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UNIT 1. PENGERTIAN MANAJEMEN PEMASARAN DAN  

  ORIENTASI YANG DIGUNAKAN DALAM BIDANG 

  PEMASARAN 

 

 

A.  DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 

Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dan menerapkan 

materi-materi kuliah yang meliputi : pengertian manajemen pemasaran dan 

orientasi yang digunakan dalam bidang pemasaran, pendekatan dalam 

mempelajari pemasaran, segmentation, targeting dan positioning, pengelolaan 

produk, program penetapan harga, bauran promosi dan pengelolaan saluran 

distribusi, sistem informasi pemasaran, pengukuran pasar dan ramalan 

penjualan, proses pemasaran strategis, pengembangan produk, strategi dan 

taktik pada siklus kehidupan produk dan program penetapan harga. 

 

 

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat memahami 

pengertian manajemen pemasaran dan orientasi yang digunakan di dalam 

bidang pemasaran serta mahasiswa dapat mengimplementasikan tentang 

orientasi di dalam melaksanakan kegiatan pemasaran dengan menyesuaikan 

situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang terutama situasi 

persaingan. 

 

 

C. MATERI 

1. Tahap-tahap Perkembangan Defisini Pemasaran 

a. Tahun 1960 

Pemasaran merupakan suatu bentuk kegiatan bisnis yang 

menyalurkan secara langsung barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen. 
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b. Tahun 1985 

Pemasaran adalah suatu proses dari perencanaan dan keputusan 

tentang konsep, harga, promosi dan distribusi dari gagasan, barang 

dan jasa untuk menciptakan pertukaran di dalam memuaskan 

individu dan tercapainya tujuan organisasi. 

 

c. Tahun 2004 

Pemasaran adalah fungsi organisasi sebagai proses untuk penciptaan, 

komunikasi dan penyerahan nilai unggul pada konsumen dan untuk 

membina hubungan dengan konsumen yang dapat menciptakan 

manfaat bagi organisasi maupun stakeholders (konsumen, karyawan, 

dan pemegang saham). 

 

2. Orientasi yang digunakan dalam bidang pemasaran 

a. Orientasi pada konsep produksi (production concept) 

Berpendapat bahwa konsumen akan memilih “produk yang murah” 

dan “produk yang mudah didapat”. Manajer organisasi yang 

berwawasan produksi memusatkan perhatiannya untuk mencapai 

“efisiensi produksi yang tinggi” dan cakupan distribusi yang luas. 

 

b. Orientasi pada konsep produk (product concept) 

Berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang 

memberikan kualitas, penampilan dan ciri-ciri yang sangat baik. 

Manajemen dalam organisasi yang berorientasi pada produk akan 

memusatkan energi mereka untuk membuat produk yang baik dan 

terus menerus meningkatkan mutu produk tersebut. 

 

c. Orientasi pada konsep penjualan (selling concept) 

Berpendapat bahwa membuat barang yang baik saja tidak cukup 

menjamin berhasilnya pemasaran. Konsumen jika dibiarkan sendiri 

biasanya tidak akan membeli produk-produk dari organisasi tersebut. 

Oleh karena itu organisasi harus melakukan kegiatan penjualan yang 
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agresif dan usaha promosi yang gencar. Akan tetapi hasil kerja 

dalam penjualan masih diukur, terutama dari “volume penjualan” 

yang dihasilkan dan bukan dari “laba pemasaran”. 

 

d. Orientasi pada konsep pemasaran (marketing concept) 

Berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri 

dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan 

penyerahan produk yang memuaskan secara lebih efektif dan lebih 

efisien dibanding para pesaing. 

 

e. Orientasi pada konsep pemasaran kemasyarakatan (societal 

marketing concept) 

Tugas orientasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan dan minat 

dari pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan 

dengan cara lebih efektif dan efisien daripada pesaing sedemikian 

rupa sehingga dapat menjamin atau mendorong kesejahteraan 

konsumen dan masyarakat. 

 

 

D. RANGKUMAN MATERI 

Pengertian pemasaran mengalami tahap-tahap perkembangan 

menyesuaikan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. 

Pengertian tahun 1985 merupakan penyempurnaan pengertian pemasaran 

tahun 1960 dan pengertian pemasaran tahun 2004 merupakan pengembangan 

dan penyempurnaan tahun 1985. 

Demikian juga orientasi terhadap bidang pemasaran, penerapannya 

menyesuaikan situasi persaingan yang sedang berkembang. Dengan mendasar 

pada situasi persaingan pemasar dapat menentukan orientasi yang digunakan 

meliputi : 

1. orientasi terhadap konsep produksi 

2. orientasi terhadap konsep produk 
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3. orientasi terhadap konsep penjualan 

4. orientasi terhadap konsep pemasaran 

5. orientasi terhadap konsep pemasaran kemasyarakatan. 

 

 

E. PENUGASAN 

1. Tujuan Penugasan 

a. Untuk mengetahui apakah mahasiswa memahami bahwa pengertian 

pemasaran mengalami perkembangan menyesuaikan situasi dan 

kondisi yang selalu berubah dan berkembang. 

b. Untuk mengetahui apakah mahasiswa dapat menerapkan orientasi 

yang digunakan dalam bidang pemasaran dengan mendasar pada 

situasi persaingan. 

 

2. Media yang digunakan 

Media yang digunakan adalah media cetak dan elektronik 

 

3. Langkah-langkah penugasan 

a. Menentukan macam tugas 

Tugas dilakukan kelompok atau mandiri 

b. Menentukan jumlah peserta kelompok (jika tugas kelompok) 

c. Menentukan materi penugasan 

d. Penilaian tugas 

 

 

F. EVALUASI 

Soal-soal latihan : 

1. Agar ditunjukkan hal-hal yang membedakan pengertian pemasaran tahun 

1960, 1985, dan 2004 ? 

2. Bauran pemasaran yang tercantum di pengertian pemasaran tahun 1985 

meliputi elemen-elemen apa saja ? 
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3. Tunjukkan karakteristik produk yang memiliki nilai unggul ! 

4. Dalam membina hubungan dengan konsumen dikenal ada beberapa 

tingkat hubungan. Sebut dan jelaskan tingkat hubungan dengan 

konsumen ! 

 

 

G. DAFTAR PUSTAKA 

1. Basu Swastha, Manajemen Pemasaran Modern, BPFE, Yogyakarta. 

2. Buchari Alma, 2007, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, 

Alfbeta, Bandung. 

3. Fandy Tjiptono, 2007, Pemasaran Strategik, Penerbit ANDI, Yogyakarta. 

4. Philip Kotler dalam AB Susanto, 2001, Manajemen Pemasaran di 

Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 

5. Hermawan Kartajaya, 1997, Siasat Memenangkan Persaingan Global, 

PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 
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UNIT 2. PENDEKATAN DALAM MEMPELAJARI 

  PEMASARAN   

 

 

A.  DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 

Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dan menerapkan 

materi-materi kuliah yang meliputi : pengertian manajemen pemasaran dan 

orientasi yang digunakan dalam bidang pemasaran, pendekatan dalam 

mempelajari pemasaran, segmentation, targeting dan positioning, pengelolaan 

produk, program penetapan harga, bauran promosi dan pengelolaan saluran 

distribusi, sistem informasi pemasaran, pengukuran pasar dan ramalan 

penjualan, proses pemasaran strategis, pengembangan produk, strategi dan 

taktik pada siklus kehidupan produk dan program penetapan harga. 

 

 

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat memahami 

pendekatan dalam mempelajari pemasaran dan mahasiswa akan dapat 

menerapkan pendekatan pemasaran dengan menyesuaikan terhadap situasi 

dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. 

 

 

C. MATERI 

Pendekatan dalam mempelajari pemasaran, meliputi pendekatan : 

1. Serba barang (commodity approach) 

Merupakan suatu pendekatan pada pemasaran yang melibatkan studi 

tentang bagaimana barang-barang tertentu berpindah dari titik produksi 

ke konsumen akhir / pemakai industri. 
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2. Serba fungsi (functional approach) 

Mempelajari pemasaran dari segi penggolongan kegiatan atau fungsi-

fungsi yang meliputi : 

a. Fungsi pertukaran 

- pembelian 

- penjualan 

b. Fungsi penyediaan fisik : 

- penyimpanan 

- pengangkutan 

c. Fungsi penunjang 

- pembelanjaan 

- penanggungan resiko 

- standardisasi dan grading 

- Pengumpulan informasi pasar 

 

3. Serba lembaga (institusional approach) 

Mempelajari pemasaran dari segi lembaga-lembaga yang terlibat dalam 

kegiatan pemasaran seperti : produsen, agen, pedagang besar dan 

pengecer. 

 

4. Serba manajemen (managerial approach) 

Mempelajari pemasaran dengan menitikberatkan pada pendapat manajer 

serta keputusan-keputusan yang mereka ambil. Disini pemasaran sebagai 

suatu kerangka yang terdiri dari variabel-variabel yang dapat dikontrol 

seperti : product, price, promotion, dan place ditambah dengan variabel-

variabel yang tidak dapat dikontrol seperti : persaingan, permintaan dan 

masyarakat. 
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5. Serba sistem (total system approach) 

Sistem pemasaran merupakan kumpulan lembaga-lembaga yang 

melakukan tugas pemasaran barang, jasa, ide, orang dan faktor-faktor 

lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan membentuk serta 

mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pasarnya. 

a. sistem pemasaran meliputi : 

1) sistem pemasaran nasional, yang diklasifikasikan dalam 3 

kelompok : 

a) tradition directed system 

b) market directed system 

c) command directed system 

2) sistem pemasaran perusahaan, yang terdiri dari 6 tingkatan 

lingkungan pemasaran perusahaan : 

a) perusahaan 

b) penyalur 

c) pasar 

d) saingan 

e) publik  

f) lingkungan makro 

 

b. struktur sistem pemasaran nasional 

terdiri dari 3 partisipan : 

1) konsumen 

2) produsen 

3) pemerintah 

 

terdiri dari 2 pasar : 

1) pasar sumber daya 

2) pasar produk / jasa 
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terdiri dari 3 aliran 

1) sumber daya 

2) produk / jasa 

3) uang 

 

 

D. RANGKUMAN MATERI 

Diperlukan pendekatan dalam mempelajari pemasaran yang meliputi : 

1. pendekatan serba barang 

2. pendekatan serba fungsi 

3. pendekatan serba lembaga 

4. pendekatan serba manajemen 

5. pendekatan serba sistem 

Dengan pendekatan tersebut akan memperluas wawasan pemasar sehingga 

dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam menghadapi lingkungan 

makro yang uncontrollable (tidak dapat dikontrol) oleh pemasar. 

