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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Karakteristik Perusahaan 

Karakteristik dapat diartikan sebagai ciri khas atau sifat yang 

melekat dalam suatu entitas usaha (Sembiring, 2012). Dalam penelitian ini 

karakteristik perusahaan yang digunakan terdiri atas lama usaha, lokasi, 

jenis usaha, bahan baku, modal usaha, jenis produk, tingkat teknologi, rata-

rata pendapatan, rata-rata keuntungan. 

a. Lama usaha 

Lama usaha merupakan lamanya pedagang berkarya pada usaha 

perdagangan yang sedang di jalani saat ini (Asmie, 2008). Lamanya suatu 

usaha dapat menimbulkan pengalaman berusaha, dimana pengalaman 

dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertingkah laku 

(Sukirno, 1994). Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat 

pendapatan, lama seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan 

mempengaruhi produktivitasnya (kemampuan profesionalnya/ 

keahliannya), sehingga dapat menambah efisiensi dan mampu menekan 

biaya produksi lebih kecil daripada hasil penjualan. 

b. Lokasi usaha 

Menurut Fandy Tjiptono (2002:92) “Lokasi Usaha adalah tempat 

perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk 

menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. 
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c. Bahan baku 

Menurut Baruto (2002) definisi bahan baku adalah produk seperti 

tembakau, plastik, kertas atau bahan lain yang diperoleh dari sumber 

alami atau dibeli  dari pemasok atau diolah dari perusahaan harus 

digunakan oleh perusahaan sendiri dalam proses produksi. Menurut 

Hanggana (2006) memahami bahan baku adalah sesuatu yang digunakan 

untuk memproduksi bahan jadi. Bahan-bahan harus mematuhi produk 

jadi. 

d. Modal usaha 

Pengertian modal usaha (Bambang Riyanto, 2010), sebagai ikhtisar 

neraca suatu perusahaan yang menggunakan modal konkrit dan modal 

abstrak. Modal konkrit dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan 

modal abstrak dimaksudkan sebagai modal pasif. 

e. Jenis produk 

Menurut H. Djaslim Saladin, SE (2003) pengertian produk dalam 

makna sempit yaitu, sekumpulan sifat, fisik, dan kimia yang berwujud 

dan dihimpun di dalam suatu bentuk serupa dan telah dikenal. Secara luas 

yaitu, sekelompok sifat yang berwujud dan tidak berwujud yang 

didalamnya mencakup warna, harga, kemasan, prestise pabrik, prestise 

pengecer, dan juga pelayanan yang diberikan kepada konsumen. 

Sedangkan makna produk secara umum yaitu, segala sesuatu yang dapat 

memenuhi kebutuhan, dan memuaskan keinginan manusia. Baik yang 

berwujud, ataupun yang tidak berwujud. 
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f. Volume produk 

Menurut Basu Swasta (2005) berpendapat bahwa volume penjualan 

merupakan penjualan bersih dari laporan laba perusahaan. Penjualan 

bersih diperoleh melalui hasil penjualan seluruh produk (produk lini) 

selama jangka waktu tertentu dan hasil penjualan yang dicapai dari 

market share (pangsa pasar) yang merupakan penjualan potensial yang 

dapat terdiri dari kelompok pembeli selama jangka waktu tertentu. 

g. Rata-rata pendapatan 

Sadono Sukirno (2006), pendapatan adalah pendapatan uang yang 

diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-

prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang 

dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. 

Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya. 

h. Rata-rata keuntungan 

L.M. Samryn (2012), menyatakan bahwa laba adalah sebagai 

berikut: “Laba merupakan sumber data internal yang dapat diperoleh dari 

aktivitas normal perusahaan yang tidak membutuhkan biaya ekstra untuk 

penyimpanan dan penggunaannya”. 

B. Jaringan Pemasaran 

Maddy (2010), menyatakan jaringan pemasaran terdiri dari 

perusahaan dan semua pihak pendukung yang berkepentingan, yaitu 

pelanggan, pekerja, pemasok, penyalur, pengecer, agen iklan, ilmuwan, dan 

pihak lain yang bersama-sama dengan perusahaan telah membangun 
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hubungan bisnis yang saling menguntungkan. (Putri, 2017) Hubungan 

bisnis tersebut dibangun dalam jangka panjang dengan dilandasi dengan 

kepercayaan dan hubungan timbal balik. 

Jaringan pemasaran terdiri atas 3 dimensi utama, yaitu kepercaayan, 

norma dan jaringan, yang memungkinkan terjalinnya kerjasama antar aktor 

pasar (Rohmaniah dan Nurhayati, 2017). Jaringan pemasaran yang baik dan 

luas, akan membantu perusahaan dalam memasarkan produknya, bahkan 

hingga ke luar negeri. Sebab, jaringan pemasaran yang dibentuk oleh 

perusahaan dapat membantu dalam mengenal pasar dan membentuk sebuah 

saluran distribusi. Dengan begitu, perusahaan mampu memasarkan 

produknya melalui jaringan kerja yang dimilikinya. Semakin luas jaringan 

pemasaran sebuah perusahaan, maka semakin luas pula kesempatan 

perusahaan dalam dalam memasarkan produk dan meningkatkan pasar 

ekspornya.  

