan cara 

untuk mencapai tujuan pemasaran dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang dilaksanakan dengan jual beli barang dan jasa. Strategi bauran 

pemasaran terdiri dari 4p yang berupa product, price, place, dan promotion (Nana 

Herdiana, 2015:16). 

2.2 Pengertian Product 

Produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada pembeli untuk dibeli atau 

digunakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Tjiptono, 

2004:95). Menurut Kotler & Amstrong (2006:266) produk merupakan segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan kepada konsumen agar konsumen mau 

menggunakan ataupun mengonsumsi hal tersebut untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya sendiri. Produk juga merupakan aset yang berwujud ataupun tidak 

berwujud. Hal ini termasuk kemasan, warna, harga, kualitas, merek, servis dan 

reputasi penjual (Stanton, 1996:222). 
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Manurut Kotler (2002) produk dibagi kedalam dua kelompok utama 

berdasarkan wujudnya yaitu:  

1. Barang  

Merupakan sesuatu yang berwujud secara fisik yang dapat disentuh, 

dipegang, dipindahkan dan perlakuan fisik lainnya. 

2. Jasa 

Merupakan sesuatu yang tidak berwujud secara fisik, namun berupa suatu 

aktivitas dan kepuasan yang dijual kepada konsumen atau pihak lain. 

Produk juga dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan tujuan konsumsi, 

siapa konsumennya dan alasan produk dikonsumsi (Kotler, 2002):  

1. Consumer goods 

Merupakan produk yang dapat langsung digunakan atau dirasakan 

manfaatnya tanpa proses lebih lanjut. Barang konsumen adalah barang yang 

digunakan sendiri dan bukan untuk tujuan usaha. Barang konsumen dibagi 

menjadi empat macam yaitu: 

a. Convenience goods 

Merupakan produk yang sering dibeli dan dicari oleh konsumen. 

Diperlukan pada waktu segera dan tidak membutuhkan usaha yang 

besar untuk mendapatkannya. 

b. Shopping goods 

Merupakan produk yang dibanding-bandingkan kualitasnya, harganya, 

dan proses pembeliannya dengan alternatif lain yang tersedia.  

c. Speciality goods 
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Merupakan produk yang memiliki spesifikasi dan karakteristik yang 

unik dan memerlukan usaha lebih untuk mendapatkannya. 

d. Unsought goods 

Merupakan produk yang tidak diketahui oleh konsumen ataupun 

produk tersebut tidak terpikir oleh konsumen untuk membelinya. 

2. Industrial goods 

Merupakan produk yang digunakan oleh perusahaan dan dapat digunakan 

untuk keperluan lain selain digunakan secara langsung. Produk diolah 

terlebih dahulu kemudian dijual kembali.  

2.3 Pengertian Price 

Price adalah sesuatu yang dikorbankan oleh konsumen untuk 

mendapatkan produk atau jasa (Monroe, 2005). Menurut Fandy Tjiptono 

(2008:151) price merupakan unsur dari bauran pemasaran yang memberikan 

pendapatan untuk perusahaan. Selain itu harga juga merupakan salah satu faktor 

yang penting dalam pengambilan keputusan pembelian atau transaksi oleh 

konsumen (Engel, Blackwell dan Miniard, 1996). Berikut merupakan strategi 

penetapan harga: 

1. Cost-Based Pricing 

Merupakan penetapan harga bersadarkan jumlah biaya yang digunakan. 

a. Cost-Plus Pricing 

Menetapkan harga dengan menambahkan harga yang merupakan 

biaya dari pembuatan produk. 

b. Break Even Analysis 
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Menetapkan harga sesuai dengan target yang diharapkan dari 

penjualan produk. 

2. Value-Based Pricing  

Merupakan penetapan harga berdasarkan persepsi nilai dari suatu produk 

oleh pembeli. 

3. Competition-Based Pricing 

Merupakan penetapan harga produk berdasarkan harga yang ditetapkan oleh 

pesaing. 

