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PRAKATA 

 

Puji syukur dipanjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, 

karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan buku 

Manajemen Pemasaran (Teori dan Implementasi). Penyusunan buku 

ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman pembaca 

terhadap materi yang terkait dengan MANAJEMEN 

PEMASARAN (TEORI DAN IMPLEMENTASI). 

Buku ini terdiri dari sepuluh bab, yaitu bab I tentang ruang 

lingkup manajemen pemasaran, bab II tentang lingkungan 

pemasaran, bab III tentang pasar konsumen dan perilaku 

konsumen, bab IV tentang segmentasi, target, dan positioning, bab 

V tentang produk dan jasa, bab VI tentang pemasaran langsung 

dan online, bab VII tentang nilai dan kepuasan pelanggan, bab VIII 

tentang pemasaran global, bab IX tentang sistem informasi 

pemasaran, dan bab X tentang tantangan manajemen pemasaran 

di era global. Setiap bab buku ini terdiri dari (1) Judul bab; (2) 

Pendahuluan yang berisi standar kompetensi, kompetensi dasar 

indikator pencapaian; (3) Pembahasan; (4) Rangkuman; (5) Latihan 

Soal serta disajikan daftar pustaka. Agar dapat memahami materi 

yang ada dalam buku ini sebaiknya pembaca mengerjakan soal 

latihan yang ada di setiap bab buku ini. 

Penulis sangat menyadari bahwa buku ini masih belum 

sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang positif untuk 

menyempurnakan buku Manajemen Pemasaran (Teori dan 

Implementasi) ini penulis nantikan dengan ucapan terima kasih. 

 

        

 Pontianak, 2 Maret 2022 

         

 

    

Penulis 
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BAB 
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A. Pendahuluan 

Pada awalnya manajemen pemasaran merupakan 

kegiatan kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan 

oleh suatu perusahaan atau institusi dalam melakukan berbagai 

upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Tujuan 

utamanya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dengan 

membuat strategi penjualan. Standar kompetensi yang 

diharapkan dalam Bab 1 ini memahami ruang lingkup 

manajemen pemasaran, dengan indikator pencapaian (1) 

mampu menjelaskan pengertian manajemen pemasaran; (2) 

mampu menyebutkan tujuan manajemen pemasaran; (3) 

mengetahui falsafah manajemen pemasaran; dan (4) mampu 

membedakan konsep penjualan dan konsep pemasaran. Untuk 

mencapai standar kompetensi dan indikator pembelajaran 

berikut ini akan dibahas mengenai (1) pengertian manajemen 

pemasaran; (2) tujuan manajemen pemasaran; (3) falsafah 

manajemen pemasaran; (4) konsep penjualan dan pemasaran. 

 

B. Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen Pemasaran adalah merupakan alat analisis, 

perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang 

dirancang untuk menciptakan, membangun, dan 

mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan 

target pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan 

utama perusahaan yaitu memperoleh laba. Beberapa definisi 

manajemen pemasaran antara lain: 

RUANG LINGKUP 
MANAJEMEN 
PEMASARAN 

https://kamus.tokopedia.com/p/perusahaan/
https://kamus.tokopedia.com/p/pasar/


8 

 

BAB 
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A. Pendahuluan 

Pada kehidupan kita selalu berada pada beberapa pilihan 

yang harus diambil dan selalu dihadapi untuk mengambil 

sebuah peluang baik itu didalam lingkungan mikro maupun 

makro. Setiap perusahaan tentu saja harus melihat lingkungan 

mikro maupun makro agar dapat mengambil keputusan dan 

menerapkan strategi yang tepat untuk bersaing dengan 

perusahaan lainnya. Dalam Bab II ini diuraikan tentang 

lingkungan pemasaran baik itu lingkungan mikro maupun 

makro. Indikator pencapaian yang diharapkan dalam Bab II ini 

adalah; (1) mengetahui tentang pengertian lingkungan 

pemasaran; (2) mengetahui tentang pengertian lingkungan 

mikro dan makro perusahaan; dan (3) mengetahui tentang 

perbedaan antara lingkungan mikro dan makro pemasaran. 

Untuk mencapai standar kompetensi dan indikator 

pembelajaran berikut ini akan dibahas mengenai (1) pengertian 

lingkungan pemasaran; (2) pengertian lingkungan mikro dan 

makro; dan (3) perbedaan lingkungan mikro dan makro. 

 

B. Pengertian Lingkungan Pemasaran 

Lingkungan adalah kondisi di sekitar yang memiliki 

keunikan, perbedaan, karakteristik, potensi, ancaman, dan 

manfaat yang berbeda-beda, dimana kondisi tersebut akan 

melahirkan timbal balik yang sesuai dengan apa yang terjadi. 

