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Pengertian Pemasaran (Marketing)
� Pemasaran atau yang lebih dikenal dengan istilah

marketing memiliki arti yang jelas bagi sebuah
organisasi berorientasi keuntungan

� Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan
kebutuhan (demand creation) di dalam pasar
(market) agar terciptalah proses pertukaran barang
dan jasa antara perusahaan dan pelanggan (transaksi
jual beli)



Dua hal penting yang harus 

menjadi fokus perusahaan:
1. aktivitas komunikasi (communication task)

bagaimana perusahaan mengkomunikasikan
dirinya, terutama berkaitan dengan produk dan jasa
yang diciptakan dan ditawarkan, kepada pasar atauyang diciptakan dan ditawarkan, kepada pasar atau
masyarakat dimana calon pelanggan (pembeli)
berada. Termasuk di dalam hal yang
dikomunikasikan di sini adalah informasi mengenai
produk, promosi, harga, kemasan, tempat
pembelian, potongan harga, dan lain sebagainya



2.  aktivitas operasional 

bertujuan untuk membentuk suatu lingkungan yang
kondusif agar proses transasksi jual beli antara
pelanggan dengan perusahaan dapat berjalan
dengan mudah dan lancar, seperti yang dijanjikan
pada aktivitas komunikasi. Target dari aktivitas inipada aktivitas komunikasi. Target dari aktivitas ini
adalah agar pelanggan merasa puas dengan
pelayanan dari perusahaan ketika melakukan proses
transaksi jual beli



� Buying – meyakinkan bahwa cukup tersedia jumlah produk 
yang ditawarkan kepada masyarakat agar jika sewaktu-
waktu ingin dibeli mereka pasti mendapatkannya;

� Selling – menggunakan berbagai media semacam iklan, 
radio, televisi,maupun mulut ke mulut (personal selling) 
untuk mempromosikan produk secara langsung kepada 

Fungsi-fungsi Marketing

radio, televisi,maupun mulut ke mulut (personal selling) 
untuk mempromosikan produk secara langsung kepada 
pelanggan;

� Transporting – memindahkan produk ke tempat-tempat 
yang mudah diakses oleh pelanggan;

� Storing – menyimpan produk yang ada dengan baik 
sehingga tidak terjadi kerusakan ketika berada di tangan 
pelanggan;



� Standardization and Grading – menjaga agar keseluruhan 
produk selalu sesuai dengan kualitas yang dijanjikan, 
terutama yang berkaitan dengan ukuran, berat, warna, dan 
variabel-variabel lainnya;

Financing – memberikan kemudahan pembayaran bagi 

Fungsi-fungsi Marketing

� Financing – memberikan kemudahan pembayaran bagi 
mereka yang menginginkan produk tersebut;

� Risk Taking – meyakinkan kepada calon pembeli akan 
kecilnya resiko yang dapat menghambat kegiatan jual beli 
antara mereka dengan pihak perusahaan; dan

� Information Gathering – mengumpulkan informasi 
mengenai pelanggan maupun para pesaing bisnis agar 
perusahaan dapat selalu memperbaiki strategi marketing-
nya



Interaksi Marketer dan Pelanggan



Strategi Marketing



� Berbeda dengan di dunia nyata dimana sebuah kanal
marketing menganut model one-to-many (satu
kanal marketing untuk menghubungkan sebuah
perusahaan dengan Publik/ masyarakat), internet

Strategi Marketing

perusahaan dengan Publik/ masyarakat), internet
adalah tempat di mana model komunikasi many-to-
many secara mudah dan alami terjadi (internet
communication model).


