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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pemasaran 

Pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan 

untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi 

(Keller, 2008). Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana 

individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk-

produk yang bernilai (Kotler dan Amstrong, 2008).  

Pemasaran pada hakikatnya merupakan sebuah proses dalam memasarkan 

produk. Pemasaran merupakan kegiatan penting yang dilakukan perusahaan dalam 

usaha untuk mempertahankan keunggulan dan kelangsungan hidupnya serta untuk 

memperoleh keuntungan (Pristyo, 2013). Pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain (Kotler, 2004). 

Banyaknya jenis yang disediakan saluran pemasaran biasanya, pelanggan lebih 

menyukai keragaman yang lebih besar karena pilihan yang lebih banyak akan 

meningkatkan peluang menemukan apa yang mereka butuhkan                                

(Kotler dan Amstrong, 2008). 
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Strategi pemasaran (marketing strategy) adalah sebuah rencana yang 

memungkinkan perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber dayanya untuk 

mencapai tujuan pemasaran dan perusahaan (Rachmawati, 2011). Membahas 

strategi pemasaran, maka konsep bauran pemasaran (marketing mix) senantiasa 

penting diperhatikan. Konsep bauran pemasaran produk mengenai konsep 4P 

(Product, Price, Promotion dan Place). Bauran pemasaran sebagai suatu set 

peralatan pemasaran yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mencapai    

obyek pemasaran yang ditetapkan dalam pasar sasaran sesuai produk                

(Kotler, 2002).  

Marketing Mix atau bauran pemasaran merupakan suatu konsep kunci dalam 

teori pemasaran modern (Pristyo, 2013). Marketing Mix adalah kombinasi dari 

empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran 

perusahaan, yakni produk, struktur harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi 

(Stanton, 2001). 

 

2.2. Komponen Pemasaran 

2.2.1. Kualitas Produk 

Kualitas produk adalah faktor yang paling penting bagi pemilihan masing-

masing merk terutama di lingkungan pasar di mana tingkat persaingan sangat    

ketat. Namun, sulit untuk memenuhi harapan pelanggan terhadap kualitas karena 

pemahaman mereka bervariasi dan tidak konsisten (Shaharudin et al., 2011). 

Kualitas adalah sejauh mana produk atau jasa memenuhi spesifikasi-   

spesifikasinya (Lupiyoadi dan Hamdani, 2009).  
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Kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang 

bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan 

atau tersirat. Penjual telah dikatakan menghantarkan kualitas ketika produk atau 

jasanya memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Kualitas produk dan jasa, 

kepuasan pelanggan dan profitabilitas perusahaan adalah tiga hal yang erat. 

Semakin tinggi pula tingkat kualitas, semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan 

yang dihasilkan (Keller, 2008). Kualitas produk adalah evaluasi menyeluruh atas 

kebaikan kinerja barang atau jasa (Hansen dan Mowen, 2009). 

 
Tabel 1. Spesifikasi Persyaratan Mutu Beras SNI 6128: 2015 

No Komponen mutu Satuan 

Kelas mutu 

Premium 
Medium 

1 2 3 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 

Derajat sosoh (min) 
Kadar air (maks) 

Beras kepala (min) 
Butir patah (maks) 

Butir menir (maks) 
Butir merah (maks) 
Butir kuning/rusak (maks) 

Butir kapur (maks) 
Benda asing (maks) 

Butir gabah (maks) 

% 
% 

% 
% 

% 
% 
% 

% 
% 

butir/ 
100g 

100 
14 

95 
5 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

95 
14 

78 
20 

2 
2 
2 

2 
0,02 

1 

90 
14 

73 
25 

2 
3 
3 

3 
0,05 

2 

80 
15 

60 
35 

5 
3 
5 

5 
0,2 

3 

Sumber: Badan Standar Nasional, 2015 

Kualitas beras adalah suatu kombinasi dari karakteristik fisik dan kimia yang 

dibutuhkan untuk penggunaan tertentu oleh pengguna tertentu                

(Yulianingsih, 2012). Beras premium adalah beras dengan mutu terbaik                                                   

(Badan Standar Nasional, 2015). 
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Banyaknya jenis beras yang beredar di pasaran menimbulkan tuntutan 

terhadap peningkatan mutu, baik penampilan, mutu masak, maupun aroma 

(Wongpornchai et al., 2004). Penyosohan juga memiliki peranan penting.    