 

 

E. PENUGASAN 

1. Tujuan Penugasan 

a. Untuk mengetahui apakah mahasiswa memahami bahwa dalam 

mempelajari pemasaran diperlukan pendekatan-pendekatan. 

b. Untuk mengetahui apakah mahasiswa dapat menerapkan bahwa 

pendekatan-pendekatan tersebut terutama pendekatan serba sistem 

sebagai upaya untuk memperluas wawasan pemasar dalam 

mengambil keputusan untuk menghadapi saingan, permintaan dan 

lingkungan makro yang terus berubah dan berkembang. 

 

 

 

 

 



- 10 - 
 

2. Media yang digunakan 

Media yang digunakan adalah media cetak dan elektronik 

 

3. Langkah-langkah penugasan 

a. Menentukan macam tugas 

Tugas dilakukan kelompok atau mandiri 

b. Menentukan jumlah peserta kelompok (jika tugas kelompok) 

c. Menentukan materi penugasan 

d. Penilaian tugas 

 

 

F. EVALUASI 

Soal-soal latihan : 

1. Tunjukkan dari pendekatan-pendekatan mempelajari pemasaran yang 

merupakan pendekatan yang terbaik dan berikan alasan ! 

2. Tunjukkan dengan bagan dari struktur sistem pemasaran nasional yang 

membentuk sistem pemasaran nasional ! 

3. Sistem pemasaran nasional dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok 

yaitu : 

- tradition directed system 

- market directed system 

- command directed system 

Indonesia masuk dalam kelompok yang mana ? Berikan alasannya ! 

4. Tunjukkan pengaruh positif dan negatif dari publik terhadap 

perkembangan suatu perusahaan ! 

5. Tunjukkan ancaman dan kesempatan dari faktor demografi terhadap 

eksistensi perusahaan ! 
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G. DAFTAR PUSTAKA 

1. Basu Swastha, Manajemen Pemasaran Modern, BPFE, Yogyakarta. 

2. Buchari Alma, 2007, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, 

Alfbeta, Bandung. 

3. Fandy Tjiptono, 2007, Pemasaran Strategik, Penerbit ANDI, Yogyakarta. 

4. Philip Kotler dalam AB Susanto, 2001, Manajemen Pemasaran di 

Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 

5. Hermawan Kartajaya, 1997, Siasat Memenangkan Persaingan Global, 

PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 
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UNIT  3. SEGMENTATION, TARGETING DAN POSITIONING  

 

 

A.  DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 

Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dan menerapkan 

materi-materi kuliah yang meliputi : pengertian manajemen pemasaran dan 

orientasi yang digunakan dalam bidang pemasaran, pendekatan dalam 

mempelajari pemasaran, segmentation, targeting dan positioning, pengelolaan 

produk, program penetapan harga, bauran promosi dan pengelolaan saluran 

distribusi, sistem informasi pemasaran, pengukuran pasar dan ramalan 

penjualan, proses pemasaran strategis, pengembangan produk, strategi dan 

taktik pada siklus kehidupan produk dan program penetapan harga. 

 

 

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat memahami 

komponen strategi pemasaran yang meliputi : segmentation, targeting dan 

positioning. Dan mahasiswa dapat menerapkan bagaimana melakukan 

segmentasi pasar, penentuan pasar sasaran dan membuat positioning. 

 

 

C. MATERI 

1. Pengertian Segmentation 

Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat 

heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar (segmen pasar) 

yang bersifat homogen. 
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2. Dasar-dasar segmentasi pasar 

Untuk melakukan segmentasi pasar mendasarkan pada faktor-faktor 

sebagai berikut : 

a. Faktor geografi, meliputi : 

1) distribusi penduduk secara regional 

2) kepadatan penduduk 

 

b. Faktor demografi, meliputi : 

1) umur 

2) jenis kelamin 

3) pendidikan 

4) pekerjaan 

5) pendapatan 

 

c. Faktor perilaku pembelian, meliputi : 

1) Faktor sosiologis 

a) kelompok budaya 

b) kelas sosial 

c) kelompok referensi / acuan 

d) keluarga 

2) Faktor psikologis, meliputi : 

a) pengalaman 

b) kepribadian 

c) kepercayaan dan sikap 

d) konsep diri 

 

3. Targeting 

a. Pengertian targeting 

Targeting adalah tindakan mengevaluasi dan membandingkan 

kelompok yang diidentifikasi dan kemudian memilih satu atau 

beberapa diantaranya sebagai calon pasar sasaran dengan potensi 

yang paling besar. 
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b. Alternatif pola seleksi pasar sasaran 

1) Simple segment concentration 

Perusahaan memilih segmen tunggal karena : 

a) keterbatasan dana yang dimiliki 

b) peluang pasar dalam segmen yang bersangkutan belum 

banyak digarap oleh pesaing 

c) segmen tersebut sebagai landasan ekspansi ke segmen 

lainnya 

 

2) Selective specialization 

Dalam strategi ini, perusahaan memilih sejumlah segmen pasar 

dan sesuai dengan tujuan dan sumber daya perusahaan. 

 

3) Market specialization 

Dalam strategi ini, perusahaan berspesialisasi pada upaya 

memenuhi berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan 

tertentu. 

 

4) Product specialization 

Dalam strategi ini perusahaan memusatkan diri pada produk / 

jasa yang akan dijual pada berbagai segmen. 

 

5) Full market coverage 

Dalam strategi ini perusahaan berusaha melayani semua 

kelompok pelanggan dengan semua produk yang mereka 

butuhkan. Upaya melayani pasar keseluruhan dapat dilakukan 

dengan 2 (dua) strategi : 

a. Undifferentiated marketing 

Dalam strategi ini perusahaan mengabaikan perbedaan-

perbedaan segmen pasar dan hanya menawarkan satu 

macam produk atau program pemasaran pada pasar. 
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b. Differentiated marketing 

Dalam strategi ini perusahaan berusaha beroperasi pada 

semua segmen pasar dan merancang produk dan program 

pemasaran yang berbeda untuk masing-masing segmen. 

 

4. Positioning 

a. Pengertian positioning 

Positioning adalah sesuatu persepsi yang diinginkan akan timbul di 

benak suatu kelompok konsumen di suatu pasar tertentu sehingga 

menimbulkan keunikan dibanding pesaing. 

 

b. Implementasi positioning 

Dalam mengimplementasikan positioning ada 3 (tiga) langkah : 

1. Memilih konsep positioning 

Dalam rangka memposisikan sebuah produk atau organisasi, 

pemasar harus mengidentifikasi apa yang penting bagi pasar 

sasaran. Contoh : 

Atribut penting dalam pembelian sepeda motor : 

 Harga beli 

 Harga purna jual 

 Konsumsi BBM 

 Ketersedian suku cadang 

 Reputasi merk 

 Daya tahan mesin 

 Kecepatan 

 Keamanan 

 

2. Merancang dimensi atau fitur yang paling efektif dalam 

mengkomunikasikan posisi. Setiap pemasar dapat 

mendiferensiasi penawarannya berdasarkan 5 (lima) dimensi : 
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a) produk 

b) jasa / pelayanan 

c) personalia 

d) saluran distribusi 

e) citra 

 

3. Mengkoordinasikan komponen bauran pemasaran untuk 

menyampaikan pesan secara konsisten. Dalam hal ini elemen 

bauran pemasaran harus mendukung posisi yang diharapkan. 

 

4. Contoh positioning 

a) GIA kini lebih baik dimensi layanan dan personalia 

b) inovasi tiada henti dimensi produk 

c) semakin di depan dimensi produk 

d) be execellent dimensi citra 

 

 

D. RANGKUMAN MATERI 

Disatu sisi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, disisi yang lain 

perusahaan atau organisasi memiliki keterbatasan. Dengan keterbatasannya, 

agar perusahaan dapat berkiprah di pasar dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen maka perusahaan harus melakukan segmentasi yaitu 

penentuan kelompok pembeli dengan mendasar pada : 

1. faktor geografi 

2. faktor demografi 

3. faktor perilaku pembelian konsumen 
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Setelah melakukan pengelompokan pembeli tahap selanjutnya adalah 

penentuan kelompok pembeli sebagai pasar sasaran (targeting) dengan 

mendasarkan 5 (lima) alternatif pola seleksi pasar sasaran yang meliputi : 

1. single segment concentration 

2. selective specialization 

3. market specialization 

4. product specialization 

5. full market coverage 

 

Langkah selanjutnya adalah penentuan positioning dengan melakukan 3 (tiga) 

langkah yaitu : 

1. memilih konsep positioning 

2. merancang dimensi atau fitur yang paling efektif dalam 

mengkomunikasikan posisi 

3. mengkoordinasikan komponen bauran pemasaran 

 

 

E. PENUGASAN 

1. Tujuan Penugasan 

a. Untuk mengetahui apakah mahasiswa mampu melakukan segmentasi 

pasar dengan mendasarkan pada faktor geografi, faktor demografi 

dan faktor perilaku pembelian konsumen. 

b. Untuk mengetahui apakah mahasiswa mampu dalam penentuan 

pasar sasaran (targeting) dengan 5 (lima) alternatif pola seleksi pasar 

sasaran. 

c. Untuk mengetahui apakah mahasiswa mampu menentukan 

positioning dengan mendasarkan 5 (lima) dimensi yang antara lain : 

produk, jasa / pelayanan, personalia, saluran distribusi dan citra. 
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2. Media yang digunakan 

Media yang digunakan adalah media cetak dan elektronik 

 

3. Langkah-langkah penugasan 

a. Menentukan macam tugas 

Tugas dilakukan kelompok atau mandiri 

b. Menentukan jumlah peserta kelompok (jika tugas kelompok) 

c. Menentukan materi penugasan 

d. Penilaian tugas 

 

 

F. EVALUASI 

Soal-soal latihan : 

1. Tentukan kelompok pembeli dengan mendasarkan faktor demografi yang 

meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan ! 

2. Tentukan kelompok pembeli dengan mendasarkan faktor sosiologis 

dalam hal ini kelas sosial ! 

3. Tentukan pasar sasaran dengan mendasarkan 5 alternatif pola seleksi 

pasar sasaran, dan berikan alasan ! 

4. Tentukan positioning dengan mendasarkan 5 (lima) dimensi meliputi : 

produk, jasa / pelayanan, personalia, saluran distribusi dan citra ! 

 

 

G. DAFTAR PUSTAKA 

1. Basu Swastha, Manajemen Pemasaran Modern, BPFE, Yogyakarta. 

2. Buchari Alma, 2007, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, 

Alfbeta, Bandung. 

