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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian strategi dan pemasaran 

a. Pengertian strategi 

Strategi adalah suatu rencana yang 

fundamental untuk mencapai tujuan perusahaan 

(Lasser Robert Bittel 1978 : 942). 

Kenneth R. Andrews menyatakan bahwa 

stretegi perusahaan adalah pola keputusan dalam 

perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan 

sasaran, maksud dan tujuan yang menghasilkan 

kebijaksanaan utama dan merencanakan untuk 

pencapaian tujuan serta merinci jangkauan bisnis 

yang akan dikejar oleh perusahaan. 

Strategi adalah rencana yang disatukan, luas 

dan berintergrasi yang menghubungkan keunggulan 

strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, 

yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan 

utama dari perusahaan dapat dicapai melalui 

pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan 

Jauch, 1989 : 9). 
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Pengertian strategi secara umum dan khusus 

sebagai berikut : 

 Pengertian umum 

Strategi adalah proses penentuan rencana 

para pemimpin puncak yang berfokus 

pada tujuan jangka panjang organisasi, 

disertai penyusunan suatu cara atau upaya 

bagaimana agar tujuan tersebut dapat 

dicapai. 

 Pengertian khusus 

Strategi merupakan tindakan yang bersifat 

incremental (senantiasa meningkat) dan 

terus – menerus, serta dilakukan 

berdasarkan sudut pandang tentang apa 

yang diharapkan oleh para pelanggan di 

masa depan. Dengan demikian, strategi 

hampir selalu dimulai dari apa yang dapat 

terjadi dan bukan dimulai dari apa yang 

terjadi. 

Beberapa langkah yang perlu dilakukan 

perusahan dalam merumuskan strategi yaitu: 

 Mengidentifikasi lingkungan yang akan 

dimasuki oleh perusahaan untuk di masa 

depan dan menentukan misis perusahaan 
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untuk mencapai visi yang dicita – citakan 

dalam lingkungan tersebut. 

 Melakukan analisis lingkungan internal 

dan eksternal utnuk mengukur kekuatan 

dan kelemahan serta peluang dan 

ancaman yang akan dihadapi oleh 

perusahaan dalam menjalankan misinya. 

 Merumuskan faktor – faktor ukuran 

keberhasilan (key succes factors) dan 

strategi–strategi yang dirancang 

berdasarkan analisis sebelumnya.  

 Memilih strategi yang paling sesuai untuk 

mencapai tujuan jangka pendek dan 

jangka panjang. 

 

b. Pengertian Pemasaran 

Machfoedz (2010 : 140) mengemukakan 

bahwa pemasaran adalah suatu proses yang 

diterapkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen dengan menyediakan 

produk (barang dan jasa). 
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Beberapa pengertian pemasaran menurut 

para ahli : 

 Charles F. Philips Ph.D dan Delbert J. 

Duncan Ph. D, pemasaran adalah segala 

kegiatan untuk menyampaikan barang – 

barang ke tangan konsumen (rumah 

tangga) dan ke tangan industri, dan di 

dalam kegiatan pemasaran itu tidak 

termasuk kedalam kegiatan perubahan 

bentuk barang yang kita jumpai didalam 

industri. 

 Maynard dan Beckman dalam bukunya 

Principles of Marketing, pemasaran 

adalah segala usaha yang meliputi 

menyalurkan barang dan jasa dari sektor 

produksi ke sektor konsumsi. 

 Paul D. Converse and Fred M. Jones 

dalam “Introduction to Marketing”, 

mengemukakan dunia bisnis ada 2 yaitu 

produksi dan pemasaran. Produksi ialah 

pekerjaan menciptakan barang sedangkan 

pemasaran adalah pekerjaan 

memindahkan barang – barang ke tangan 

konsumen. 
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 William J. Shultz dalam bukunya 

“Outlines of Marketing” Marketing atau 

distribusi adalah usaha atau kegiatan yang 

menyalurkan barang atau jasa dari 

produsen ke konsumen, sama dengan 

kesimpulan yang diambil oleh Committe 

of Definition of the American Association. 