 Dalam upaya mengembangkan saluran distribusi dari produk yang 

dihasilkan, produsen harus jeli dalam memilih saluran distribusi. Era 

Revolusi Industri 4.0 seperti sekarang, distribusi tidak hanya dilakukan 

melalui promosi konvensional saja (brosur, spanduk, baliho, worth of 

mouth), akan tetapi jaringan online juga berperan penting untuk kelancaran 

distribusi usaha. Jaringan pemasaran terdiri atas pelaku pasar, produk yang 

dipasarkan, segmentasi pasar, harga, dan proses atau pola pemasaran. 
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a. Pelaku pasar 

Warsidi (2016), pelaku pasar (market participans) adalah pembeli 

dan penjual di pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) 

untuk akses atau liabilitas yang memiliki seluruh karakteristik sebagai 

berikut: 

a. Pembeli dan penjual independen satu sama lain, yaitu bukan pihak 

berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 Pihak-pihak 

Berelasi, walaupun harga dalam transaksi dengan pihak berelasi dapat 

digunakan sebagai input dalam pengukuran nilai wajar jika entitas 

memiliki bukti bahwa transaksi dilakukan menggunakan persyaratan 

pasar. 

b. Pembeli dan penjual memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

memadai mengenai aset atau liabilitas dan transaksi menggunakan 

seluruh informasi yang tersedia, termasuk informasi yang dapat 

diperoleh melalui upaya uji tuntas yang lazim dan umum. 

c. Pembeli dan penjual bersedia untuk melakukan transaksi 

atas aset atau liabilitas, yaitu mereka termotivasi namun tidak 

terpaksa, atau dipaksa untuk melakukan hal tersebut. 

b. Produk yang dipasarkan 

Menurut Tjiptono (1999:95) secara konseptual produk adalah 

pemahaman subyektif dari produsen atas “sesuatu” yang bisa ditawarkan 

sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan 
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kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan 

kapasitas organisasi serta daya beli.  

c. Volume produk yang dipasarkan 

Menurut Basu Swasta (2005) berpendapat bahwa volume penjualan 

merupakan penjualan bersih dari laporan laba perusahaan. Penjualan 

bersih diperoleh melalui hasil penjualan seluruh produk (produk lini) 

selama jangka waktu tertentu dan hasil penjualan yang dicapai dari 

market share (pangsa pasar) yang merupakan penjualan potensial yang 

dapat terdiri dari kelompok pembeli selama jangka waktu tertentu. 

d. Segmentasi pasar 

Menurut Kotler dan Keller (2012) segmentasi pasar terdiri dari 

sekelompok pelanggan dengan berbagai kebutuhan dan keinginan sama. 

Tugas pemasar adalah mengidentifikasi jumlah dan sifat segmen pasar 

yang tepat dan memutuskan mana yang akan menjadi target, 

Menurut Pride dan Ferrel (2012), segmentasi pasar merupakan suatu 

proses membagi pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensial 

dengan kesamaan karakteristik yang menunjukkan adanya kesamaan 

perilaku pembeli. Dasar-dasar  Segmentasi, sebagai berikut : 

a) Segmentasi Demografis  

Menurut Kotler dan Keller (2016) dalam segmentasi 

demografis, kita membagi pasar pada variabel seperti usia, ukuran 

keluarga, kehidupan keluarga siklus, jenis kelamin, pendapatan, 

pekerjaan, pendidikan, agama, ras dan kelas sosial. 
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Menurut Kotler dan Amrstrong (2008) factor demografis 

adalah dasar paling umum yang digunakan untuk menetapkan 

segmentasi kelompok pelanggan, salah satu alasannya adalah bahwa 

tingkat variasi, kebutuhan, keinginan dan penggunaan konsumen 

masih berhubunga erat dengan variabel demografis. 

b) Segmentasi Geografis 

Menurut Kotler (2005) segmentasi geografis mengahruskan 

pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda seperti 

negara. Negara bagian, wilayah provinsi, kota dan lingkungan 

rumah tangga. Menurut Kotler dan Keller (2016) perusahaan dapat 

beroperasi di satu atau beberapa daerah, atau beroperasi diseluruh 

daerah, atau beroperasi diseluruh daerah, sambil tetap memberikan 

perhatian pada variasi lokal.  

e. Harga 

Menurut Tjiptono (2007:151), harga merupakan satuan moneter atau 

ukuran lainnya ( termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar 

memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. 

f. Proses pemasaran 

Proses pemasaran adalah proses mengalirkan barang dan atau jasa 

dari produsen ke konsumen. Proses mengalirkan barang atau jasa 

dilakukan melalui kegiatan distribusi.  

Skema distribusi: produsen  agen > pedagang skala besar > pengecer 

(distributor) >  konsumen. 
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C. Manajemen 

1. Pengertian Manajemen 

Secara umum aktivitas manajemen dalam organisasi diarahkan 

untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut 

Syafaruddin (2005) manajemen adalah proses bekerja sama antara 

individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai 

tujuan, organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen. Dengan kata 

lain,aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah 

organisasi, baik organisasi bisnis, sekolah dan juga lainnya. 

Setiap ahli memberikan pandangan yang berbeda tentang batasan 

manajemen, karena itu tidak mudah memberikan arti universal yang 

dapat diterima semua orang. (Tim Dosen Pendidikan UI, 2009) Namun 

demikian dari pikiran-pikiran semua ahli tentang definisi manajemen 

kebanyakan menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses 

tertentu yang menggunakan kemampuan atau keahlian untuk mencapai 

suatu tujuan yang didalam pelaksanaannya dapat mengikuti alur 

keilmuan secara ilmiah dan dapat pula menonjolkan kekhasan atau 

gaya manajer dalam mendayagunakan kemampuan orang lain. 