3. Fandy Tjiptono, 2007, Pemasaran Strategik, Penerbit ANDI, Yogyakarta. 

4. Philip Kotler dalam AB Susanto, 2001, Manajemen Pemasaran di 

Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 

5. Hermawan Kartajaya, 1997, Siasat Memenangkan Persaingan Global, 

PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 
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UNIT 4. PENGELOLAAN PRODUK   

 

 

A.  DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 

Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dan menerapkan 

materi-materi kuliah yang meliputi : pengertian manajemen pemasaran dan 

orientasi yang digunakan dalam bidang pemasaran, pendekatan dalam 

mempelajari pemasaran, segmentation, targeting dan positioning, pengelolaan 

produk, program penetapan harga, bauran promosi dan pengelolaan saluran 

distribusi, sistem informasi pemasaran, pengukuran pasar dan ramalan 

penjualan, proses pemasaran strategis, pengembangan produk, strategi dan 

taktik pada siklus kehidupan produk dan program penetapan harga. 

 

 

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat memahami 

tentang pengelolaan produk dan menerapkan salah satu unsur dari bauran 

pemasaran. 

 

 

C. MATERI 

1. Pengertian Produk 

Produk adalah satu sifat yang kompleks baik dapat diraba maupun tidak 

dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan dan 

pengecer, pelayanan perusahaan dan pengecer yang diterima oleh 

pembeli untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. 

 

Produk adalah sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan / 

keinginan. 

 

Produk adalah variasi produk, kualitas, desain, fitur, nama merk, 

kemasan, ukuran, layanan, garansi dan retur. 
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2. 4 (empat) lapisan produk menurut Theodore Levitt 

a. Generic product 

Adalah produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen 

b. Expected product 

Adalah penambahan sejumlah produk atau servis pada produk 

generik guna memenuhi harapan konsumen 

c. Auqmented product 

Adalah penambahan dengan hal-hal yang lain terhadap “expected 

product” agar konsumen dapat lebih membedakan dengan produk 

lainnya 

d. Potential product 

Adalah suatu produk yang dapat memberikan “extra value” yang 

tidak dipikirkan oleh pelanggan dan masih sulit ditiru oleh pesaing. 

Suatu perusahaan yang produknya telah mencapai tingkatan ini akan 

dapat menjadi “market leader” 

 

3. Pelanggan produk 

a. Tujuan pemakaian, dapat digolongkan : 

1) barang konsumsi (consumer goods), dapat dikelompokkan 

menjadi : 

a) convience goods 

b) shopping goods 

c) speciality goods 

2) barang industri (industrial goods) 

 

b. Tingkat pemakaian, digolongkan meliputi : 

1) durable goods (barang tahan lama) 

2) non durable goods (barang tidak tahan lama) 

3) jasa 
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c. Pengaruh psikologis, digolongkan meliputi : 

1) barang fugsional 

2) barang prestise 

3) barang status 

4) barang hedonis 

5) barang anxiety 

 

4. Product mix, product line dan product item 

a. product mix adalah seluruh barang yang ditawarkan oleh perusahaan 

b. product line adalah sekelompok barang yang mempunyai tujuan 

penggunaan dan karakteristik yang sama 

c. product item adalah satu jenis produk yang terdapat dalam product 

line 

 

5. Product life cycle 

Produk life cycle merupakan siklus kehidupan produk yang terdiri dari 

beberapa tahap dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

a. introduction (tahap perkenalan) 

1) barang yang dijual umumnya adalah barang baru / new product 

2) barang yang dijual dalam jumlah yang relatif terbatas 

3) biaya promosi cenderung tinggi 

4) laba yang diperoleh relatif rendah 

 

b. growth (tahap pertumbuhan) 

1) kurva penjualan dan laba semakin meningkat dengan cepat 

2) pesaing sudah memasuki pasar sehingga persaingan semakin 

ketat 
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c. maturity (tahap kedewasaan) 

1) penjualan masih meningkat tetapi selanjutnya tetap 

2) kurva laba mengalami penurunan 

3) persaingan harga 

 

d. decline (tahap penurunan) 

1) konsumen telah beralih ke barang substitusi 

2) kurva penjualan dan laba mengalami penurunan 

 

 

D. RANGKUMAN MATERI 

Sebagai pemasar untuk mengevaluasi posisi produk diperlukan 4 (empat) 

lapisan produk menurut Theodore Levitt yaitu : generic product, expected 

product, auqmented product dan potential product. Sebagai pemasar untuk 

mengetahui produk berada di tahapan mana pada siklus kehidupan produk, 

diperlukan pemahaman tentang ciri-ciri pada setiap tahapan di siklus 

kehidupan produk yang meliputi : tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, 

tahap kedewasaan dan tahap penurunan. 

 

 

E. PENUGASAN 

1. Tujuan Penugasan 

a. Untuk mengetahui apakah mahasiswa memahami mampu 

mengevaluasi bahwa produk berada di tingkatan mana di lapisan 

produk menurut Theodore Levitt. 

b. Untuk mengetahui apakah mahasiswa mampu mengenali ciri-ciri 

dari suatu produk yang mengalami siklus kehidupannya. 

 

2. Media yang digunakan 

Media yang digunakan adalah media cetak dan elektronik 
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3. Langkah-langkah penugasan 

a. Menentukan macam tugas 

Tugas dilakukan kelompok atau mandiri 

b. Menentukan jumlah peserta kelompok (jika tugas kelompok) 

c. Menentukan materi penugasan 

d. Penilaian tugas 

 

 

F. EVALUASI 

Soal-soal latihan : 

1. Tentukan beberapa dimensi dari produk ! 

2. Jika sebagai pemasar, evaluasilah produk berada ditingkatan mana di 

lapisan produk menurut Theodore Levitt ? 

3. Jika sebagai pemasar, tentukan product mix, product line dan product 

item dari produk “sepatu” ! 

4. Sebagai pemasar, tentukan produk berada di tahapan mana di siklus 

kehidupan prduk dengan mengenal ciri-ciri setiap tahap pada siklus 

kehidupan produk ! 

 

 

G. DAFTAR PUSTAKA 

1. Basu Swastha, Manajemen Pemasaran Modern, BPFE, Yogyakarta. 

2. Buchari Alma, 2007, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, 

Alfbeta, Bandung. 

3. Fandy Tjiptono, 2007, Pemasaran Strategik, Penerbit ANDI, Yogyakarta. 

4. Philip Kotler dalam AB Susanto, 2001, Manajemen Pemasaran di 

Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 

5. Hermawan Kartajaya, 1997, Siasat Memenangkan Persaingan Global, 

PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 
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UNIT 5. PROGRAM PENETAPAN HARGA JUAL  

 

 

A.  DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 

Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dan menerapkan 

materi-materi kuliah yang meliputi : pengertian manajemen pemasaran dan 

orientasi yang digunakan dalam bidang pemasaran, pendekatan dalam 

mempelajari pemasaran, segmentation, targeting dan positioning, pengelolaan 

produk, program penetapan harga, bauran promosi dan pengelolaan saluran 

distribusi, sistem informasi pemasaran, pengukuran pasar dan ramalan 

penjualan, proses pemasaran strategis, pengembangan produk, strategi dan 

taktik pada siklus kehidupan produk dan program penetapan harga. 

 

 

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat memahami 

tentang tujuan penetapan harga yang dikaitkan dengan metode penetapan 

harga dan mahasiswa akan dapat menerapkan bagaimana menetapkan harga 

yang layak untuk pasar. 

 

 

C. MATERI 

1. Pengertian harga 

Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi barang / jasa beserta pelayanannya. 

 

2. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan harga, yaitu : 

a. cost / biaya 

b. daya beli konsumen 

c. harga pesaing 

 

 



- 25 - 
 

3. Tujuan penetapan harga 

a. memperoleh laba maksimal 

Laba maksimal akan diperoleh jika MR = MC 

b. memperoleh hasil penjualan maksimal 

Hasil penjualan maksimal akan diperoleh jika MR = 0 

c. memperoleh pengembalian investasi 

Pengembalian investasi akan diperoleh jika ROI mengalami trend 

yang meningkat 

d. mempertahankan / memperbaiki “market share” 

 

4. Metode penetapan harga 

Untuk menetapkan harga jual yang layak perlu memperhatikan faktor-

faktor yang mempengaruhi penetapan harga jual dan tujuan penetapan 

harga dengan metode-metode sebagai berikut : 

a. cost plus pricing method 

Dalam metode ini, produsen menetapkan harga jual per unit dengan 

cara biaya per unit / AC ditambah dengan laba yang diharapkan 

b. break even point pricing method 

BEP adalah suatu kondisi pada suatu perusahaan jika penghasilan 

(TR) sama dengan total cost (TC). Menurut metode ini, perusahaan 

akan memperoleh laba bilamana penjualannya diatas BEP dan 

sebaliknya. 

c. harga yang mendasarkan pesaing dengan meendasarkan beberapa 

alternatif : 

1) harga diatas pesaing 

2) harga sama dengan pesaing 

3) harga di bawah pesaing 

 

5. Kebijaksanaan harga 

Kebijaksanaan harga ini merupakan upaya dari perusahaan untuk tidak 

menggunakan “harga” dalam menghadapi pesaing. Kebijaksanaan harga 

meliputi : 
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a. quantity discount 

b. cash discount 

c. trade discount 

d. promotional allowance 

e. product allowance 

 

 

D. RANGKUMAN MATERI 

Untuk menetapkan harga yang layak perlu memperhatikan 3 (tiga) faktor 

yaitu : cost / biaya, daya beli konsumen dan harga pesaing. Disamping itu 

sebelum menetapkan harga dengan metode-metode penetapan harga seperti : 

cost plus pricing method, break even point pricing method, dan sebagainya 

perlu mendasarkan pada tujuan penetapan harga yang antara lain : 

memaksimalkan laba, memaksimalkan hasil penjualan, memperoleh 

pengembalian investasi dan mempertahankan / memperbaiki “market share”. 

 

 

E. PENUGASAN 

1. Tujuan Penugasan 

a. Untuk mengetahui apakah mahasiswa memahami mampu 

memahami faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan tujuan 

penetapan harga yang dipilih sebelum menentukan metode 

penetapan harga. 

b. Untuk mengetahui apakah mahasiswa mampu menerapkan 

penetapan harga jual yang layak dengan menggunakan metode-

metode penetapan harga jual. 

 

2. Media yang digunakan 

Media yang digunakan adalah media cetak dan elektronik 
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3. Langkah-langkah penugasan 

a. Menentukan macam tugas 

Tugas dilakukan kelompok atau mandiri 

b. Menentukan jumlah peserta kelompok (jika tugas kelompok) 

c. Menentukan materi penugasan 

d. Penilaian tugas 

 

 

F. EVALUASI 

Soal-soal latihan : 

1. Jelaskan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan harga 

jual ! 