Proporsi nutrisi terbesar pada beras pecah kulit dijumpai pada bagian lapisan terluar 

pada dedak yang hilang pada saat penyosohan. Beras pecah kulit yang kaya      

nutrisi kurang disukai karena penampilannya kurang menarik, tekstur kasar, dan 

susah dikunyah. Penyosohan akan memperbaiki penampilan beras lebih menarik 

secara visual mutu tanak, aroma, dan rasanya lebih disukai                             

(Mohapatra dan Bal, 2007). Ditinjau dari kepentingan konsumen, lapisan luar   

beras yang memiliki kandungan gizi dan 2AP yang tinggi seyogyanya tidak 

dipisahkan sepenuhnya. Sebaliknya, lapisan dedak atau aleuron yang tinggi akan 

menurunkan daya simpan beras. Oleh karena itu, proses penyosohan penting    

untuk diperhatikan, agar kandungan gizi dan aroma beras masih ada serta 

penampakannya disukai konsumen (Tarigan dan Kusbiantoro, 2011). 

Hasil   pertanian  yang  berkadar  air  rendah  akan  tahan  disimpan      dalam 

waktu yang relatif lama tanpa mengalami kerusakan                                                     

(Pixton dalam Setyawan dan Doddy, 2011). Kadar air dalam beras yang disimpan 

harus dibawah 14% karena kadar air yang tinggi atau lebih dari 14%     

menyebabkan beras mengalami degradasi yang ditandai dengan warna yang 

menguning dan naiknya butir patah dan menir (Ratnawati et al., 2013). 

Beras yang paling banyak dikonsumsi dan disukai masyarakat Jawa Tengah 

adalah beras yang memiliki karakter nasi pulen sampai sedang, bertekstur lunak, 

dan berprotein cukup (Wibowo et al., 2007). Penduduk Pulau Jawa umumnya 
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relatif menyukai beras yang berkadar amilosa rendah sampai sedang. Semakin 

rendah kadar amilosa beras, maka semakin tinggi tingkat kepulenannya 

(Damardjanti dalam Wibowo et al., 2007). Butir menir merupakan hasil pecahan 

dari butir kepala dan butir patah. Semakin banyak butir kepala dan butir patah    

yang pecah maka butir menir semakin banyak (Setyawan dan Doddy, 2011) 

 

2.2.2. Harga Produk  

Harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang 

dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan 

yang menyertainya (Hariadi, 2013). Menetapkan harga terhadap produk  

merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan dalam rangka untuk 

memberikan suatu profit yang baik bagi perusahaan untuk menentukan suatu 

sasaran baik jangka pendek dan jangka panjang perusahaan (Pristyo, 2013). 

Harga adalah jumlah uang yang dibebankan atau dikenakan atas sebuah 

produk atau jasa (Kotler, 2002). Harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya 

termasuk barang dan jasa lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak 

kepemilikan atau pengguna suatu barang dan jasa (Tjiptono, 2008). 

Harga merupakan nilai yang ditukarkan konsumen untu memperoleh   

manfaat dari memiliki atau menggunakan produk. Perusahaan memiliki beberapa 

strategi penetapan harga yang dapat diambil. Harga selalu menjadi bagian penting 

dalam keputusan pemasaran (Khulud et al., 2016). Harga bagi perusahaan adalah 

untuk menghasilkan pendapatan dari hasil penjualan dan penentu untuk konsumen 

melakukan pembelian. Ketika menentukan harga produknya, perusahaan harus 
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melihat situasi pasar serta harga pada kompetitor dan kualitas barang yang akan 

dijual (Malik, 2015). 

Harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang ditukarkan konsumen atas 

manfaat memilih atau menggunakan produk atau jasa tersebut (Kotler, 2002). 

Harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan (Malik, 2015). 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan konsumen untuk 

mendapatkan suatu produk atau jasa. Harga juga merupakan pesan yang 

menunjukkan bagaimana suatu brand memposisikan dirinya di pasar               

(Suddin, 2013). Penetapan harga yang sudah bersaing dipasar merupakan salah   

satu usaha perusahaannya agar dapat meningkatkan voume penjualan dan laba  

yang diterima. Apabila harga yang ditawarkan sudah bersaing dipasaran maka 

konsumen akan melihat pada barang atau produk yang diberikan apakah telah 

sesuai dengan harga yang ditawarkan dengan kondisi barang yang ditawarkan 

tersebut harus memiliki kualitas yang baik agar konsumen mempunyai pilihan 

dalam membeli sehingga tidak perlu mencari ke perusahaan lain               

(Ardiansyah, 2013). 

Harga merupakan aspek yang tampak jelas (visible) bagi para pembeli. Bagi 

konsumen yang tidak terlalu paham hal-hal teknis pada pembelian produk, 

kerapkali harga menjadi satu-satunya faktor yang dapat mereka mengerti. Tidak 

jarang pula harga dijadikan semacam indikator kualitas (Chandra, 2002). Jika   

harga beras naik maka jumlah beras yang diminta cenderung turun                                

(Tarigan et al., 2013). 
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2.2.3. Distribusi 

Tempat (distribusi) adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan yang 

membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran (Kotler dan Amstrong, 2008). 

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha 

memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, 

harga, tempat dan saat dibutuhkan) (Tjiptono, 2008).  

Distribusi meliputi aktivitas perusahaan dalam membuat produknya tersedia 

di target pasar. Strategi tempat meliputi transportasi, perdagangan, pengaturan 

persediaan, dan cara pemesanan bagi konsumen (Suddin, 2013). Aliran produk 

pertanian dari produsen awal ke tangan konsumen akhir dan sebaliknya 

memperlancar aliran uang, nilai produk yang tercipta oleh kegiatan produktif yang 

dilakukan lembaga-lembaga pemasaran, dari tangan konsumen akhir ke tangan 

produsen awal dalam suatu sistem komoditas (Sa’id et al., 2004). 

Pemilihan lokasi yang baik merupakan keputusan yang sangat penting. 

Pertama, karena keputusan lokasi mempunyai dampak yang permanen dan jangka 

panjang, apakah lokasi tersebut telah dibeli atau hanya disewa. Kedua, lokasi akan 

mempengaruhi pertumbuhan usaha di masa mendatang. Lokasi yang dipilih 

haruslah mampu mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga usahanya dapat 

bertahan. Dan yang terakhir, apabila nilai lokasi memburuk akibat perubahan 

lingkungan yang dapat terjadi setiap waktu, mungkin saja usaha tersebut harus 

dipindahkan atau ditutup (Lamb et al., 2001). Keputusan saluran akan 

mempengaruhi dua hal, yaitu jangkauan penjualan dan biaya (Rachmawati, 2011). 
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2.2.4. Promosi 

Promosi merupakan sarana komunikasi yang menghubungkan perusahaan 

dan konsumen. Promosi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan 

perusahaan untuk mencoba menyusun komunikasi antara kebaikan produknya dan 

membujuk para pelanggan serta konsumen sasaran untuk membeli produk itu 

(Pristyo, 2013). Promosi merupakan suatu alat yang insentif yang beraneka ragam 

yang dilakukan untuk memenuhi target dalam waktu jangka pendek dan dirancang 

untuk merangsang pembeli produk tertentu lebih cepat atau lebih kuat oleh 

konsumen atau pedang dimana pun (Hariadi, 2013). 

Promosi adalah pengkomunikasian informasi antara penjualan dan pembeli 

potensial atau pihak-pihak lainnya dalam saluran distribusi guna mempengaruhi 

sikap dan perilaku (Simamora, 2000). Promosi merupakan kegiatan yang    

ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka menjadi kenal akan    

produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan mereka menjadi 

senang lalu membeli produk itu (Gitosudarmo, 2000).  