Istilah manajemen sudah populer dalam kehidupan organisasi 

(Syafaruddin dan Nurmawati,2011). Dalam makna yang sederhana 

“management” diartikan sebagai pengelolaan. Suatu proses menata 

atau mengelola organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan 

dipahami sebagai manajemen. 
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Dalam istilah manajemen terdapat tiga pandangan yang berbeda 

(Mulyasa,2002), pertama: Mengartikan administrasi lebih luas dari 

pada manajemen (manajemen merupakan inti dari administrasi), kedua: 

melihat manajemen lebih luas dari administrasi dan ketiga: pandangan 

yang beranggapan bahwa manajemen identik dengan administrasi. 

2. Unsur-Unsur Manajemen 

Menurut Agustini (2013) Untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, seorang manaje rmembutuhkan sarana manajemen yang 

disebut dengan unsur manajemen. Menurut pendapat yang 

dikemukakan oleh Manullang sebagaimana dikutip oleh Mastini 

tentang unsur manajemen tersebut, terdiri atas manusia, material, 

mesin, metode,money dan markets, setiap unsur-unsur tersebut 

memiliki penjelasan dan peranan bagi suatu memanajemen agar untuk 

mengetahui bahwa manajemen memiliki unsur-unsur perlu 

dimanfaatkan unsur-unsur manajemen tersebut. Untuk mengetahui hal 

tersebut dapat dijelaskan unsur-unsur manajemen seperti di bawah ini: 

a. Manusia (Man) 

Sarana penting atau sarana utama setiap manajer untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan oleh individu-individu tersendiri atau 

manusianya. Berbagai kegaitan-kegiatan yang dapat diperbuat dalam 

mencapai tujuan seperti yang dapat ditinjau dari sudut pandang 

proses, perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, dan 

pengawasan atau dapat pula kita tinjau dari sudut bidang, seperti 
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penjualan, produksi, keuangan dan personalia. Man atau manusia 

ataupun juga sering diistilahkan dengan sumber daya manusia dalam 

dunia manajemen merupakan faktor yang sangat penting dan 

menentukan. Manusia yang merancang tujuan, menetapkan tujuan dan 

manusia jugalah yang nantinya akan menjalankan proses dalam 

mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut. Sudah jelas, tanpa adanya 

manusia maka tidak akan pernah ada proses kerja karena manusia 

pada dasarnya adalah mahluk kerja. 

b. Material (Material) 

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan 

matrial atau bahan-bahan. Oleh karena itu, material dianggap pula 

sebagaialat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan. 

c. Mesin (Machine) 

Dalam kemajuan teknologi, manusia bukan lagi sebagai 

pembantu mesin seperti pada masa lalu sebelum Revolusi Industri 

terjadi. Bahkan, sebaliknya mesin telah berubah kedudukannya 

menjadi pembantu manusia. 

d. Metode (Method)  

Untuk melakukan kegiatan secara guna dan berhasil guna, 

manusia dihadapkan kepada berbagai alternatif metode cara 

menjalankan pekerjaan tersebut sehingga cara yang dilakukannya 

dapat menjadi sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan. 
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e. Uang (Money) 

Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedimikian 

rupa agar tujuan yang diinginkan tercapai. Kegiatan atau 

ketidaklancaran proses manajemen sedikit banyak dipengruhi oleh 

pengelolaan keuangan. 

f. Pasar (Markets) 

Bagi badan yang bergerak dibidang industri maka sarana 

manajemens penting lainnya seperti pasar-pasar atau market. Untuk 

mengetahui bahwa pasar bagi hasil produksi.jelas tujuan perusahaan 

industri tidak mustahil semua itu dapat diurai sebagian dari masalah 

utama dalam perusahaan industri adalah minimal mempertahankan 

pasar yang sudah ada. Jika mungkin, mencari pasar baru untuk hasil 

produksinya. Oleh karena itu. market merupakan salah satu sarana 

manajemen penting lainnya.baik bagi perusahaan industri maupun 

bagi semua badan yang bertujuan untuk mencari laba.  

Dari beberapa unsur-unsur manajemen di atas dapat disimpulkan, 

bahwa manusia adalah unsur dan sarana utama untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Berbagai kegiatan yang dapat diperbuat dalam 

mencapai tujuan seperti dari sudut pandang proses, perencanaan, 

pengorganisasian, staffing, pengarahan, dan pengawasan hanya dapat 

dilakukan oleh manusia ataupun juga sering diistilahkan dengan 

sumber daya manusia dalam dunia manajemen merupakan faktor yang 

sangat penting dan menentukan. 
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3. Fungsi-Fungsi Manajemen 

Sifat dasar manajemen (Syafaruddin,2011) adalah sangat 

beragam, karena mencakup banyak dimensi aktivitas dan lembaga. 

Manajemen berhubungan dengan semua aktivitas organisasi dan 

dilaksanakan pada semua level organisasi. Karena itu manajemen 

bukan merupakan sesuatu yang terpisah atau pengurangan fungsi suatu 

organisasi tidak hanya memiliki mengelola satu bidang tetapi juga 

sangat luas sebagai contoh: bidang produksi, pemasaran, keuangan atau 

personil. Dalam hal ini manajemen suatu proses umum terhadap semua 

fungsi lain yang dilaksanakan dalam organisasi. Tegasnya manajemen 

adalah suatu perpaduan aktivitas. 

