
 
 

BAB III 
KERANGKA TEORITIS 

 

3.1 Pengertian Marketing 

Sebagaimana didefinisikan oleh UK’s Chartered Institute of Marketing, 

pengertian marketing adalah suatu proses manajemen dalam merencanakan, 

mengantisipasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan secara menguntungkan 

(Sumber: ukessays.com) 

 

3.2 Fungsi Marketing 

 Berdasarkan situs Marketingwit (marketingwit.com), marketing memiliki 

7 fungsi utama, yaitu: 

3.2.1 Manajemen produk dan layanan 
 

Setiap perusahaan harus merancang produknya sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan. Karenanya, manajemen produk/layanan berkaitan 

dengan kegiatan merancang, mengubah, memperbaharui produk sesuai 

dengan kepuasan pelanggan, yang juga melibatkan perubahan warna, 

ukuran, fungsi, kualitas, dan lain-lain. 

3.2.2 Distribusi 

Perusahaan harus mendistribusikan produk dengan sangat cermat, 

baik dengan distribusi langsung ke toko, pergi melalui grosir dan 

pengecer, online, atau bahkan keluar dari negara. Diperlukan ilmu untuk 

memahami target pelanggan dengan baik. 

23 
Universitas Internasional Batam 

Sucipto. Peran Seorang Cluster Public Relations Trainee di Swiss-Belhotel Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



24 
 

3.2.3 Promosi 

Ini adalah salah satu fungsi yang paling penting dari pemasaran 

dan hampir identik dengan istilah itu sendiri. Taktik promosi diperlukan 

untuk meningkatkan citra perusahaan. Promosi melibatkan strategi 

periklanan yang sangat inovatif. Dan strategi ini bisa berkisar dari media 

cetak untuk telemarketing, dan dari kampanye publik untuk pemasaran 

online. 

3.2.4 Harga 

Harga adalah salah satu aspek menantang pemasaran. Memperbaiki 

harga untuk produk membutuhkan penelitian pasar yang luas. Ini bisa 

sangat sulit, karena jika menetapkan harga yang rendah, perusahaan bisa 

mendapatkan kerugian; dan jika menetapkan harga yang lebih tinggi, 

perusahaan mungkin tidak mendapatkan pelanggan sama sekali. Harga 

dapat bervariasi sesuai dengan situasi pasar. 

3.2.5 Penjualan 

Melakukan penjualan bergantung pada seberapa banyak produk 

tersebut disukai oleh target basis pelanggan. Pemasaran adalah alat yang 

efisien yang membantu pemilik perusahaan menjual produk mereka 

dengan berbagai metode penjualan. 

3.2.6 Finansial 

Perlu ada cukup uang yang tersedia untuk memasarkan produk di 

televisi, surat kabar, pamflet, selebaran, radio, internet, dan sebagainya. 

Setelah produk mulai mendapatkan popularitas, perusahaan harus 
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menghabiskan lebih banyak dalam rangka untuk membuat produk mereka 

semakin menonjol. 

3.2.7 Informasi 

Diperlukan banyak penelitian untuk informasi. Salah satu cara 

yang menonjol untuk mendapatkan dan mengelola informasi konsumen 

adalah dengan menjelajahi situs media sosial. Perusahaan akan 

menemukan orang bertanya tentang hal yang sama mengenai produk dan 

akan memahami apa saja bagian dari produk yang pelanggan suka atau 

tidak suka. 

3.3 Tugas serta Tanggung Jawab Marketing pada Umumnya 

 
Seperti tertulis pada situs targetjob.co.uk, tugas serta tanggung jawab 

marketing executive pada umumnya adalah:  

1. Mengawasi dan mengembangkan kampanye pemasaran 

2. Melakukan penelitian dan menganalisis data untuk mengidentifikasi dan 

mendefinisikan audiens 

3. Menyusun dan menyajikan ide dan strategi aktivitas promosi 

4. Menyusun dan mendistribusikan informasi keuangan dan statistik 

5. Menulis dan mengoreksi salinan kreatif 

6. Memelihara situs web dan melihat analitik data 

7. Mengorganisir acara dan pameran produk 

8. Memperbarui basis data dan menggunakan sistem manajemen hubungan 

pelanggan (CRM) 

9. Mengoordinasikan pemasaran internal dan budaya organisasi 

10. Memantau kinerja dan mengelola kampanye di media sosial. 
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