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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial dimana individu atau

organisasi memperoleh apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan melalui

penciptaan dan pertukaran dengan nilai yang lain (Kotler, 2009). Pemasaran

mencakup menciptakan hubungan pertukaran muatan nilai dengan pelanggan

yang menguntungkan. Pemasaran didefinisikan sebagai proses dimana suatu

perusahaan menciptakan nilai untuk pelanggan dan membangun hubungan yang

kuat dengan pelanggan yang bertujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan

sebagai imbalannya. Melalui pemasaran diharapkan dapat menciptakan nilai

untuk pelanggan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Menurut Kotler

(2009) terdapat 5 proses pemasaran, antara lain sebagai berikut:

1. Memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Kebutuhan

manusia merupakan keadaan dari perasaan kekurang dan keinginan adalah

kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang,

sedangkan permintaan merupakan keinginan manusia yang didukung oleh

daya beli.

2. Merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Agar dapat

merancang strategi pemasaran yang baik manejer pemasaran harus dapat

menjawab pelanggan mengenai apa yang harus dilayani dan bagaimana cara

terbaik dalam melayani pelanggan sesuai dengan proporsi nilai kita.
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3. Membangun program pemasaran terintegrasi yang memberikan nilai yang

unggul. Melalui program pemasaran, kita dapat membangun hubungan

pelanggan dengan mentranformasikan strategi pemasaran ke dalam tindakan.

4. Membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan

pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan merupakan proses

pembangunan dan pemeliharaan hubungan pelanggan yang dapat

memberikan keuntungan dengan menghantarkan nilai dan kepuasan

pelanggan yang unggul.

5. Menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan keuntungan dan ekuitas

pelanggan. Nilai anggapan pelanggan merupakan evaluasi pelanggan

mengenai perbedaan antara keuntungan dan biaya tawaran pasar

dibandingkan dengan penawaran pesaing.

2.2. Bauran Pemasaran

Bauran Pemasaran atau biasa disebut dengan markteting mix merupakan

seperangkat alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan agar dapat terus

mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran (Kotler, 2004). Marketing mix

adalah strategi dalam mengkombinasikan kegiatan-kegiatan pemasaran, agar

dapat tercipta kombinasi yang maksimal sehingga memunculkan hasil yang paling

memuaskan (Alma, 2005). Bauran pemasaran atau marketing mix diklasifikasikan

oleh Mc Carthy (Kotler, 2004) menjadi 4 kelompok yang disebut dengan empat P,

yaitu:

1. Product (Produk)

Produk atau product merupakan barang atau jasa yang digunakan untuk

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen (Zimmerer dan
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Scarborough, 2004). Menurut Sumarni dan Soeprihanto (2010), Produk

adalah apa saja yang dapat ditawarkan di pasar supaya mendapatkan

perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi

keinginan atau kebutuhan”. Produk tidak selalu hanya berupa barang tetapi

bisa berupa jasa ataupun gabungan dari keduanya (barang dan jasa).

2. Price (Harga)

Harga atau price merupakan sejumlah uang yang dapat ditukarkan untuk

sebuah produk ataupun jasa. Harga merupakan satu-satunya unsur

pembauran pemasaran yang dapat menghasilkan penerimaan penjualan,

sedangkan unsur lainnya hanya unsur biaya saja (Assauri, 2011). Harga

dapat diungkapkan dengan istilah lain seperti iuran, tarif, bunga, upah,

honorarium dan lain-lain. Dari sudut pandangan pemasaran, harga

merupakan satuan moneter yang dapat ditukarkan agar memperoleh hak

kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa (Tjiptono:2008).

3. Place (Tempat)

Lokasi atau tempat (place) merupakan suatu strategi yang menentukan

dimana dan bagaimana kita menjual suatu produk atau jasa (Kotler, 2009).

Secara garis besar, lokasi atau tempat dapat diartikan sebagai suatu kegiatan

pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian

barang dan jasa dari produsen kepada konsumen (Jiptono, 2008). Penetapan

lokasi, distributor atau outlet dimana konsumen dapat melihat dan membeli

barang yang ditawarkan itu merupakan salah satu strategi yang penting.
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4. Promotion (Promosi)

Promosi atau promotion merupakan komunikasi dari perusahaan yang

bertanggung jawab untuk menginformasikan dan membujuk atau mengajak

pembeli. Promosi merupakan salah satu yang dapat menentukan

keberhasilan dari suatu program pemasaran (Babin, 2011). Sedangkan

promosi menurut Kotler dan Armstrong (2001) adalah suatu aktivitas untuk

mengkomunikasikan keunggulan mengenai produk atau jasa serta

membujuk target pasar untuk membelinya.
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