Aktivitas manajemen mencakup spektrum yang sangat luas, 

sebab dimulai dari bagaimana menentukan arah organisasi di masa 

depan, sampai mengawasi kegiatan untuk mencapai tujuan. Maka 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien 

manajemen harus difungsikan sepenuhnya pada setiap organisasi, 

adapun fungsi-fungsi manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut: 

(Syafaruddin,2005) 

a. Perencanaan 

Perencanaan adalah penentuan secara matang dan cerdas tentang apa 

yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai 

tujuan. Menurut Aderson sebagaimana yang dikutif oleh Marno (2008), 
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mengatakan bahwa perencanaan adalah proses mempersiapkan 

seperangkat keputusan bagi perbuatan dimasa dating. 

Perencanaan selalu terkait dengan masa depan, dan masa depan 

selalu tidak pasti, banyak faktor yang berubah dengan cepat. Tanpa 

perencanaan, sekolah atau lembaga pendidikan akan kehilangan 

kesempatan dan tidak dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang akan 

dicapai, dan bagaimana mencapainya. Oleh karena itu rencana harus 

dibuat agar semua tindakan terarah dan terfokus pada tujuan yang hendak 

dicapai.Perencanaan dibuat harus berdasarkan beberapa sumber antara 

lain: 

1) Kebijaksanaan pucuk pimpinan (Policy top management), bahwa 

perencanaan itu sering kali berasal dari badan-badan ataupun orang-

orang yang berhak dan mempunyai wewenang untuk membuat 

berbagai kebijakan, sebab merekalah pemegang kebijakan. 

2) Hasil pengawasan, yaitu suatu perencanaan akan dibuat atas dasar 

fakta-fakta maupun data-data dari pada hasil pengawasan suatu 

kegiatan kerja, sehingga dengan demikian dibuatlah suatu 

perencanaan perbaikan maupun penyesuaian ataupun perombakan 

secara menyeluruh dari pada rencana yang telah pernah dilaksanakan. 

3) Kebutuhan masa depan, yaitu suatu perencanaan sengaja dibuat untuk 

mempersiapkan masa depan yang baik ataupun untuk mencegah 

hambatan-hambatan dari rintangan-rintangan guna mengatasi 

persoalan-persoalan yang akan timbul. 
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4) Penemuan-penemuan baru, yaitu suatu perencanaan yang dibuat 

berdasarkan studi faktual ataupun yang terus menerus maka akan 

menemukan ide-ide ataupun pendapat baru, untuk suatu kegiatan 

kerja. 

5) Prakarsa dari dalam, yaitu suatu planning yang dibuat akibat inisiatif 

atau usul-usul dari bawahan dari suatu kegiatan kerja sama, untuk 

mencapai suatu tujuan. 

6) Prakarsa dari luar, yaitu suatu rencana yang dibuat akibat dari saran-

saran ataupun kritik-kritik dari orang-orang di luar organisasi. 

b. Pengorganisasian 

Menurut Terry sebagaimana ditulis oleh Ulbert Silalahi adalah 

pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota 

kelompok pekerjaan, penentuan hubungan-hubungan pekerjaan diantara 

mereka dan pemberian lingkungan pekerjaan yang sepatutnya. 

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu 

mendapat perhatian dari kepala sekolah.Fungsi ini perlu dilakukan untuk 

mewujudkan struktur organisasi sekolah, uraian tugas tiap bidang, 

wewenang dan tanggungjawab menjadi lebih jelas, dan penentuan 

sumber daya manusia dan materil yang diperlukan. Menurut 

Robbins,bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pengorganisasian dapat 

mencakup (1) menetapkan tugas yang harus dilakukan; (2) siapa yang 

mengerjakan; (3) bagaimana tugas itu dikelompokkan; (4) siapa yang 

melapor; (5) di mana keputusan itu harus diambil (Robbin,2003) 
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Dengan demikian, pengorganisasian merupakan fungsi administrasi 

yang dapat disimpulkan sebagai kegiatan menyusun struktur dan 

membentuk hubungan-hubungan agar diperoleh kesesuaian dalam usaha 

mencapai tujuan bersama.Pengorganisasian yang baik memungkinkan 

semua bagian dapat bekerja dalam keselarasan, dan akan menjadi bagian 

dalam keseluruhan yang tak terpisahkan. Unsur pemersatu yang pertama 

adalah tujuan yang hendak dicapai, kedua adalahyang mempersatukan 

kewenangan, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukansesuatu atas 

dasar kedudukan yang ditempati seseorang, ketiga adalah 

pengetahuanyang dianggap sebagai pemersatu karena ia adalah dasar 

bagi pengertian dan kesesuaian paham diantara para anggota organisasi 

dan menjadi pedoman bagi sikap dan perbuatan mereka.  