2. Uraikan dengan jelas tujuan-tujuan penetapan harga jual yang meliputi : 

a. memaksimalkan laba 

b. memaksimalkan hasil penjualan 

c. memperoleh pengembalian investasi 

d. mempertahankan / memperbaiki “market share” 

3. Jelaskan dengan memberi contoh penetapan harga jual dengan metode 

“cost plus pricing method” ! 

 

 

G. DAFTAR PUSTAKA 

1. Basu Swastha, Manajemen Pemasaran Modern, BPFE, Yogyakarta. 

2. Buchari Alma, 2007, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, 

Alfbeta, Bandung. 

3. Fandy Tjiptono, 2007, Pemasaran Strategik, Penerbit ANDI, Yogyakarta. 

4. Philip Kotler dalam AB Susanto, 2001, Manajemen Pemasaran di 

Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 

5. Hermawan Kartajaya, 1997, Siasat Memenangkan Persaingan Global, 

PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 
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UNIT 6. BAURAN PROMOSI DAN PENGELOLAAN SALURAN 

  DISTRIBUSI   

 

 

A.  DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 

Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dan menerapkan 

materi-materi kuliah yang meliputi : pengertian manajemen pemasaran dan 

orientasi yang digunakan dalam bidang pemasaran, pendekatan dalam 

mempelajari pemasaran, segmentation, targeting dan positioning, pengelolaan 

produk, program penetapan harga, bauran promosi dan pengelolaan saluran 

distribusi, sistem informasi pemasaran, pengukuran pasar dan ramalan 

penjualan, proses pemasaran strategis, pengembangan produk, strategi dan 

taktik pada siklus kehidupan produk dan program penetapan harga. 

 

 

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat memahami 

tentang program promosi, pelaksanaan dan evaluasi terhadap bauran promosi. 

Dan mahasiswa akan dapat menerapkan untuk menentukan bauran promosi 

yang manakah yang akan digunakan. Disamping itu, mahasiswa akan dapat 

memahami tentang pentingnya penyalur di dalam melaksanakan kegiatan 

pemasaran serta mahasiswa akan dapat lebih mengenal lembaga-lembaga 

penyalur dan dapat menerapkan pada kenyataan di dalam menentukan saluran 

distribusi untuk barang konsumsi dan barang industri. 
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C. MATERI 

1. Pengertian promosi dan bauran promosi 

Promosi adalah arus informasi yang dibuat untuk mengarahkan seseorang 

atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran. 

 

Bauran promosi adalah kombinasi yang paling baik dari variabel-variabel 

periklanan, personal selling, publisitas dan promosi penjualan yang 

kesemuanya direncanakan untuk mencpai tujuan program penjualan. 

 

2. Periklanan 

a. Pengertian 

Periklanan dalah komunikasi non individu dengan sejumlah biaya 

melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga 

non laba serta individu. 

 

b. Fungi periklanan 

1) memberikan informasi 

2) membujuk / persuasif 

3) menciptakan kesan 

 

c. Macam-macam periklanan 

1) periklanan barang / product advertising 

a) primary demand advertising 

b) selective demand advertising 

2) periklanan kelembagaan 

3) periklanan pasar 

a) consumer advertising 

b) trade advertising 

c) industrial advertising 
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d. Media-media periklanan 

1) elektronik 

a) radio 

b) televise 

c) internet 

d) videotron 

e) slide film 

dan sebagainya. 

 

2) media cetak 

a) surat kabar 

b) majalah 

c) spanduk 

d) brosur 

dan sebagianya. 

 

e. Penilaian program periklanan 

1) inquiry test 

Adalah test yang dilakukan dengan meminta tanggapan atau 

keterangan-keterangan secara langsung kepada pendengar, 

pemirsa dan pembaca tentang barang-barang yang diiklankan. 

2) recognition test 

Adalah test yang dilakukan dengan memberikan gambar-gambar 

iklan kepada segolongan individu tanpa menyebutkan merk / 

nama perusahaan. Baru kemudian mereka diminta menyebutkan. 

3) sales result test 

Adalah test yang dilakukan dengan membandingkan antara 2 

(dua) wilayah penjualan yang satu menggunakan iklan dan yang 

satu tidak menggunakan iklan. 
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3. Personal Selling 

Adalah interaksi antar individu, saling bertemu muka yang ditujukan 

untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai dan mempertahankan 

hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. 

 

4. Serba manajemen (managerial approach) 

Adalah sejumlah informasi tentang seseorang, barang atau organisasi 

yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya. 

a) kebaikan publisitas 

1) dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca iklan 

2) dapat ditempatkan di halaman depan atau posisi yang mencolok 

3) dapat dipercaya 

4) lebih murah 

b) kelemahan publisitas 

tidak dapat menggantikan alat promosi yang lainnya. 

 

5. Promosi penjualan 

Adalah kegiatan pemasaran selain periklanan, personal selling dan 

publisitas yang mendorong efektifitas pembelian konsumen dan 

pedagang dengan menggunakan metode-metode : 

a) product sampling 

b) hadiah langsung 

c) kupon berhadiah 

d) peragaan 

e) pameran 

f) demonstrasi 

g) rabat / potongan harga 

 

6. Pengertian saluran distribusi 

Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk 

menyalurkan barang dari produsen ke konsumen akhir atau pemakai 

industri. 
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7. Lembaga-lembaga yang terkait dalam penyaluran 

a) produsen (P) 

b) perantara / middleman 

1) agent middleman 

2) merchant middleman 

(a) pedagang besar / grosir (G) 

(b) pengecer / retailer (R) 

c) konsumen akhir (K) / pemakai industri (PI) 

 

8. Saluran distribusi barang konsumsi  

Ada beberapa alternatif untuk menyalurkan barang konsumsi, antara   

lain : 

a) P – K  

b) P – R – K 

c) P – G – R – K  

d) P – A – R – K 

e) P – A – G – R – K 

 

9. Saluran distribusi barang distribusi  

Ada beberapa alternatif saluran distibusi untuk barang industri, antara 

lain : 

a) P – PI  

b) P – DI (distibustor industri) – PI  

c) P – A – PI  

d) P – A – DI – PI  
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10. Intensitas saluran 

Penentuan jumlah penyalur pada setiap tingkat saluran dapat 

menggunakan : 

a) Distribusi intensif 

Perusahaan berusaha menggunakan jumlah penyalur (terutama 

pengecer) sebanyak mungkin guna mencapai konsumen yang 

tersebar cukup luas. Barang-barang yang disalurkan melalui 

distribusi intensif adalah barang-barang “convenience” 

 

b) Distribusi selektif 

Perusahaan memilih sejumlah pedagang besar atau pengecer yang 

terbatas dalam wilayah geografis tertentu. Barang-barang yang 

disalurkan melalui distribusi selektif adalah barang-barang 

“shopping”. 

 

c) distribusi eksklusif 

Perusahaan hanya menggunakan satu pedagang atau pengecer di 

pasar tertentu. Barang-barang yang disalurkan adalah barang-barang 

“special”. 

 

 

D. RANGKUMAN MATERI 

Upaya untuk memperkenalkan produk ke pasar perusahaan perlu 

memperhatikan bauran promosi yang meliputi : periklanan dengan media 

yang digunakan baik media elektronik maupun media cetak, personal selling, 

publisitas dan promosi penjualan dengan menggunakan metode-metode : 

product sampling, hadiah langsung, kupon berhadiah, peragaan, pameran, 

demonstrasi dan rabat / potongan harga. 
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Agar barang dapat diterima oleh konsumen yang membutuhkan 

diperlukan penyalur / perantara yang antara lain : agen, pedagang besar 

(grosir), pengecer (retailer) untuk barang konsumsi dan ada agen, distributor 

industri untuk barang industri. 

Dan intensitas saluran (jumlah penyalur) di setiap tingkat saluran 

dikenal distribusi intensif, distribusi selektif dan distribusi eksklusif. 

 

 

E. PENUGASAN 

1. Tujuan Penugasan 

a. Untuk mengetahui apakah mahasiswa memahami elemen-elemen 

bauran promosi untuk memperkenalkan produk maupun perusahaan 

ke pasar. 

b. Untuk mengetahui apakah mahasiswa dapat menerapkan dalam 

menentukan elemen bauran promosi yang mana yang digunakan 

untuk memperkenalkan produk ke pasar. 

c. Untuk mengetahui apakah mahasiswa dapat memahami lembaga-

lembaga penyalur yang digunakan untuk mendistribusikan barang 

sampai ke konsumen akhir atau pemakai industri. 

d. Untuk mengetahui apakah mahasiswa mampu menerapkan dalam 

menentukan saluran distribusi untuk barang industri maupun barang 

konsumsi. 

 

2. Media yang digunakan 

Media yang digunakan adalah media cetak dan elektronik 

 

3. Langkah-langkah penugasan 

a. Menentukan macam tugas 

Tugas dilakukan kelompok atau mandiri 

b. Menentukan jumlah peserta kelompok (jika tugas kelompok) 

c. Menentukan materi penugasan 

d. Penilaian tugas 
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F. EVALUASI 

Soal-soal latihan : 

1. Tunjukkan kebaikan dan  kelemahan dari media elektronik seperti TV, 

radio, internet, slide film dan videotron ! 

2. Tunjukkan kebaikan dan kelemahan dari media cetak seperti surat kabar, 

majalah, brosur dan spanduk ! 

3. Tunjukkan perbedaan antara periklanan dengan publisitas ! 

4. Tunjukkan perbedaan antara perantara agen dengan perantara dagang ! 

5. Mengapa barang-barang convenience disalurkan dengan menggunakan 

distribusi intensif ? 

 

 

G. DAFTAR PUSTAKA 

1. Basu Swastha, Manajemen Pemasaran Modern, BPFE, Yogyakarta. 

2. Buchari Alma, 2007, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, 

Alfbeta, Bandung. 

3. Fandy Tjiptono, 2007, Pemasaran Strategik, Penerbit ANDI, Yogyakarta. 

4. Philip Kotler dalam AB Susanto, 2001, Manajemen Pemasaran di 

Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 

5. Hermawan Kartajaya, 1997, Siasat Memenangkan Persaingan Global, 

PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 
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UNIT 7. SISTEM INFORMASI PEMASARAN 

 

 

A.  DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 

Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dan menerapkan 

materi-materi kuliah yang meliputi : pengertian manajemen pemasaran dan 

orientasi yang digunakan dalam bidang pemasaran, pendekatan dalam 

mempelajari pemasaran, segmentation, targeting dan positioning, pengelolaan 

produk, program penetapan harga, bauran promosi dan pengelolaan saluran 

distribusi, sistem informasi pemasaran, pengukuran pasar dan ramalan 

penjualan, proses pemasaran strategis, pengembangan produk, strategi dan 

taktik pada siklus kehidupan produk dan program penetapan harga. 