Sedangkan pemasaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan 

untuk memenuhi keinginan dan juga kebutuhan dengan 

adanya proses pertukaran. Faktor yang terpenting dalam 

LINGKUNGAN 
PEMASARAN 
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A. Pendahuluan 

Pada dasarnya sebagai pelaku bisnis tentu saja 

perusahaan harus mengetahui calon konsumen yang ingin 

ditargetkan seperti apa, karena tidak semua konsumen sama 

dalam hal selera, preferensi, dan kebiasaan pembelian. Oleh 

karena itu perusahaan tentu saja harus menyesuaikan dengan 

strategi yang tepat untuk mendorong produk yang akan 

ditawarkan yaitu dengan mempelajari tentang pasar konsumen 

dan perilaku konsumen itu sendiri. Standar kompetensi yang 

diharapkan dalam Bab 3 ini memahami ruang lingkup pasar 

konsumen, dengan indikator pencapaian (1) mampu 

menjelaskan pengertian pasar konsumen; (2) mengetahui 

karakteristik pasar konsumen; (3) mampu menjelaskan 

pengertian perilaku konsumen; (4) mengetahui tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen; (5) mengetahui 

tipe-tipe perilaku konsumen; (6) mengetahui model perilaku 

konsumen; dan (7) mengetahui proses keputusan pembelian. 

Untuk mencapai standar kompetensi dan indikator 

pembelajaran berikut ini akan dibahas mengenai (1) pengertian 

pasar konsumen; (2) karakteristik pasar konsumen; (3) 

pengertian perilaku konsumen; (4) faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen; (5) tipe-tipe perilaku 

konsumen; (6) model perilaku konsumen; (7) proses keputusan 

pembelian. 

  

PASAR KONSUMEN 
DAN PERILAKU 

KONSUMEN 
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A. Pendahuluan 

Pada dasarnya sebagai pelaku bisnis tentu saja 

perusahaan sebelum mengeluarkan produk tentu saja harus 

mempelajari yang namanya segmentasi, target yang dituju, dan 

positioning produk itu dalam pasar, sehingga apa yang 

dinginkan oleh perusahaan dapat tercapai dan sesuai yang 

diharapkan serta dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. 

Standar kompetensi yang diharapkan dalam Bab 4 ini 

memahami ruang lingkup segmentasi, target, dan positioning 

dengan indikator pencapaian (1) mampu menjelaskan 

pengertian segmentasi; (2) mengetahui jenis-jenis segmentasi 

pasar; (3) mengetahui tujuan segmentasi pasar; (4) mengetahui 

cara menentukan segmentasi pasar; (5) mampu menjelaskan 

pengertian penargetan; (6) mengetahui langkah-langkah 

memilih target pasar; (7) mampu menjelaskan pengertian 

positioning; (8) mengetahui penerapan positioning;  dan (9) 

mengetahui langkah-langkah dalam mengembangkan 

positioning. Untuk mencapai standar kompetensi dan indikator 

pembelajaran berikut ini akan dibahas mengenai (1) pengertian 

segmentasi; (2) jenis-jenis segmentasi pasar; (3) tujuan 

segmentasi pasar; (4) menentukan segmentasi pasar; (5) 

pengertian penargetan; (6) langkah-langkah memilih target 

pasar; (7) pengertian positioning; (8) penerapan positioning; (9) 

langkah-langkah dalam mengembangkan positioning. 

  

SEGMENTASI, 
TARGET, DAN 
POSITIONING 
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A. Pendahuluan 

Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat 

diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk 

kemasan, harga, prestise perusahaan dan pelayanan jasa 

perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan 

keinginan dan kebutuhannya. Sedangkan jasa adalah setiap 

tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu 

pihak ke pihak yang lain secara prinsip intangibledan tidak 

menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya 

bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik. 

Pada dasarnya produk dan jasa adalah kedua hal yang berbeda 

yang tetapi memiliki manfaat yang sama yang dimana sama-

sama memberikan kepuasan terhadap konsumen.  Bagaimana 

perusahaan menerapkan strategi produk dan jasa sesuai 

dengan kebutuhan konsumen akan diuraikan dalam Bab V 

mengenai strategi produk dan jasa. 