Mengorganisasikan adalah proses mengatur, mengalokasikan dan 

mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara 

anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Stoner, 

menyatakan bahwa mengorganisasikan adalah proses mempekerjakan 

dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam cara terstruktur guna 

mencapai sasaran. Mengorganisasikan berarti ; (1) menentukan sumber 

daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, 

(2) merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi orang 

yang mampu organisasi pada tujuan, (3) menugaskan seseorang atau 

kelompok orang dalam suatu tanggung jawab tugas dan fungsi tertentu, 

(4) mendelegasikan wewenang kepada individu yang berhubungan 
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dengan keleluasaan melaksanakan tugas. Dengan rincian tersebut, 

manajer membuat suatu struktur formal yang dapat dengan mudah 

dipahami orang dan menggambarkan suatu posisi dan fungsi seseorang 

di dalam pekerjaannya. 

1) Unsur-unsur Organisasi 

Menurut Kontz sebagaimana dikutip oleh Triyo, organisasi adalah 

pembinaan hubungan, wewenang, dan dimaksudkan untuk mencapai 

koordinasi yang struktur, baik secara vertikal maupun secara horizontal 

diantara posisi-posisi yang telah diserahi tugas-tugas khusus yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan.Unsur-unsur organisasi tersebut 

meliputi: 

a) Manusia, unsur yang bekerjasama; ada pimpinan dan ada yang 

dipimpin 

b)  Sasaran, yakni tujuan yang hendak dicapai 

c) Tempat, kedudukuan dimana manusia memainkan peran, 

wewenang dan tugasnya 

d) Pekerjaan dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya 

e) Teknologi, yaitu berupa hubungan antara manusia yang satu 

dengan yang lainnya sehingga tercipta organisasi 

f) Lingkungan, yakni adanya lingkungan yang saling mempengaruhi. 

2) Prinsip-prinsip Pengorganisasian 

Prinsip-prinsip pengorganisasian adalah kebenaran-kebenaran yang 

menjadi pegangan atau pedoman dalam melakukan tindakan 
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pengorganisasian. Hal ini perlu dilakukan agar kesalahan-kesalahan 

dapat diminimalisasi dan juga agar kesalahan yang dilakukan pada masa 

lampau tidak terulang lagi. Menurut Siagian sebagaimana yang dikutip 

oleh Marno, ia menyebutkan bahwa ada lima belas prinsip-prinsip 

organisasi, yakni;  

a) Kejelasan tujuan yang ingin dicapai 

b) Pemahaman tujuan oleh para anggota organisasi 

c) Penerimaan tujuan oleh para anggota organisasi 

d) Adanya kesatuan arah 

e) Kesatuan perintah, 

f) Adanya fungsionalisasi 

g) Delenisasi berbagai tugas 

h) Keseimbangan antara wewenang dan tanggungjawab 

i) Adanya pembagian tugas 

j) Kesederhanaan struktur 

k) Adanya pola dasar organisasi yang relatif permanen 

l) Adanya pola pendelegasian wewenang 

m) Rentang pengawasan 

n) Jaminan pekerjaan 

o) Keseimbangan antara jasa dan imbalan 

Kesimpulannya bahwa organisasi merupakan sarana bagi kerja sama 

yang efektif dan efisien. Hubungan keorganisasian akan berlangsung 

dengan baik jika didasarkan atas prinsip scalar, prinsip delegasi, prinsip 
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kemutlakan tanggungjawab, prinsip kesatuan perintah, dan juga prinsip 

tingkatan otoritas. 

c. Pengawasan 

Secara etimologis, “controlling” lazimnya diterjemahkan dengan 

“pengendalian”. Geprge R. Terry merumuskan pengawasan (controlling) 

sebagai suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah 

dilaksanakan. Pengawasan berorientasi pada objek yang dituju dan 

merupakan alat untuk menyuruh orangorang bekerja menuju sasaran 

yang ingin dicapai.  

Pengawasan atau pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan 

terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah 

dibuat untuk mencapai tujuan organisasi dapat terselenggara dengan 

baik. Uraian tersebut menggambarkan bahwa pengawasan dapat 

dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu 

standar apa yang sedang dilakukan, menilai pelaksanaan, dan bilamana 

perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaannya sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Bertolak dari uraian di atas, menurut Marno dan Triyo, ada 

beberapa unsur yang perlu diketahui dalam proses pengawasan ini antara 

lain: 

1) Adanya proses dalam menetapkan pekerjaan yang telah dan akan 

dikerjakan. 
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2) Merupakan alat untuk menyuruh orang bekerja menuju sasaran-

sasaran yang ingin dicapai. 

3) Memonitor, menilai, dan mengoreksi pelaksanaan pekerjaan. 

4) Menghindarkan dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan atau 

penyalahgunaan. 

5) Mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi kerja. 

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas 

sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses 

pengawasan dapat melibatkan beberapa elemen-elemen yaitu: (1) 

menetapkan standar kinerja, (2) mengukur kinerja, (3) membandingkan 

unjuk kerja dengan standar yang telah ditetapkan, (4)  mengambil 

tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan.Dengan demikian, 

pengawasan dapat dilakukan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan 

berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Seorang manajer dapat 

melakukan fungsi pengawasan dengan baik, jika mengetahui secara jelas 

proses pengawasan tersebut secara jelas. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan 

dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu 

standar apa yang sedang dilakukan berupa; pelaksanaan, menilai 

pelaksanaan, dan bilamana memerlukan perbaikan-perbaikan sehingga 

pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 
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d. Pengendalian/Evaluasi Kegiatan Pemasaran 

