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MANAJEMEN PEMASARAN DAN EVOLUSI PEMASARAN      

By. Swasta Priambada 

A. Pengertian Manajemen Pemasaran 

1. Pemasaran adalah Proses pemberian kepuasan kepada konsumen untuk menghasilkan 

laba(Kotler & Armstrong , 2001) 

2. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang yang membuat indivisu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan serta inginkan lewat penciptaan dan pertukaran 

timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. (Kotler & Gary Armstrong, 1996) 

3. Pemasaran (Inggris:Marketing) adalah proses penyusunan komunikasi terpadu 

yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam 

kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia (wilkipedia, 

2012).             

Konsep inti pemasaran 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Barang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
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Bagan 1 konsep inti pemasar  an 

  

  

Bagan 2 sistem pemasaran sederhana 
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 Bagan 3 pemain dan kekuatan utama dalam sistem pemasaran modern 

 

 

 

B. Manajemen Pemasaran 

1. Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan dan implementasi, dan 

pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan 

mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pembeli  untuk 

mencapai  tujuan organisasi mereka.                                                                  

2. Manajemen pemasaran adalah proses yang menjadi sarana pemasar untuk mencapai 

tujuan organisasi mereka  (Kotler & Gary Armstrong, 1996, hal. 26) 

Inti dari proses ini adalah mengelola tingkat, waktu yang tepat, dan komposisi dari 

permintaan dengan mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan 

baru. Hal ini dapat tercapai dengan mengembangkan program pemasaran untuk pasar  

sasaran lewat proses analisis, perencanaan dan implementasi, dan pengendalian. 
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Bila manajemen pemasaran ini dilakukan dengan benar maka hasilnya adalah hubungan 

jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan. 

C. Filosofi Manajemen Pemasaran 

Manajemen pe masaran dapat dipandu oleh 5 falsafah atau konsep yang berbeda ,  (Kotler & 

Gary Armstrong, 1996, hal. 26) yaitu : 

1. Konsep Produksi : yang didasarkan pada ide bahwa biayarendah adalah yang paling 

penting, dan tugas manajemen adalah berkonsentrasi pada volume produksi dan efisien 

untuk menurunkan biaya dan harga 

2.  Konsep produk : bahwa konsumen akan memilih produk yang bermutu tinggi dan bahwa 

jika produksinya cukup bagus, hanya sedikit usaha promosi yang diperlukan 

3. Konsep penjualan :sebuah perusahaan meraih keunggulan bersaing dengan memahami 

kebutuhan dan keinginan dari pasar saran yang ditetapkan denga jelas, dan melakukan 

pemahaman ini untuk melakukan pekerjaan superior, menyampaikan kepuasan kepada 

para pelanggan tersebut. 

4. Konsep pemasaran berwawasan sosial : perluasan dari konsep pemasaran dengan 

menekankan bahwa sebuah perusahaan seharusnya mencari menghasilkan niat baik 

pelanggan , tetapi harus selalu memajukan kesejahteraan sosial jangka panjang.  

 

 

http://arvidtheodorus.wordpress.com/files/2008/12/konseppenjualanpemasaran.jpg 

Bagan 4. konsep penjualan dan konsep pemasaran 

Sedangkan teori di atas bila diterjemahkan secara bebas oleh Adi Mursalin (FE UNS Solo, 

Ekonomi terapan), dinamakan sebagai evolusi pemasaran :  

 
Evolusi Pemasaran  
Evolusi Pemasaran : 
Produksi-Produk-Penjualan-Pemasaran-Pemasaran Kesejahteraan 
Konsep Produksi : 

http://arvidtheodorus.wordpress.com/files/2008/12/konseppenjualanpemasaran.jpg
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Pemasar berkonsentrasi pada proses produksi, produsen berama-ramai membuat produk dalam 
jumlah besar untuk di jual ke konsumen. Model ini hidup pada masa awal industrialisasi. Contoh Ford 
dengan mobil model ‘T’ yang diproduksi secara masal. 
Konsep Produk : 
Pemasar tidak hanya sekedar melempar produk ke pasar dalam jumlah besar akan tetapi mulai 
berkonsentrasi pada kualitas. Kualitas produk menjadi senjata utama untuk bersaing di pasar. 
Contoh Ford meluncurkan produk inovasinya yaitu mobil bermesin V.8. 
Konsep Penjualan : 
Orientasi pasar tidak lagi pada jumlah produk yang banyak atau pengembangan kualitas produk, 
namun bagaimana cara menjual produk tersebut.. Mulai saat itu para pemasar memperkenalkan 
produk ke konsumenya melalui distribusi, promosi, periklanan, dan public relations. 
Contoh Ford, General Motor, Chysler tidak hanya memproduksi mobil dalam jumlah banyak dengan 
berbagai macam tipe dan keunggulannya, namun berkonsentrasi pada penjualan. 
Konsep Pemasaran : 
Konsep pemasaran lebih luas ketimbang konsep penjualan. Pemasar tidak hanya sekedar bermain 
pada distribusi, promosi, periklanan, dan public relations. Konsentrasi pemasar diarahkan kepada 
konsumen. Membangun kepuasan konsumen menjadi tujuan utama melalui kualitas, pelayanan, dan 
nilai. 
Contoh Ford, General Motor, Chysler memproduksi mobil dengan kualitas prima ditambah pelayanan 
istimewa yang memunculkan istilah baru seperti pelayanan purna jual, 24 jam service, saluran 
hotline atau gratis spare part yang kesemuanya demi kepuasan konsumen. 
Konsep Pemasaran Kesejahteraan : 
Konsep ini di ilhami oleh teori perilaku (behavior theory)-nya Abraham Maslow,. Pada tingkat kelima 
dikenal dengan istilah aktualisasi diri., lalu memunculkan konsep pemasaran kesejahteraan. 
Pada konsep pemasaran ini perusahaan mulai memper hatikan masyarakat yang telah turut 
membesarkan perusahannya. Perusahaan merasa perlu membalas jerih payah masyarakat. 
 
(http://filsafatilmupdiefeuns2011.blogspot.com/2012/01/perkembangan-pemikiran-
pemasaran.html) 
 
Uraian di atas bila kita terjemahkan dalam bentuk bagan akan nampak sebagai berikut:  

 
http://www.google.co.id/ The_Evolution_of_Marketing /.wikipedia.org  
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