 

 

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat memahami 

Sistem Informasi Pemasaran (SIP) yang bermanfaat untuk menangkap 

peluang pasar. Dan mahasiswa akan dapat menerapkan tentang perolehan 

sumber-sumber informasi dari SIP yang dapat digunakan untuk mengambil 

keputusan di bidang pemasaran dan untuk menganalisis peluang pasar. 

 

 

C. MATERI 

1. Pengertian Sistem Informasi Pemasaran (SIP) 

SIP adalah terdiri dari orang-orang, peralatan dan prosedur untuk 

mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi dan 

mendistribusikan informasi dengan tepat waktu, akurat dan dibutuhkan 

oleh pembuat keputusan pemasaran. 
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2. Pengembangan Informasi 

Informasi-informasi yang dibutuhkan dikembangkan melalui : 

a. catatan internal perusahaan 

b. kegiatan intelejen pemasaran 

c. riset pemasaran 

d. sistem pendukung keputusan pemasaran (SPKP) 

 

a. Catatan internal perusahaan 

Yang termasuk di dalam pencatatan internal perusahaan adalah : 

1) laporan mengenai pesanan 

2) laporan mengenai penjualan 

3) laporan mengenai harga 

4) laporan mengenai tingkat persediaan 

5) laporan mengenai piutang 

6) laporan mengenai hutang 

Dengan menganalisis informasi ini, pemasar dapat menemukan 

kesempatan dan masalah yang penting. 

 

b. Kegiatan intelejen pemasaran 

Adalah seperangkat prosedur dan sumber yang digunakan para 

manajer untuk memperoleh informasi harian mereka mengenai 

perkembangan yang berkaitan dengan lingkungan pemasaran. 

 

Ada 4 (empat) langkah untuk meningkatkan kualitas / kuantitas 

intelejen pemasaran : 

1) melatih dan mendorong staf penjualan untuk menemukan dan 

melaporkan perkembangan baru 

2) mendorong agen, pengecer dan perantara lainnya untuk 

mendapatkan intelejen yang penting 

3) perusahaan membeli informasi dari lembaga riset 

4) membentuk suatu Pusat Informasi Pemasaran Internal (PIPI) 

untuk mengumpulkan dan menyebarkan intelejen perusahaan. 
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c. Riset pemasaran 

Adalah perancangan, pengumpulan, analisis dan pelaporan data yang 

sistematis dan temuan-temuan yang relevan dengan situasi 

pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. 

 

Proses riset pemasaran 

1) mendefinisikan masalah dan tujuan penelitian 

2) mengembangkan rencana riset 

3) mengumpulkan data 

4) mengolah data dan menganalisis 

5) menyajikan hasil temuan 

 

d. Sistem pendukung keputusan pemasaran (SPKP) 

Adalah pengumpulan data, sistem, peralatan dan tehnik yang 

terkoordinasi dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang 

mendukung, yang dimanfaatkan suatu organisasi dalam 

mengumpulkan dan mengintepretasikan informasi yang relevan dari 

bisnis dan lingkungan serta mengubahnya menjadi dasar bagi 

tindakan pemasaran. 

 

 

D. RANGKUMAN MATERI 

Di satu sisi manajer pemasaran dan di sisi yang lain adalah 

lingkungan pemasaran. Dalam berhadapan dengan lingkungan pemasaran 

yang selalu berubah dan berkembang, manajer pemasaran harus mengambil 

keputusan dalam menghadapi lingkungan pemasaran diperlukan informasi 

sebagai dasar pengambilan keputusan.  

Guna mendapatkan informasi tersebut dapat dikembangkan melalui : 

1) catatan internal perusahaan 

2) kegiatan intelejen pemasaran 

3) riset pemasaran 

4) Sistem Pendukung Keputusan Pemasaran (SPKP) 
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E. PENUGASAN 

1. Tujuan Penugasan 

a. Untuk mengetahui apakah mahasiswa memahami bahwa untuk 

mengambil keputusan manajer pemasaran harus memperoleh 

informasi terkait dengan perubahan dan perkembangan lingkungan 

pemasaran. 

b. Untuk mengetahui apakah mahasiswa mampu mendeteksi tentang 

perubahan dan perkembangan lingkungan pemasaran. 

 

2. Media yang digunakan 

Media yang digunakan adalah media cetak dan elektronik 

 

3. Langkah-langkah penugasan 

a. Menentukan macam penugasan 

Tugas dilakukan kelompok atau mandiri 

b. Menentukan jumlah peserta kelompok (jika tugas kelompok) 

c. Menentukan materi penugasan 

d. Penilaian tugas 

 

 

F. EVALUASI 

Soal-soal latihan : 

1. Tunjukkan bekerjanya sistem informasi pemasaran ! 

2. Manfaat-manfaat apa yang diperoleh perusahaan jika sistem informasi 

pemasaran bekerja secara efektif ? 

3. Tunjukkan proses kegiatan riset pemasaran ! 
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UNIT 8. PENGUKURAN PASAR DAN RAMALAN 

  PENJUALAN   

 

 

A.  DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 

Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dan menerapkan 

materi-materi kuliah yang meliputi : pengertian manajemen pemasaran dan 

orientasi yang digunakan dalam bidang pemasaran, pendekatan dalam 

mempelajari pemasaran, segmentation, targeting dan positioning, pengelolaan 

produk, program penetapan harga, bauran promosi dan pengelolaan saluran 

distribusi, sistem informasi pemasaran, pengukuran pasar dan ramalan 

penjualan, proses pemasaran strategis, pengembangan produk, strategi dan 

taktik pada siklus kehidupan produk dan program penetapan harga. 

 

 

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat memahami 

metode-metode pengukuran pasar dan ramalan penjualan. Dan mahasiswa 

dapat menggunakan metode-metode pengukuran pasar dan ramalan penjualan 

untuk melakukan pengukuran pasar dan meramal penjualan. 

 

 

C. MATERI 

1. Pengukuran pasar / permintaan 

Permintaan pasar untuk suatu produk adalah volume total yang dibeli 

oleh kelompok pelanggan tertentu dalam wilayah geografis tertentu 

dalam periode tertentu dalam lingkungan pemasaran tertentu dan di 

bawah program pemasaran tertentu. 
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2. Potensi pasar 

a. Potensi pasar total 

Adalah jumlah penjualan maksimum yang mungkin tersedia untuk 

seluruh perusahaan di dalam industri selama periode tertentu, di 

bawah suatu tingkat usaha pemasaran industri dan kondisi 

lingkungan tertentu. Cara untuk mengestimasi potensi pasar total 

dapat menggunakan riumus sebagai berikut : 

 

ɸ  =  n . q . p 

 

ɸ = potensi pasar total 

n = jumlah pembeli untuk suatu produk 

q = kuantitas yang dibeli oleh pembeli rata-rata 

p = harga per unit 

 

b. Potensi pasar wilayah 

Perusahaan menghadapi masalah dalam memilih wilayah terbaik dan 

mengalokasikan anggaran pemasaran secara optimal diantara 

wilayah-wilayah ini. Oleh karena itu perlu mengestimasikan potensi 

pasar wilayah dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu : 

1) metode pembentukan pasar 

ditujukan untuk mengidentifikasi seluurh pembeli potensial dari 

pemakai industri dan mengestimasi pembelian potensial mereka. 

 

2) metode indesx factor / multiple index factor method 

ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengestimasi potensi 

pembelian dari konsumen akhir dengan menggunakan “Index 

Daya Beli” yang dirumuskan sebagai berikut : 

 

𝑩𝒊 = 𝟎, 𝟓 𝒚𝒊 + 𝟎, 𝟑 𝒓𝒊 + 𝟎, 𝟐 𝒑𝒊 
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Bi = index daya beli untuk wilayah i 

yi = persentase penghasilan seseorang yang akan dikeluarkan 

untuk belanja di wilayah i 

ri = persentase populasi wilayah i angka 0,5; 0,3 dan 0,2 

adalah timbangan menggambarkan penting atau tidaknya 

ketiga faktor yang ada 

 

3. Ramalan penjualan 

a) Pengertian 

Ramalan penjualan adalah tingkat penjualan perusahaan yang 

diharapkan dengan didasarkan pada rencana pemasaran yang dipilih 

dan lingkungan pemasaran yang diasumsikan. 

 

b) Metode-metode ramalan penjualan 

1) pendapat manajer 

tehnik ini melibatkan pengumpulan pendapat dari sekelompok 

manajer yang berpengalaman. Nampaknya para manajer lebih 

mengutamakan seni menaksir daripada analisis secara statistik. 

2) pendapat salesman 

seorang salesman dapat meramalkan volume penjualan untuk 

pembeli yang berada di wilayah operasinya. 

3) survey niat pembeli 

metode ini dilakukan dengan mewawancarai sejumlah pembeli 

untuk mendapatkan informasi tentang jumlah dan jenis produk 

yang diharapkan mereka beli untuk masa yang akan datang. 

4) analisis time series 

dapat digunakan untuk membuat suatu ramalan penjualan 

dengan mendasarkan pada data penjualan yang lampau, salah 

satu metode “moving average” 
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5) metode regresi 

Ramalan penjualan sering dibuat dengan menggunakan 

persamaan-persamaan yang memperlihatkan bagaimana 

permintaan itu dikaitkan dengan faktor-faktor penentunya. 

 

𝒚′ = 𝒂 + 𝒃𝟏𝒙𝟏 + 𝒃𝟐𝒙𝟐 + ⋯ + 𝒃𝒏𝒙𝒏 

 

 

 

D. RANGKUMAN MATERI 

Sebelum memasuki pasar perusahaan perlu melakukan pengukuran 

pasar / permintaan baik potensi pasar total maupun potensi pasar wilayah 

dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu : 

1) metode pembentukan pasar 

2) metode index faktor 

Dan setelah beroperasi perusahaan perlu membuat ramalan penjualan 

dengan metode-metode sebagai berikut : 

1) pendapat manajer 

2) pendapat salesman 

3) survey niat pembeli 

4) analisis time series 

5) metode regresi 

 

 

E. PENUGASAN 

1. Tujuan Penugasan 

a. Untuk mengetahui apakah mahasiswa memahami tentang 

pengukuran pasar / permintaan dan ramalan penjualan. 

b. Untuk mengetahui apakah mahasiswa mampu melakukan 

pengukuran pasar / permintaan dengan cara menentukan potensi 

pasar total dan potensi pasar wilayah. 
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c. untuk mengetahui apakah mahasiswa mampu membuat ramalan 

penjualan dengan metode-metode yang ada. 