Pengendalian atau evaluasi merupakan kegiatan untuk memberikan 

petunjuk pada para pelaksana agar bertindak sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. Kegiatan pengendalian atau evaluasi dikelompokkan 

menjadu dua macam, yaitu : 

a. Pengendalian Operasional 

  Pengendalian operasional meliputi kegiatan pemeriksaan kinerja 

yang sedang berlangsung terhadap rencana tahunan dan pengambilan 

tindakan perbaikan jika diperlukan. Tujuan pengendalian pemasaran 

yakni memastikan bahwa perusahaan mencapai penjualan, laba, dan 

sasaran lain yang telah ditetapkan dalam rencana tahunan. Contoh 

kegiatan pengendalian operasional yaitu penentuan produk, wilayah, 

pasar dan saluran pemasaran berbeda yang dapat mendatangkan laba. 

b. Pengendalian Strategik 

  Pengendalian strategik meliputi pengamatan apakah strategi dasar 

yang digunakan oleh perusahaan telah sesuai dengan peluang yang 

ada. Strategi dan program pemasaran dapat ketinggalan zaman dalam 

waktu singkat, oleh sebab itu setiap perusahaan harus secara periodik 

menilai ulang pendekatan terhadap pasar secara keseluruhan. 

D. Manajemen Pemasaran 

1. Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran adalah perancanaan kegiatan pemasaran 

produk sekaligus menjamin apresiasi konsumen dan pemahaman 
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tentang produk. Manajemen pemasaran juga harus mengerti tentang 

kebiasaan dan motif pembelian konsumen. 

Seorang manajer pemasaran juga membutuhkan imajinasi yang 

teapt dan keterampilan kreatif dalam perencanaan untuk menguasai 

kondisi pasar yang berubah dan juga membutuhkan keterampilan 

mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan organisasi dinamis 

yang tersebar luas dan kompleks. 

Manajemen pemasaran adalah proses penetapan tujuan-tujuan 

pemasaran bagi suatu organisasi (dengan mempertimbangkan sumber 

daya internal dan peluang pasar), perencanaan, dan pelaksanaan 

aktivitas untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, dan mengukur 

kemajuan ke arah pencapaiannya. 

2. Tujuan Manajemen Pemasaran 

Tujuan utama manajemen pemasaran adalah untuk mengetahui 

konsumen dengan sangat baik sehingga perusahaan dapat menawarkan 

produk dan layanan yang kepadanya konsumen tetap loyal dan 

konsumen baru terus meningkat. 

a. Menciptakan Permintaan atau Demand 

Tujuan pertama manajemen pemasaran adalah untuk 

menciptakan permintaan melalui berbagai cara. membuat cara 

terencana untuk mengetahui preferensi dan selera konsumen 

terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 
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b. Kepuasan Pelanggan 

Manajer pemasaran harus mempelajari permintaan 

pelanggan sebelum menawarkan barang atau jasa apa pun kepada 

mereka. Yang perlu dipelajari adalah  bahwa menjual barang atau 

jasa tidak sepenting kepuasan pelanggan yang didapatkan. 

Pemasaran modern berorientasi pada pelanggan. Dimulai dan 

diakhiri dengan pelanggan. 

c. Pangsa Pasar atau Market Share 

Setiap bisnis bertujuan untuk meningkatkan pangsa 

pasarnya, yaitu rasio penjualannya terhadap total penjualan dalam 

perekonomian. Misalnya, Pepsi dan Coke saling bersaing untuk 

meningkatkan pangsa pasar mereka. Untuk ini, mereka telah 

mengadopsi iklan inovatif, pengemasan inovatif, kegiatan promosi 

penjualan, dll. 

d. Peningkatan Keuntungan 

Departemen pemasaran adalah satu-satunya departemen 

yang menghasilkan pendapatan untuk bisnis. Keuntungan yang 

cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan produk yang 

ingin memuaskan. Jika perusahaan tidak menghasilkan laba,maka 

tidakk akan mampu bertahan. Selain itu, laba juga diperlukan untuk 

pertumbuhan dan diversifikasi perusahaan. 

e. Pencitraan Produk yang Baik di Mata Publik 
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Untuk membangun citra produk yang baik di mata publik 

adalah tujuan manajemen pemasaran lainnya. Jika departemen 

pemasaran menyediakan produk-produk berkualitas kepada 

pelanggan dengan harga yang wajar, tentunya akan menciptakan 

citra yang baik pada pelanggan. 

f. Menciptakan Pelanggan Baru 

Bisnis didirikan untuk menjual produk atau layanan kepada 

pelanggan. Oleh karena itu, pelanggan adalah dasar dari sebuah 

bisnis. Pelangganlah yang memberikan pendapatan kepada bisnis 

dan menentukan apa yang akan dijual perusahaan. Menciptakan 

pelanggan baru berarti mengeksplorasi dan mengidentifikasi 

kebutuhan pelanggan secara lebih luas. Jika suatu perusahaan ingin 

berkembang dan bertahan dalam bisnis, menciptakan pelanggan 

baru adalah hal yang sangat krusial, Anda harus menganalisis dan 

memahami keinginan mereka. 

g. Memuaskan Pelanggan 

Menciptakan pelanggan baru tidak cukup. Bisnis harus 

mengembangkan dan mendistribusikan produk dan layanan yang 

memenuhi ekspektasi pelanggan untuk memberikan kepuasan 

mereka. Jika pelanggan tidak puas, bisnis tidak akan dapat 

menghasilkan pendapatan untuk memenuhi biaya dan untuk 

mendapatkan pengembalian modal yang wajar. 
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Pelanggan yang puas bukan berarti hanya membeli produk 

karena sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Mereka juga akan 

melakukan rekomendasi pada orang-orang terdekat mereka, ini 

berarti produk Anda akan lebih dikenal banyak orang. 