Standar kompetensi yang diharapkan dari bab ini adalah 

memahami strategi produk dan jasa yang diterapkan oleh 

perusahaan dengan kompetensi dasar mendefinisikan produk 

dan jasa itu sendiri. Indikator pencapaian (1) mampu 

mendefinisikan pengertian produk; (2) mampu menguraikan 

klasifikasi dan jenis-jenis produk; (3) mampu menguraikan 

tentang tingkatan produk; (4) mampu mendefinisikan 

pengertian jasa; (5) mampu menguraikan tentang ciri-ciri jasa; 

(6) mampu menguraikan tentang jenis-jenis jasa; (7) mampu 

menjelaskan tentang dimensi kualitas jasa; (8) mampu 

mendefinisikan strategi pemasaran perusahaan jasa. Untuk 

PRODUK DAN JASA 
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A. Pendahuluan 

Pemasaran langsung atau direct marketing merupakan 

salah satu metode penjualan yang menggunakan media 

pemasaran langsung tanpa adanya pihak yang menjadi 

perantara pemasaran dalam kegiatan transaksi jual-beli dan 

tawar-menawar suatu produk atau jasa yang ditawarkan. 

Pemasaran online adalah teknik marketing yang dijalankan 

dengan memanfaatkan jaringan internet, 

misalnya melalui website, media sosial, iklan, blog, dan 

sebagainya. Pasar yang digunakan dalam pemasaran 

online disebut e-market, dapat berupa media sosial, marketplace, 

dan sebagainya. Bagaimana perusahaan menerapkan 

pemasaran langsung dan online sesuai dengan kebutuhan 

konsumen akan diuraikan dalam Bab 4 mengenai pemasaran 

langsung dan online. 

Standar kompetensi yang diharapkan dari bab ini adalah 

memahami tentang pemasaran langsung dan online yang 

diterapkan oleh perusahaan. Indikator pencapaian (1) mampu 

mendefiniskan tentang pemasaran langsung; (2) mampu 

menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran 

langsung; (3) mampu menguraikan tentang pentingnya 

pemasaran langsung; (4) mampu menjelaskan tentang bentuk 

pemasaran langsung; (5) mampu mendefinisikan pemasaran 

online; dan (6) mampu menguraikan tentang manfaat 

pemasaran online. Untuk pencapaian indikator akan dibahas 

materi mengenai (1) pengertian pemasaran langsung; (2) faktor-

faktor yang mempengaruhi pemasaran langsung; (3) 

PEMASARAN 
LANGSUNG DAN 

ONLINE 
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A. Pendahuluan 

Pada dasarnya perusahaan menciptakan produk dan jasa 

adalah untuk memberikan nilai tersendiri atas produk dan jasa 

itu kepada pelanggan. Apabila nilai yang diterima oleh 

pelanggan atas produk itu baik dan positif tentu saja akan 

menciptakan yang namanya kepuasan pelanggan. Kepuasan 

pelanggan berkaitan erat dengan keinginan pelanggan untuk 

mencapai nilai pelanggan yang maksimum. Nilai pelanggan 

merupakan persepsi pelanggan terhadap kualitas atau manfaat 

produk dan pengorbanan yang dilakukan lewat harga yang 

dibayarkan. Bagaimana perusahaan menciptakan nilai 

pelanggan dan menghasilkan kepuasan pelanggan akan 

diuraikan dalam Bab 7 mengenai nilai dan kepuasan 

pelanggan. 

Standar kompetensi yang diharapkan dari bab ini adalah 

memahami tentang nilai dan kepuasan pelanggan. Indikator 

pencapaian (1) mampu mendefiniskan tentang nilai pelanggan; 

(2) mampu mendefinisikan kepuasan pelanggan; dan (3) 

mampu menguraikan tentang manfaat kepuasan pelanggan. 

Untuk pencapaian indikator akan dibahas materi mengenai (1) 

nilai pelanggan; (2) kepuasan pelanggan; dan (3) manfaat 

kepuasan pelanggan. 

 

B. Pengertian Nilai Pelanggan 

Nilai pelanggan adalah selisih antara jumlah nilai bagi 

pelanggan dan biayatotal pelanggan. Jumlah nilai bagi 

NILAI DAN 
KEPUASAN 

PELANGGAN 
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A. Pendahuluan 

Dalam menjalankan bisnis apapun, satu keahlian yang 

wajib dan harus dimiliki oleh setiap pengusaha adalah keahlian 

dalam hal pemasaran secara global. Hal tersebut akan selalu 

ada pada bidang ekspor dan impor produk. Pada dasarnya, 

pemasaran global adalah suatu kegiatan yang dilakukan dan 

diikuti oleh seluruh negara di dunia. Jadi, setiap pengusaha 

dari seluruh negara di dunia memiliki kesempatan yang sama 

dalam hal memasarkan produknya dengan cara yang unik dan 

juga kreatif. Hal ini dilakukan demi menarik minat pelanggan 

atas produk yang sudah diproduksi oleh pengusaha. 