 

2. Media yang digunakan 

Media yang digunakan adalah media cetak dan elektronik 

 

3. Langkah-langkah penugasan 

a. Menentukan macam tugas 

Tugas dilakukan kelompok atau mandiri 

b. Menentukan jumlah peserta kelompok (jika tugas kelompok) 

c. Menentukan materi penugasan 

d. Penilaian tugas 

 

 

F. EVALUASI 

Soal-soal latihan : 

1. Jika penduduk Indonesia sebanyak 200 juta dengan 120 juta penduduk 

perempuan, yang dijadikan target marketnya adalah kelompok remaja 

yang sebesar 25% dari penduduk perempuan. Pembelian sepatu rata-rata 

per orang adalah 1 (satu) pasang dalam setahun dengan harga per pasang 

Rp. 100.000,-. Tentukan potensi pasar total untuk produk sepatu 

perempuan ! 

 

2. Apabila diketahui data-data penjualan yang lampau sebagai berikut : 

Tahun Volume / penjualan 

2015  10.000 unit 

2016  10.500 unit 

2017  11.000 unit 

2018  11.500 unit 

2019  12.000 unit 

Tentukan ramalan penjualan tahun 2020 ! 
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UNIT 9. PROSES PEMASARAN STRATEGIS (PPS)  

 

 

A.  DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 

Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dan menerapkan 

materi-materi kuliah yang meliputi : pengertian manajemen pemasaran dan 

orientasi yang digunakan dalam bidang pemasaran, pendekatan dalam 

mempelajari pemasaran, segmentation, targeting dan positioning, pengelolaan 

produk, program penetapan harga, bauran promosi dan pengelolaan saluran 

distribusi, sistem informasi pemasaran, pengukuran pasar dan ramalan 

penjualan, proses pemasaran strategis, pengembangan produk, strategi dan 

taktik pada siklus kehidupan produk dan program penetapan harga. 

 

 

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat memahami 

tentang tahap-tahap Proses Pemasaran Strategis (PPS) sebagai 

penyederhanaan tugas-tugas manajer pemasaran. Dan mahasiswa dapat 

menerapkan bahwa proses pemasaran strategis (PPS) merupakan tugas dari 

manajer pemasaran. 

 

 

C. MATERI 

1. Tugas-tugas Manajer Pemasaran 

a) mempelajari kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen 

b) mengembangkan suatu konsep produk yang ditujukan untuk 

memuaskan / melayani kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen 

c) mengadakan pengujian terhadap berlakunya konsep produk 

d) membuat desain produk 

e) mengembangkan pembungkusan dan merk 

f) menetapkan harga untuk mendapatkan return on investment yang 

layak 
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g) mengatur distribusi 

h) menciptakan komunikasi pemasaran yang efektif dengan 

menggunakan media yang tepat atau cara lain yang efektif 

i) memeriksa penjualan 

j) memperhatikan kepuasan konsumen 

k) memperbaiki dan mengembangkan rencana pemasaran yang 

didasarkan pada hasilnya.  

Dengan banyaknya tugas-tugas manajer pemasaran maka diusahakan 

membuat sistematika yang sederhana disebut dengan “Proses Pemasaran 

Strategis (PPS)” 

 

2. Pengertian Proses Pemasaran Strategis (PPS) 

PPS adalah proses manajemen yang menganalisis pasar dan memilih 

posisi, program dan pengendalian pemasaran yang menciptakan dan 

mendukung bisnis-bisnis yang aktif untuk mencapai tujuan perusahaan. 

 

3. Tahap-tahap dalam Proses Pemasaran Strategis (PPS) 

 

 

 

 

 

 

a) Kesempatan 

Kesempatan dapat berupa : 

1) kesempatan lingkungan 

kesempatan lingkungan ini akan muncul bilamana masih 

terdapat kebutuhan, keinginan dan harapan yang belum 

terpenuhi 
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2) kesempatan perusahaan 

kesempatan ini dapat dinikmati oleh perusahaan bilamana 

perusahaan memiliki keunggulan-keunggulan : 

(a) dapat menekan biaya lebih rendah 

(b) dapat menentukan harga lebih rendah 

(c) mampu menggunakan beberapa alternatif saluran distribusi 

(d) mampu melakukan usaha promosi yang lebih aktif 

 

b) Tujuan 

Tujuan dapat dibedakan : 

1) tujuan umum 

laba yang diperoleh perusahaan bilamana perusahaan telah 

berhasil dalam mencapai tujuannya. Dan sebagai tujuan umum 

dari perusahaan adalah menciptakan kepuasan konsumen. 

2) tujuan khusus 

tujuan khusus diperlukan sebagai pegangan dalam 

melaksanakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan 

dan harapan  konsumen. Adapun tujuan-tujuan khusus tersebut : 

(a) meningkatkan kualitas produk 

(b) memperluas market share / pangsa pasar 

(c) memperoleh laba untuk jangka pendek 

 

c) Strategi 

Strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai 

tujuan tersebut. Ada 5 (lima) konsep yang mendasari suatu strategi 

pemasaran yaitu : 

1) segmentasi pasar 

2) penentuan posisi pasar (market positioning) 

3) strategi memasuki pasar (market entry strategy) 

4) strategi penentuan waktu (timing strategy) 
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d) Rencana Pemasaran 

manajer pemasaran perlu mengembangkan rencana pemasaran 

tertulis dalam bentuk sasaran, anggaran dan penentuan tugas. Hal ini 

merupakan “taktik” untuk mewujudkan tujuan tertentu. Adapun hal-

hal yang perlu dikembangkan untuk merumuskan rencana pemasaran 

antara lain : 

1) penentuan target penjualan 

target penjualan ditentukan dengan mendasarkan pada ramalan 

penjualan 

2) anggaran pemasaran 

anggaran pemasaran ditentukan berdasarkan persentase dari 

target penjualan 

3) alokasi pada bauran pemasaran 

perusahaan harus menetapkan bagaimana cara mengalokasikan 

anggaran pemasaran untuk suatu produk ke berbagai variabel-

variabel promosi antara lain : periklanan, personal selling, dan 

promosi penjualan 

4) penetapan harga 

dalam penetapan harga, perusahaan harus memperhatikan 

faktor-faktor : biaya, daya beli konsumen dan harga pesaing 

serta tujuan penetapan harga 

5) alokasi anggaran pada produk 

dalam mengalokasikan anggaran pemasaran terhadap produk 

perlu diperhatikan produk mana yang perlu dikurangi 

anggarannya dan produk mana yang perlu mendapatkan 

tambahan anggaran. 
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D. RANGKUMAN MATERI 

Proses Pemasaran Strategis (PPS) merupakan penyederhanaan dari 

tugas-tugas manajer pemasaran dengan tahapannya sebagai berikut : 

1. analisis terhadap kesempatan 

2. penentuan tujuan 

3. penentuan strategi 

4. pembuatan rencana pemasaran 

5. pengawasan 

 

 

E. PENUGASAN 

1. Tujuan Penugasan 

a. Untuk mengetahui apakah mahasiswa memahami tentang tahap-

tahap Proses Pemasaran Strategis (PPS) 

b. Untuk mengetahui apakah mahasiswa mampu untuk menerapkan 

tugas-tugas jika sebagai pemasar 

 

2. Media yang digunakan 

Media yang digunakan adalah media cetak dan elektronik 

 

3. Langkah-langkah penugasan 

a. Menentukan macam tugas 

Tugas dilakukan kelompok atau mandiri 

b. Menentukan jumlah peserta kelompok (jika tugas kelompok) 

c. Menentukan materi penugasan 

d. Penilaian tugas 

 

 

 

 

 

 



- 52 - 
 

F. EVALUASI 

Soal-soal latihan : 

1. Tunjukkan analisis kesempatan dengan mendasarkan pada analisis 

SWOT ! 

2. Tunjukkan beberapa strategi dengan mendasarkan SWOT ! 
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UNIT 10. PENGEMBANGAN PRODUK BARU  

 

 

A.  DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 

Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dan menerapkan 

materi-materi kuliah yang meliputi : pengertian manajemen pemasaran dan 

orientasi yang digunakan dalam bidang pemasaran, pendekatan dalam 

mempelajari pemasaran, segmentation, targeting dan positioning, pengelolaan 

produk, program penetapan harga, bauran promosi dan pengelolaan saluran 

distribusi, sistem informasi pemasaran, pengukuran pasar dan ramalan 

penjualan, proses pemasaran strategis, pengembangan produk, strategi dan 

taktik pada siklus kehidupan produk dan program penetapan harga. 

 

 

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat memahami 

tahap-tahap pengembangan produk baru dan mahasiswa dapat menerapkan 

tahap-tahap pengembangan produk baru sebagai upaya untuk mengatasi 

kegagalan produk baru. 

 

 

C. MATERI 

1. Pengertian produk baru 

Produk baru adalah barang / jasa yang pada pokoknya berbeda dengan 

produk / jasa yang telah dihasilkan dan dijual oleh suatu perusahaan. 

 

2. Tahap-tahap pengembangan produk baru 

a. Tahap Penyaringan Ide 

tahap ini dilakukan setelah berbagai macam ide tentang produk baru 

tersebut telah tersedia. 
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1) sumber ide dapat berasal dari : 

a) dalam perusahaan 

(1) staf penelitian 

(2) karyawan 

(3) tenaga penjual 

b) luar perusahaan 

(1) pelanggan 

(2) pesaing 

(3) penyalur 

(4) konsultan 

(5) lembaga pemerintahan 

dan sebagainya. 

 

b. Metode Penyaringan Ide 

Penyaringan ide menggunakan “Metode Nilai Tertimbang”. Metode 

ini diterapkan dengan cara mencari angka indek dari masing-masing 

usul produk baru dengan rumus : 

 

𝐍𝐢 = ∑ 𝐓𝐣 .  𝐅𝐢𝐣

𝐧

𝐣=𝟏

 

 

Ni = nilai total / angka indek untuk produk i 

Tj = timbangan pada faktor j, dengan j = 1, 2, 3, …… n dan           

0 ≤ Tj ≤ 1 

Fij = nilai produk i pada faktor j, dengan 1 ≤ Fij ≤ 5 (dari 1 s/d 5) 

 

Nilai total / angka indek diperbandingkan diantara produk baru dan 

ide yang akan lolos pada tahap berikutnya minimal yang memiliki 

angka indek / nilai total lebih besar atau sama dengan 3,0. Dengan 

kriteria nilai faktor sebagai berikut : 
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1 = sangat jelek 

2 = jelek 

3 = sedang / cukup 

4 = baik 

5 = sangat baik 

 

c. Tahap Analisis Bisnis 

Pada tahap analisis bisnis ini dilakukan suatu studi yang 

mendalam tentang kemampuan laba potensial dari ide produk baru. 