2. Tujuan Manajemen Pemasaran dari Segi Jangka Waktu 

Tujuan manajemen pemasaran juga bisa kita lihat dari segi jangka 

waktunya, antara lain yaitu: 

a. Jangka Pendek 

Tujuan jangka pendek untuk perusahaan merupakan untung 

secepat mungkin. Yang beraarti bahwa bisa menutup seluruh 

biaya-biaya produksi yang telah digunakan, serta apabila dijumpai 

adanya kelebihan maka bisa disebut mendapatkan laba atau 

untung. 

b. Jangka Menengah 

Tujuan jangka menengah merupakan mengusahakan 

mencapai titik impas antara total biaya produksi dengan total 

volume penjualan, memperluas cakupan promosi, serta berusaha 

lebih memperbesar cakupan volume penjualan. 

c. Jangka Panjang 

Untuk jangka panjang perusahaan adalah mempertahankan 

para pelanggan setia supaya tetap loyal dengan produknya. 

Dianataranya dengan menerapkan produk yang inovatif, kreatif 

Manajemen Pemasaran Benih…, Fajar Nur Rohman, Fakultas Pertanian UMP, 2021



31 

 

 

serta berdaya guna lebih, dan juga memberikan potongan harga 

khusus untuk pelaggan. 

3. Fungsi Manajemen Pemasaran 

Berikut adalah beberapa fungsi penting dari adanya manajemen 

pemasaran, antara lain yaitu: 

a. Fungsi penyampaian produk (Distributing) 

Fungsi dari manajemen pemasaran ini sangat penting dengan 

tujuan supaya produk kita diketahui oleh masyarakat luas. Maka, 

masyarakat akan tertarik untuk membelinya. Dengan tidak adanya 

fungsi pertama ini, maka bagaiman masyarakat tahu mengenai 

produk kita. Sehingga, apa gunanya apabila kita dapat membuat 

sebuah produk namun masyarakat tidak tahu letak dari produk kita. 

b. Fungsi jual-beli (Trading) 

Fungsi manajemen yang kedua adalah hakikat dasar dari 

manajemen pemasaran guna bisa memberikan keuntungan dari 

proses jual-beli produk yang ia punya. Jual- beli tersebut adalah 

aktivitas dari adanya transaksi produk baik itu dalam bentuk barang 

ataupun jasa yang dilakukan oleh produsen dengan konsumen. 

Apabila benar-benar prinsip ini dapat diterapkan oleh manajemen 

pemasaran, maka hal ini akan memberikan manfaat untuk 

perusahaan dan juga konsumen. 
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c.  Fungsi penyediaan sarana (Facilitating) 

Fungsi ketiga adalah fungsi yang berkaitan dengan 

berbagai aspek untuk meraih kelancaran produksi. Aspek terebut 

antara lain adalah aspek penggudangan, komunikasi, dan juga 

penyortiran produk supaya sesuai dengan standar 

d.  Fungsi untuk melakukan riset (Research) 

Manajemen pemasaran pun harus mengadakan riset 

terhadap konsumen mengenai barang apa yang tengah diperlukan 

oleh konsumen. Sehingga, di dalam proses pemasarannya nanti 

akan dapat diterima dan laku dipasaran 

e.  Fungsi pemrosesan (Processing) 

Fungsi pemrosesan adalah suatu proses pengubahan sebuah 

barang agar menjadi barang yang mempunyai nilai tambah. 

Sehingga nantinya akan menambah nilai jual dari barang tersebut. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Stepanova dkk., tahun 2017, 

berjudul "PRACTICAL ASPECTS OF STRATEGIC MARKETING 

MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES (ON THE 

EXAMPLE OF "MRIYA AGRO HOLDING". Penelitian ini membuktikan 

pentingnya orientasi strategi pemasaran yang strategis dalam pengelolaan 

perusahaan pertanian. Manajemen pemasaran dibutuhkan untuk 

memperluas ekspansi bisnis, meningkatkan jumlah pelanggan setia, 

memastikan produk berkualitas tinggi dan inovasi dari semua proses bisnis. 
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Hal ini menentukan kebutuhan perusahaan untuk memperkuat integrasi  

bisnis secara internal dan diversifikasi untuk mengoptimalkan produksi, 

aliran keuangan, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing 

perusahaan. Manajemen modern disajikan sebagai sistem berorientasi 

pelanggan yang didasarkan pada pemasaran, yang memungkinkannya untuk 

menyelesaikan masalah manajemen praktis yang efektif dalam kondisi 

peralihan pasar (Stepanova,A.A. Horbas I.M.,& Davydova O.G: 2017). 