Promosi adalah aktivitas perusahaan untuk mengkomunikasikan produk dan 

jasanya dan mempengaruhi target konsumen untuk membeli. Kegiatan promosi 

antara lain iklan, personal selling, promosi penjualan dan public relation      

(Suddin, 2013). Kegiatan promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan, pada 

dasarnya diharapkan dapat membuat penjualan menjadi meningkat. Jumlah dana 

yang tersedia merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu 

promosi. Perusahaan yang memiliki dana lebih besar kegiatan promosinya akan 
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lebih efektif dibandingkan dengan perusahaan yang hanya mempunyai sumber  

dana yang terbatas (Fakhrurazi, 2010). 

 
2.3. Permintaan 

Permintaan dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diminta 

(mampu dibeli) seseorang atau individu dalam waktu tertentu pada berbagai   

tingkat harga (Ahman dan Rohmana, 2009). Peningkatan harga yang semakin 

mahal terhadap barang atau jasa akan menyebabkab konsumen mengurangi 

konsumsi barang atau jasa tersebut. Sebaliknya semakin murah harga barang atau 

jasa, konsumen akan loyal dalam mengonsumsi barang atau jasa tersebut    

(Rahardja dan Manurung, 2008). 

 
2.4. Volume Penjualan 

Penjualan adalah pendapatan lazim dalam perusahaan dan merupakan volume 

kotor yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dan jasa (Simamora, 2004). 

Volume penjualan merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya 

penerimaan yang diperoleh perusahaan (Pristyo, 2013). Volume penjualan dapat 

dijabarkan sebagai umpan balik dari kegiatan pemasaran yang dilaksanakan oleh 

perusahaan (Rachmawati, 2011). 

Volume penjualan adalah barang yang terjual dalam bentuk uang untuk 

jangka waktu tertentu dan di dalamnya mempunyai strategi pelayanan yang baik. 

Tingkat volume penjualan yang menguntungkan merupakan tujuan dari konsep 

pemasaran, artinya laba itu diperoleh melalui pemasaran konsumen                 
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(Suddin, 2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan adalah harga 

jual, faktor harga jual merupakan hal-hal yang sangat penting dan mempengaruhi 

penjualan atas barang dan jasa yang dihasilkan (Kotler, 2002). 

Pengukuran volume penjualan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

didasarkan jumlah unit produk yang terjual dan didasarkan pada nilai produk yang 

terjual (omzet penjualan). Volume penjualan yang diukur berdasarkan unit produk 

yang terjual, yaitu jumlah unit penjualan nyata perusahaan dalam suatu periode 

tertentu, sedangkan nilai produk yang terjual (omzet penjualan), yaitu jumlah nilai 

penjualan nyata perusahaan dalam suatu periode tertentu                                                   

(Swastha dan Irawan, 2008). Ada dua hal penting yang menentukan untuk 

menghasilkan angka penjualan maka yaitu volume penjualan dalam unit dan harga 

jual per unitnya. Bilamana volume penjualan cukup besar dan harga jual juga cukup 

tinggi, maka perusahaan dapat menghasilkan angka penjualan yang besar pula. 

Adakalanya perusahaan karena suatu sebab, tidak bisa menjual cukup banyak 

dengan harga yang telah direncanakan (Darmadji, 2006).  

Volume penjualan adalah pencapaian yang dinyatakan secara kuantitatif dari 

segi fisik atau volume atau unit suatu produk. Volume penjualan merupakan sesuatu 

yang menandakan naik turunnya penjualan dan dapat dinyatakan dalam bentuk unit, 

kilo, ton atau liter (Rangkuti, 2009). Volume penjualan adalah jumlah unit 

penjualan nyata perusahaan dalam satu periode tertentu. Jadi, volume penjualan 

adalah hasil dari penjualan yang diukur menggunakan satuan                                                 

(Asri dalam Nurcahyo, 2016). 

 