Adapun tujuan dari analisis bisnis ini adalah meninggalkan usaha / 

ide produk baru yang tidak menguntungkan sebelum biaya 

pengembangan dan pengujian pasar dikeluarkan. 

Ada beberapa tehnik yang dapat dipakai untuk mengukur 

kemampuan laba dari pengembangan produk baru antara lain : 

1) Berak even point (BEP) dan Payback Period 

2) Return on Investment (ROI) 

3) Net Present Value (NPV) 

4) Profitability Index (PI) 

 

1) Berak even point (BEP) dan Payback Period 

BEP adalah untuk menentukan jumlah unit yang harus dijual 

untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel dengan rumus : 

 

𝐁𝐄𝐏 (ɸ) =  
𝐓𝐅𝐂

𝐏
𝐮𝐧𝐢𝐭⁄ − 𝐕𝐂

𝐮𝐧𝐢𝐭⁄
 

 

BEP / ɸ = BEP dalam unit 

TFC = Total Fixed Cost / TFC 

VC = Variabel Cost 

P = harga per unit 
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Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk 

menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan 

“proceeds” (aliran kas netto). 

 

𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐞𝐝𝐬 = 𝐄𝐀𝐓 + 𝐃𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐚𝐬𝐢 

 

EAT = Earning After Tax 

Depresiasi = penyusutan 

 

Kelemahan dari payback period adalah : 

a) metode ini mengabaikan perolehan proceeds setelah 

payback period 

b) metode ini mengabaikan “time value of money” (nilai waktu 

dari uang) 

 

2) Return on Investment (ROI) 

Metode ini diterapkan dengan cara mengestimasi ROI masing-

masing produk baru dan membandingkan hasilnya, dan produk 

baru yang dipilih adalah yang memiliki ROI tertinggi dan lebih 

besar dari tingkat bunga simpanan di Bank. Untuk menentukan 

ROI dengan rumus : 

 

𝐑𝐎𝐈 =  
𝐄𝐀𝐓

𝐈
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

ROI = Return on Investment 

EAT = Earning After Tax 

I = Investasi 
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3) Net Present Value (NPV) 

Dengan adanya kelemahan-kelemahan dari metode 

payback period maka dicarilah metode-metode yang 

memperhatikan baik proceeds setelah tercapainya payback 

period maupun time value of money yaitu metode “Net Present 

Value (NPV)”. 

Net Present Value (NPV) adalah proceeds atau cash 

inflow yang didiskontokan atas dasar biaya modal / cost of 

capital. Apabila jumlah Present Value (PV) dari keseluruhan 

proceeds yang diharapkan lebih besar dari Present Value (PV) 

investasinya maka usul investasi untuk produk baru tersebut 

diterima dan sebaliknya. 

 

4) Profitability Index (PI) 

Untuk menentukan profitability index adalah dengan membagi 

PV proceeds dengan PV investasi, apabila PI > 1 maka produk 

baru tersebut diterima dan sebaliknya. Rumus PI : 

 

𝐏𝐈 =  
𝐏𝐕 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐞𝐝𝐬

𝐏𝐕 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬𝐢
> 𝟏 

 

 

d. Tahap Pengembangan dan Pengujian 

Pengembangan dan pengujian ini berkaitan dengan penentuan 

karakteristik fisik produk baru yang disukai konsumen. Tujuan dari 

tahap ini adalah mengubah ide-ide menjadi produk yang 

sesungguhnya dan dapat memberikan manfaat pada konsumen yang 

mencakup beberapa kegiatan meliputi : 

1) Pengujian Konsep 

Konsep yang ada dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan dan 

gambar guna mengukur reaksi pembeli terhadap gambaran 

tentang produk baru. 
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2) Pengujian Laboratorium 

Pengujian ini merupakan kegiatan yang lebih bersifat tehnis 

menyangkut segi-segi produk meliputi : kualitas, kemasan, 

model, dan sebagainya. 

 

3) Pengujian Kesukaan Konsumen 

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan reaksi konsumen 

terhadap atribut atau tingkat kualitas yang berbeda. Biasanya 

dalam tes ini konsumen diberi beberapa contoh produk yang 

berbeda, kemudian diminta memilih yang disukai dan 

memberikan alasan. 

 

4) Prototype 

Produk percontohan ini dijadikan acuan untuk menghasilkan 

produk yang selanjutnya dan harus persis sama dengan 

prototype. 

 

e. Tahap Pengujian Pemasaran 

Tahap pengujian pemasaran ini merupakan tahap untuk mengukur 

reaksi konsumen terhadap produk baru dan dukungan mereka 

terhadap program pemasaran perusahaan di wilayah pasar tertentu. 

 

Prosedur pengujian pemasaran antara lain : 

1) Menentukan banyaknya daerah / kota yang akan diuji dengan 

mendasarkan pada biaya, waktu dan tenaga. 

2) Memilih daerah / kota yang akan diuji dengan kriteria : 

(a) jumlah penduduk 

(b) tingkat penghasilan 

(c) jumlah pesaing 

(d) jumla media massa 
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3) Menentukan lamanya waktu pengujian 

Adapun yang mempengaruhi penentuan lamanya waktu 

pengujian adalah : 

(a) siklus pembelian ulang produk 

(b) dana persaingan 

(c) kondisi persaingan 

4) Pengumpulan data 

(a) informasi tentang pengiriman produk ke pengecer dan 

konsumen 

(b) data tentang penjualan tingkat eceran 

(c) data tentang karakteristik konsumen 

(d) data tentang efektifitas periklanan 

5) Menentukan tingkat lanjut 

Sebelum mengambil tindakan, pemasar harus menentukan 

kriteria sebagai dasar penilaiannya, dalam hal ini dapat 

menggunakan 2 (dua) kriteria : 

(a) tingkat pembelian coba-coba 

(b) tingkat pembelian ulang 

 

Dari 2 (dua) kriteria ini terdapat 4 (empat) kemungkinan sebagai 

berikut : 

Tingkat Pembelian 

Coba-coba 

Tingkat 

Pembelian 

Ulang 

Tindakan 

1. Tinggi 

2. Rendah 

3. Rendah 

4. Tinggi 

Rendah 

Tinggi 

Rendah 

Tinggi 

Rencana Kembali / tinggalkan 

Tingkatkan promosi 

Tinggalkan 

Komersialisasi 
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D. RANGKUMAN MATERI 

Untuk mengantisipasi kegagalan produk baru diperlukan upaya agar produk 

baru melalui tahap-tahap pengembangan produk baru yang meliputi : 

1. Tahap penyaringan ide dengan menggunakan metode nilai faktor 

tertimbang 

2. Tahap analisis bisnis dengan menggunakan metode-metode : 

a) Break Even Point (BEP) dan Payback Period 

b) Return on Investment (ROI) 

c) Net Present Value (NPV) 

d) Profitability Index (PI) 

3. Tahap pengembangan dan pengujian yang meliputi : 

a) pengujian konsep 

b) pengujian laboratorium 

c) pengujian kesukaan konsumen 

d) prototype 

4. Tahap pengujian pemasaran, meliputi : 

a) menentukan banyaknya daerah / kota yang diuji 

b) memilih daerah / kota yang diuji 

c) menentukan lamanya pengujian 

d) menentukan tindakan 

 

 

E. PENUGASAN 

1. Tujuan Penugasan 

a. Untuk mengetahui apakah mahasiswa mampu memahami tentang 

tahap-tahap pengembangan produk baru sebagai upaya untuk 

mengatasi kegagalan produk baru. 

b. Untuk mengetahui apakah mahasiswa mampu menerapkan metode-

metode yang digunakan untuk melakukan analisis bisnis. 
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2. Media yang digunakan 

Media yang digunakan adalah media cetak dan elektronik 

 

3. Langkah-langkah penugasan 

a. Menentukan macam tugas 

Tugas dilakukan kelompok atau mandiri 

b. Menentukan jumlah peserta kelompok (jika tugas kelompok) 

c. Menentukan materi penugasan 

d. Penilaian tugas 

 

 

F. EVALUASI 

Soal-soal latihan : 

1. Jika diketahui tentang data proceeds sebagai : 

 Tahun Proceeds 

  1 Rp. 160.000,- 

  2 Rp. 150.000,- 

  3 Rp. 140.000,- 

  4 Rp. 130.000,- 

  5 Rp. 120.000,- 

Apabila investasi awalnya adalah Rp. 220.000,- maka tentukan “payback 

periodnya” ! dan produk baru tersebut apakah diterima / ditolak ? 

2. Jika jumlah investasi sebesar Rp. 45.000.000,- dengan proceeds tahunan 

selama 3 (tiga) tahun adalah Rp. 22.500.000,- dan discount rate adalah 

8%. Tentukan “Net Present Valuenya”! dan produk baru tersebut apakah 

diterima atau ditolak ? 
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UNIT 11. STRATEGI DAN TAKTIK PADA SIKLUS 

  KEHIDUPAN PRODUK 

 

 

A.  DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 

Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dan menerapkan 

materi-materi kuliah yang meliputi : pengertian manajemen pemasaran dan 

orientasi yang digunakan dalam bidang pemasaran, pendekatan dalam 

mempelajari pemasaran, segmentation, targeting dan positioning, pengelolaan 

produk, program penetapan harga, bauran promosi dan pengelolaan saluran 

distribusi, sistem informasi pemasaran, pengukuran pasar dan ramalan 

penjualan, proses pemasaran strategis, pengembangan produk, strategi dan 

taktik pada siklus kehidupan produk dan program penetapan harga. 

 

 

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat memahami 

tentang strategi dan taktik pada siklus kehidupan produk (product life cycle) 

dan mahasiswa dapat menerapkan strategi dan taktik pada saat produk 

mengalami sikus kehidupannya. 

 

 

C. MATERI 

Strategi dan taktik pada siklus kehidupan produk bertujuan untuk mengawal 

produk yang mengalami siklus kehidupannya agar produk dapat mengalami 

siklusnya secara alami mulai dari tahap perkenalan, pertumbuhan, 

kedewasaan dan penurunan. Adapun strategi dan taktik pada siklus kehidupan 

produk adalah sebagai berikut : 
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1. Tahap Perkenalan (Introduction) 

Dengan mengkombinasikan dari 2 (dua) variabel bauran pemasaran yaitu 

harga dan promosi akan memperoleh 4 (empat) kombinasi taktik yang 

antara lain : 

a. Taktik peluncuran cepat (Rapid Skimming) 

Perusahaan menetapkan harga tinggi untuk memperoleh sebanyak-

banyaknya laba / unit dan mengeluarkan banyak biaya promosi 

untuk meyakinkan pasar akan manfaat produk walaupun dengan 

harga tinggi. 

b. Taktik peluncuran lambat (slow skimming) 

Berupa peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan sedikit 

promosi. 

c. Taktik penetrasi cepat (rapid penetration) 

Berupa peluncuran produk baru dengan harga rendah dan biaya 

promosi yang tinggi. 

d. Taktik penetrasi lambat (slow penetration) 

Peluncuran produk baru dengan harga rendah dan sedikit promosi. 