Bagaimana perusahaan melaksanakan pemasaraan global akan 

diuraikan dalam Bab 8 mengenai pemasaran global. 

Standar kompetensi yang diharapkan dari bab ini adalah 

memahami tentang pemasaran global. Indikator pencapaian (1) 

mampu mendefiniskan tentang pemasaran global; (2) mampu 

mendefinisikan hal yang mendorong dan menghambat 

pemasaran global; (3) mampu menguraikan tentang manfaat 

pemasaran global; dan (4) menguraikan faktor yang 

mendorong pemasaran global. Untuk pencapaian indikator 

akan dibahas materi mengenai (1) pemasaran global; (2) hal yag 

mendorong dan menghambat pemasaran global; dan (3) 

manfaat pemasaran global; dan (4) faktor pendorong 

pemasaran global. 

  

PEMASARAN 
GLOBAL 
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A. Pendahuluan 

 Sistem informasi pemasaran adalah salah satu sistem 

yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi 

pemasaran yang dihimpun secara terus menerus dari berbagai 

sumber perusahaan. Di dalam sistem informasi pemasaran juga 

tersedia informasi penjualan, promosi penjualan, aktivitas 

pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan hal lainnya yang 

berkaitan dengan pemasaran. Bagaimana perusahaan 

menerapkan sistem informasi pemasaran akan diuraikan dalam 

Bab IX mengenai sistem informasi pemasaran. 

Standar kompetensi yang diharapkan dari bab ini adalah 

memahami tentang sistem informasi pemasaran. Indikator 

pencapaian (1) mampu mendefiniskan tentang sistem informasi 

pemasaran; (2) mampu mendefinisikan fungsi sistem informasi 

pemasaran; (3) mampu menguraikan tentang jenis sistem 

informasi pemasaran; (4) mampu menguraikan tentang 

komponen sistem informasi pemasaran; dan (5) mampu 

mendefiniskan tentang model sistem informasi pemasaran. 

Untuk pencapaian indikator akan dibahas materi mengenai (1) 

sistem informasi pemasaran; (2) fungsi sistem informasi 

pemasaran; (3) jenis sistem informasi pemasaran; (4) komponen 

sistem informasi pemasaran; dan (5) model sistem informasi 

pemasaran. 

B. Pengertian Sistem Informasi Pemasaran 

Philip Kotler (2014) menjelaskan bahwa sistem informasi 

pemasaran adalah suatu struktur set prosedur dan cara reguler 

untuk direncanakan penghimpunan, analisa, dan juga 

SISTEM INFORMASI 
PEMASARAN 
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A. Pendahuluan 

Pemasaran, seperti halnya dengan ilmu pengetahuan, 

bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan. Perubahan 

dalam dunia pemasaran merupakan suatu keharusan lantaran 

dunia bisnis sebagai induk dari pemasaran- terus menerus 

berubah menyesuaikan diri dengan kemajuan jaman. Era 

globalisasi memberikan pengaruh cukup besar bagi pemasaran 

dan menumbuhkan tantangan-tantangan baru dalam profesi 

pemasaran masa kini. Pemasar dituntut untuk dapat 

memahami bagaimana kejadian-kejadian yang ada di berbagai 

penjuru dunia mempengaruhi pasar domestik dan peluang 

pencarian terobosan baru, dan tentu saja bagaimana 

perkembangan- perkembangan tersebut akan mempengaruhi 

pola pemasaran perusahaan. Abad dua puluh satu sudah 

datang. Orang-orang menyebut abad 21 satu ini dengan 

sebutan abad informasi. Sistem informasi dunia yang 

ditulangpunggungi oleh telekomunikasi dan 

komputer (internet) akan banyak mempengaruhi gaya hidup, 

sistem politik, kehidupan sosial-budaya, dan kecenderungan 

ekonomi. Masing-masing bidang banyak ditunjang dan banyak 

dipengaruhi oleh dunia informasi. Dalam abad 21 ini ada 

beberapa tantangan bagi profesi pemasaran. Bagaimana 

perusahaan menghadapi tantangan manajemen pemasaran di 

era globalisasi akan diuraikan dalam Bab 10 mengenai 

tantangan manajemen pemasaran di era globalisasi. 

Standar kompetensi yang diharapkan dari bab ini adalah 

memahami tentang sistem informasi pemasaran. Indikator 

TANTANGAN 
MANAJEMEN 

PEMASARAN DI ERA 
GLOBAL 
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