Penelitian yang dilakukan Penkova et al., tahun 2018, berjudul 

"Organization and effectiveness of marketing management of agricultural 

commodity producers under non-cooperative marketing: the experience of 

ukraine". Penelitian ini menganalisis mengenai  tren utama, manajemen dan 

efisiensi manajerial dari kinerja pemasaran perusahaan pertanian di 

Ukraina, seperti yang dicontohkan oleh peternakan distrik Khrystynivka di 

Wilayah Cherkasy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan 

signifikan dalam pengembalian biaya pemasaran dalam jangka pendek 

hanya dapat dicapai jika terbentuk asosiasi produsen baik formal maupun 

informal , berdasarkan basis fungsional-teritorial. Hal  Ini akan membuat 

efek skala dan memungkinkan masing-masing anggota untuk mengurangi 

biaya transaksi serta mendapatkan premi tambahan. (Penkova et al., 2018) 

Penelitian yang dilakukan Putu Surya dkk tahun 2015, berjudul 

“Manajemen Pemasaran Sayur Organik (Studi Kasus pada P4S Eka Setia 

Lestari di Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan)”. Metode 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 
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observasi langsung ke tempat penelitian P4S Eka Setia Lestari di Desa 

Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, wawancara dengan ketua 

usaha agribisnis dan anggota secara langsung mengenai kondisi lahan 

pertanian, proses produksi, pemanenan, dan pemasaran produk dengan 

bahan pertimbangan literatur sebagai studi kepustakaan. Variabel penelitian 

ini adalah manajemen pemasaran yang terdiri dari planning, actuating, 

organizing, controlling yang ditinjau dari aspek bauran pemasaran (product, 

price, place, promotion). Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data 

primer dan sekunder yang terkait dengan bauran pemasaran berupa produk, 

harga, distribusi dan promosi secara deskriptif dalam penerapan manajemen 

pemasaran sayuran organik di P4S Eka Setia Lestari (Putu, PSD., I Gusti 

AAA., Ria PY: 2015). 

Penelitian yang dilakukan Ekawati Budi dkk tahun 2009, berjudul 

“ANALISIS PEMASARAN CABAI MERAH ( Capsicum annum ) DI 

DESA GOMBONG KECAMATAN BELIK KABUPATEN 

PEMALANG“. Berbagai jenis sayuran di pasar termasuk juga cabai merah 

mempunyai beberapa saluran pemasaran yang berbeda. Dari pemasaran ini, 

petani mendapat hasil penjualan untuk meningkatkan pendapatannya. 

Pemasaran cabai yang efektif tentunya berpengaruh terhadap efisiensi yang 

menentukan pendapatan petani. Jika saluran pemasaran terlalu panjang 

tentu menambah biaya dan berimbas pada harga produk ditingkat petani. 

Begitu sebaliknya, saluran pemasaran yang pendek akan mendorong 
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naiknya harga produk di tingkat petani sehingga pendapatan petani 

meningkat. Padaumumnya lokasi pertanian ada di daerah pegunungan 

sehingga untuk memasarkan hasil pertanian terutama cabai merah, petani 

membutuhkan pedagang perantara (pengumpul dan pengecer). Begitu juga 

dalam hal pemasaran, para pedagang tidak hanya menjual hasil usahatani 

terutama cabai merah pada pasar lokal saja, tetapi pedagang juga 

menjualnya ke pasar induk bahkan ada yang di ekspor (Ekawati Budi U, 

Watemin, Dumasari: 2009). 

Penelitian yang dilakukan Ni Nyoman dkk (2017), berjudul 

“STRATEGI PEMASARAN CABAI MERAH PADA SUB TERMINAL 

AGRIBISNIS MANIK MEKAR NADI”. Penelitian ini menganalisis 

mengenai strategi pemasaran. Hasil pembahasan menunjukan bahwa 

strategi yang tepat untuk diterapkan STA Manik Mekar Nadi dalam 

memasarkan cabai merah yaitu dengan menggunakan strategi SO (strengths 

opportunities), WO (weaknesses opportunities), ST (strengths threats), dan 

WT (weaknesses threats). Strategi yang diterapkan STA Manik Mekar Nadi 

dalam memasarkan cabai merah yaitu dengan menggunakan strategi SO 

yaitu, menjaga kualitas cabai merah, memperluas jaringan pemasaran dan 

distribusi, serta meningkatkan produksi cabai merah. Strategi WO yaitu, 

melakukan pinjaman modal, melakukan promosi dengan teknologi yang 

ada, dan standarisasi produk. Strategi ST yaitu, standarisasi harga dan 

memperluas jaringan usaha. Strategi WT yaitu, meningkatkan fasilitas 

operasional, menjaga stabilitas harga ditingkat konsumen, dan 
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meningkatkan stok cabai merah, jika di bandingkan dengan strategi yang 

telah dikembangkan oleh CV Bali Aquarium adalah menentukan 

segmentasi, target, posisi, perbedaan, bauran pemasaran, penjualan, servis, 

proses (Ni Nyoman TD, I Nyoman Gede Ustriyana, A.A.A. Wulandira SD: 

2017). Bahwa penelitian ini dilanjutkan dengan menggunakan tabel skripsi 

yang tercantum pada tabel 3.  

Tabel 3. Tabel Skripsi 

No Nama Judul Kesimpulan 

1. Stepanova,A.A. 

Horbas I.M.,& 

Davydova O.G: 

2017 

    Practical 

Aspects Of 

Strategic 

Marketing 

Management Of 

Agricultural 

Enterprises (On 

The Example Of 

"Mriya Agro 

Holding 

          Pentingnya orientasi 

strategi pemasaran yang 

strategis dalam pengelolaan 

perusahaan pertanian. 

2. Penkova et al., 

2018 

   Organization 

and effectiveness 

of marketing 

management of 

agricultural 

          Asosiasi produsen baik 

formal maupun informal dapat 

memungkinkan masing-masing 

anggota untuk mengurangi 
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