 

2. Tahap Pertumbuhan (Growth) 

a. Perusahaan meningkatkan kualitas, menambahkan ciri baru pada 

produk dan peningkatan gaya 

b. Perusahaan memasuki segmen pasar yang baru 

c. Perusahaan meningkatkan cakupan distribusinya 

d. Perusahaan beralih dari iklan yang sadar akan produk ke iklan 

preferensi produk 

e. Perusahaan menurunkan harga untuk menarik pembeli yang sensitif 

dengan harga. 
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3. Tahap Kedewasaan (Maturity) 

Tahap kedewasaan dibagi dalam 3 (tiga) fase : 

a. Kedewasaan tumbuh : pelanggan lama ditambah dengan sedikit 

konsumen 

b. Kedewasaan stabil : pelanggan lama saja 

c. Kedewasaan goyah : pelanggan lama meninggalkan produk 

 

Strategi dan taktik yang diterapkan pada tahap-tahap kedewasaan adalah : 

a. modifikasi pasar 

1) mengubah orang yang bukan pemakai (non user) menjadi 

pemakai (user) 

2) memasuki segmen pasar yang baru 

3) merebut pelanggan pesaing 

4) menaikkan penggunaan diantara pelanggan 

 

b. modifikasi produk 

1) pengembangan kualitas 

bertujuan meningkatkan kinerja fungsional produk seperti : daya 

tahan, kehandalan, kecepatan, dan sebagainya 

2) pengembangan ciri 

bertujuan menambahkan ciri baru seperti : ukuran, berat, bahan 

tambahan, aksesoris yang memperluas keanekaragaman produk, 

keamanan dan kenyamanan  

3) pengembangan gaya 

bertujuan meningkatkan penampilan estetis atau keindahan dari 

suatu produk. 

 

c. modifikasi marketing mix 

1) menurunkan harga untuk menarik segmen yang baru 

2) mengadakan periklanan yang lebih menarik 

3) mengalihkan ke saluran distribusi yang lebih menguntungkan 
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4. Tahap Penurunan (Decline) 

a. mencari produk yang lemah 

b. membangkitkan produk yang lemag tersebut 

c. meninggalkan produk tersebut 

 

 

D. RANGKUMAN MATERI 

Untuk mengawal siklus kehidupan produk diperlukan strategi dan 

taktik selama produk mengalami tahapan siklus kehidupannya mulai tahap 

perkenalan dengan taktik peluncuran cepat, taktik peluncuran lambat, taktik 

penetrasi cepat dan taktik penetrasi lambat. Pada tahap pertumbuhan dengan 

meningkatkan kualitas, memasuki segmen yang baru, meningkatkan cakupan 

distribusinya dan menurunkan harga. Pada tahap kedewasaan melakukan 

modifikasi pasar, modifikasi produk dan modifikasi marketing mix sampai 

dengan produk mengalami tahap penurunan. 

 

 

E. PENUGASAN 

1. Tujuan Penugasan 

a. Untuk mengetahui apakah mahasiswa memahami strategi dan taktik 

selama produk mengalami siklus kehidupannya. 

b. Untuk mengetahui apakah mahasiswa mampu menerapkan strategi 

dan taktik pada saat produk mengalami tahap-tahap siklus 

kehidupannya. 

 

2. Media yang digunakan 

Media yang digunakan adalah media cetak dan elektronik 
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3. Langkah-langkah penugasan 

a. Menentukan macam tugas 

Tugas dilakukan kelompok atau mandiri 

b. Menentukan jumlah peserta kelompok (jika tugas kelompok) 

c. Menentukan materi penugasan 

d. Penilaian tugas 

 

 

F. EVALUASI 

Soal-soal latihan : 

1. Sebagai pemasar harus mengetahui ciri-ciri di setiap tahapan siklus 

kehidupan produk. Sebutkan ciri-ciri di setiap tahapan siklus kehidupan 

produk ! 

2. Tentukan taktik yang tepat jika produk berada di tahap perkenalan 

dengan disertai alasan ! 

3. Tunjukkan apa yang dimaksud dengan perubahan iklan yang sadar akan 

produk ke iklan preferensi produk ! 
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UNIT 12. PROGRAM PENETAPAN HARGA JUAL 

 

 

A.  DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 

Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dan menerapkan 

materi-materi kuliah yang meliputi : pengertian manajemen pemasaran dan 

orientasi yang digunakan dalam bidang pemasaran, pendekatan dalam 

mempelajari pemasaran, segmentation, targeting dan positioning, pengelolaan 

produk, program penetapan harga, bauran promosi dan pengelolaan saluran 

distribusi, sistem informasi pemasaran, pengukuran pasar dan ramalan 

penjualan, proses pemasaran strategis, pengembangan produk, strategi dan 

taktik pada siklus kehidupan produk dan program penetapan harga. 

 

 

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat menentukan 

penetapan harga dan metode-metode penetapan harga yang digunakan. Dan 

mahasiswa akan dapat menerapkan metode-metode penetapan harga yang 

disesuaikan dengan tujuan penetapan harga. 

 

 

C. MATERI 

Sebagai pengembangan metode-metode penetapan harga dapat digunakan 

metode-metode sebagai berikut : 

1. Return on Investment (ROI) pricing Method 

Dalam menetapkan harga dengan metode ini, perusahaan menetapkan 

tingkat ROI yang diharapkan. ROI yang diharapkan ini agar dapatnya 

lebih tinggi dari tingkat bunga simpanan di Bank. Metode ROI dalam 

penetapan harga menggunakan prinsip perhitungan L / R, dengan contoh 

sebagai berikut : 
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TR (Total Revenue) Rp.    XX 

TC (Total Cost) Rp.    XX 

EBT (Earning Berfore Tax) Rp.    XX 

Tax Pajak Rp.    XX 

EAT (Earning After Tax) Rp.    XX 

 

2. Variable Cost Pricing Method 

Penetapan harga ini didasarkan pada suatu pendapat bahwa biaya total 

tidak selalu harud ditutup untuk menjalankan kegiatan bisnis yang 

menguntungkan. Tetapi penetapan harga dengan metode ini hanya dapat 

diterapkan untuk pelanggan khusus (tidak untuk harga umum) 

 

3. Demand Pricing Method 

Dalam menetapkan harga, perusahaan harus mengetahui lebih dulu 

bentuk umum dari fungsi permintaannya. Ini berarti perusahaan harus 

memperkirakan berapa unit yang diharapkan dapat dijual pada harga 

tertentu. Hubungan antara kuantitas dengan harga itu “negatif” yaitu 

kuantitas yang dibeli akan meningkat jika harga turun dan sebaliknya, 

dan fungsi ini dapat dinyatakan sebagai berikut : 

 

ɸ = 𝟒𝟎𝟎𝟎 − 𝟒𝐏 

 

ɸ = kuantitas yang diharapkan dapat dijual 

P = tingkat harga 

 

 

 

 

 

 

 

- / - 

- / - 



- 70 - 
 

Jika biaya tetap total (TFC) Rp. 15.000,- dan biaya variabel per unit    

Rp. 20,- maka persamaan biaya total (TC) adalah : 

 

𝑻𝑪 = 𝟏𝟓. 𝟎𝟎𝟎 + 𝟐𝟎ɸ 

 

TC = Total Cost 

ɸ = kuantitas yang diharapkan dapat dijual 

 

Dari pernyataan tersebut di atas, maka dapat ditentukan harga jual 

dengan mendasarkan pada tujuan penetapan harga : 

a) memaksimumkan laba 

bila perusahaan “menetapkan laba maksimal” sebagai tujuan 

penetapan harganya maka dengan syarat MR (marginal revenue) = 

MC (marginal cost), harga jual dapat ditetapkan sebagai berikut : 

TR = P x ɸ 

 = P (4000 – 40P) 

 = 4000P – 40 P2 

MR = 4000 – 80P 

 

TC = 15.000 + 20 ɸ 

 = 15.000 + 20 (4000 – 40P) 

 = 15.000 + 80.000 – 800P 

 = 95.000 – 800P 

MC = –800 

Jadi tingkat harganya dengan MR = MC 

 

MR   =   MC 

4000 – 80P = –800 

 80P = 4800 

 P = 
4800

80
 x 1 Rupiah 

  = Rp. 60,- / unit 
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b) memaksimumkan hasil penjualan 

syaratnya :   MR  =  0 

MR  =  0 

4000 – 80P = 0 

 80P = 
4000

80
 x 1 Rupiah 

  = Rp. 50,- / unit 

 

 

D. RANGKUMAN MATERI 

Sebagai pengembangan metode-metode penetapan harga yaitu metode-

metode yang meliputi : 

1. return on investment pricing method 

2. variable cost procing method 

3. demand pricing method 

 

 

E. PENUGASAN 

1. Tujuan Penugasan 

a. Untuk mengetahui apakah mahasiswa mampu memahami tentang 

metode-metode sebagai pengembangan metode-metode penetapan 

harga. 

b. Untuk mengetahui apakah mahasiswa mampu menerapkan tentang 

metode penetapan harga untuk menetapkan harga. 

 

2. Media yang digunakan 

Media yang digunakan adalah media cetak dan elektronik 
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3. Langkah-langkah penugasan 

a. Menentukan macam tugas 

Tugas dilakukan kelompok atau mandiri 

b. Menentukan jumlah peserta kelompok (jika tugas kelompok) 

c. Menentukan materi penugasan 

d. Penilaian tugas 

 

 

F. EVALUASI 

Soal-soal latihan : 

1. Perusahaan “ABC” memiliki kapasitas produksi sebanyak 70.000 unit 

dengan biaya per unit (AC) Rp. 3.214,-. Perusahaan mengharapkan 

pengembaliann investasi sebesar 14% dengan investasi sebesar            

Rp. 250.000.000,-. Tentukan harga jual per unit dengan menggunakan 

Return on Investment (ROI) Pricing Method apabila pajak dikenakan 

sebesar 50% ! 

2. Sebut dan jelaskan tujuan-tujuan penetapan harga jual ! 

3. Jika diketahui fungsi permintaannya adalah ɸ = 3000 – 30P dan 

persamaannya adala TC = 20.000 + 15 ɸ. Maka tentukan harga jual per 

unit, apabila tujuan penetapan harganya : 

a) memaksimalkan laba 

b) memaksimalkan hasil penjualan 
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