2.4 Pengertian Place 

Place adalah saluran distribusi yang mencakup sekumpulan lembaga 

yang melaksanakan aktivitas menyalurkan produk dari produsen hingga sampai ke 

konsumen (Kotler, 2000: 96). Lovelock et al (2005:216) menyatakan tempat atau 

lokasi adalah tempat penyampaian barang atau jasa yang digunakan untuk 

menyampaikan barang atau jasa kepada para pelanggan. Sedangkan menurut Basu 

Swastha DH (2000:190) saluran distribusi atau tempat adalah saluran yang 

digunakan untuk menyalurkan barang dari produsen hingga ke pemakai akhir atau 

pemakai industri. Saluran distribusi dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Direct Marketing Channel 

Merupakan sistem pemasaran yang dilakukan oleh produsen secara 

langsung ke konsumen tanpa melalui saluran distribusi lain atau pihak lain. 

2. Indirect Marketing Channel 

Merupakan sistem pemasaran yang dilakukan oleh produsen kepada 

konsumen melalui perantara atau pihak lain. Perusahaan tidak secara 

langsung berkomunikasi dengan konsumen. 
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2.5 Pengertian Promotion 

Promotion adalah salah satu komunikasi yang menjelaskan dan 

memberikan keyakinan kepada konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa 

(Buchari Alma, 2007:179). Promosi merupakan aktivitas yang memiliki maksud 

untuk memberikan informasi mengenai kegunaan dan keunikan suatu produk atau 

jasa kepada konsumen. Promosi yang merupakan aktivitas komunikasi antara 

penjual dan pembeli mengenai informasi suatu produk dapat mempengaruhi sikap 

dan perilaku kosumen. Komunikasi ini dilakukan dapat melalui media massa yaitu 

koran, televisi, dan radio (Baker, 2000:7).  

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) ada berbagai cara untuk 

melaksanakan aktivitas promosi yang dibagi menjadi lima macam dan disebut 

sebagai promotional mix:  

1. Advertising 

Advertising atau periklanan adalah suatu bentuk dari komunikasi yang 

menggunakan media tertentu dengan membayar sejumlah biaya periklanan 

untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa. 

2. Sales Promotion 

Promosi penjualan adalah berbagai insentif yang dalam jangka waktu yang 

pendek yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan penjualan 

perusahaan dan jumlah pelanggan. 

Berikut merupakan alat-alat yang digunakan pada sales promotion: 

a. Sample  

Pemberian sejumlah kecil contoh produk kepada konsumen untuk 

mencobanya. 
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b. Kupon/voucher 

Merupakan sertifikat potongan harga untuk pembelian produk-produk 

tertentu. 

c. Paket harga/diskon 

Pemberian harga yang lebih murah bila konsumen membeli produk 

dalam jumlah yang telah ditentukan. 

d. Premi 

Memberikan harga yang sangat rendah untuk suatu produk yang 

ditawarkan. 

e. Undian 

Konsumen akan mendapatkan hadiah dari pengumpulan label hasil 

belanja yang dipilih secara acak. 

3. Personal Selling 

Personal selling adalah promosi yang dilakukan secara lisan dengan satu 

atau lebih calon pembeli untuk melakukan tujuan penjualan produk atau 

jasa. Personal selling juga memiliki tujuan untuk membangun hubungan 

yang baik dengan pelanggan dan menghasilkan transaksi jangka panjang 

antara penjual dan pembeli. 

4. Public Relation 

Public relation adalah program-program yang dilakukan untuk 

mempromosikan produk perusahaan dan citra perusahaan. Public relation 

memiliki peran untuk membangun citra baik perusahaan dimata masyarakat. 

Dimana perusahaan dengan citra yang baik akan memperkuat nilai jual 

produknya dan memperpanjang kelangsungan hidup produk. 
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5. Direct Marketing 

Direct marketing adalah kegiatan promosi yang berinteraksi dan 

berkomunikasi secara langsung dengan konsumen melalui berbagai media 

berupa telepon, direct mail ataupun saluran online. Direct marketing 

bertujuan untuk mendapatkan respon konsumen secara langsung.   
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