 Rayburn D. Tousley Ph. D, Eugene 

Clark Ph. D. Fred. E. Clark Ph. D. 

Dalam bukunya Principles of Marketing, 

pemasaran terdiri dari usaha yang 

mempengaruhi pemindahan pemilikkan 

barang dan jasa dan termasuk 

distribusinya. 

 Dari bukunya Elements of Marketing 

dikarang oleh Paul D. Converse, Harvey 

W. Huegy and Robert V. Mitchell, 

pemasaran adalah sebagai kegiatan 

membeli dna menjual, dan termasuk di 

dalamnya kegiatan menyalurkan barang 

dan jasa di antara produsen dan 

konsumen. 
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c. Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran adalah wujud rencana 

yang terarah di bidang pemasaran, untuk 

memperoleh suatu hasil yang optimal. Strategi 

pemasaran mengandung 2 faktor yang terpisah 

tetapi berhubungan dengan erat yakni : 

 Target market, yaitu suatu kelompok 

konsumen yang homogen, yang 

merupakan “sasaran” perusahaan.  

 Marketing mix, yaitu variabel – variabel 

pemasaran yang dapat dikontrol, yang 

akan dikombinasikan oleh perusahaan 

untuk memperoleh hasil yang maksimal. 

Kedua faktor ini berhubungan erat. Target 

market merupakan suatu sasaran yang akan dituju, 

sedangkan marketing mix merupakan alat untuk 

menuju sasaran tersebut. 

Strategi pemasaran mempunyai ruang 

lingkup yang luas dibidang pemasaran. Di 

antaranya adalah : 

 Strategi dalam persaingan 

Dalam hal persaingan, diperlukan suatu 

kejelasan apakah perusahaan akan 

menempatkan dirinya sebagai leader, 

sebagai challenger ataukah follower.  
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 Strategi produk 

Dalam strategi produk, terkandung 

banyak unsur yang berkaitan dengan 

produk yang dihasilkan. Mulai dari 

design, warna, bentuk, pembungkusan 

dan berbagai sifat fisik produk lainnya. 

 Strategi “Product lifecycle” , dan 

sebagainya. 

Strategi pemasaran juga perlu di 

pertimbangkan yang disebut siklus 

kehidupan produk (Product Life Cycle), 

adalah tahap – tahap yang dilalui oleh 

barang dan jasa yang diperkenalkan 

dipasar hingga lenyap dari pasar tersebut. 

Strategi pemasaran dapat dipandang sebagai 

salah satu dasar yang dipakai dalam menyusun 

perencanaan perusahaan secara menyeluruh.  

Dalam pengertian strategi pemasaran 

dibedakan dengan taktik. militer mengenal strategi 

yang digunakan dilapangan untuk mencapai tujuan 

menghadapi musuh agar dapat memenangkan 

peperangan secara keseluruhan, sedangkan taktik 

adalah suatu cara yang digunakan di lapangan agar 

dapat memenangkan pertempuran. Oleh sebab itu 

dalam bidang pariwisata, perlu pula dipikirkan 
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strategi apa dan taktik apa yang bagaimana yang 

digunakan untuk menggalakkan pemasaran 

pariwisata. 

Strategi tersebut tidak mungkin dilaksanakan 

sekaligus, tetapi harus dibuat tahapannya. Langkah 

– langkah yang diperlukan antara lain:  

 Tentukan segmen pasar dimana strategi 

akan diarahkan yaitu : 

 Negara atau daerah yang merupakan 

pasaran potensial, yang mungkin 

diharapkan menjadi konsumen.  

 Kelas sosial, tingkat pendidikan dan 

cara hidup masyarakat tertentu. 

 Tingkat penghasilan yang dimiliki 

masyarakat, setelah dikurangi 

kebutuhan – kebutuhan pokok. 

 Anggota masyarakat yang 

mempunyai waktu luang. 

 Keluarga – keluarga yang tidak 

banyak mempunyai anak, ataupun 

khusus ditunjukan kepada kelompok 

anak – anak.  

 Harus diketahui apa yang menjadi 

perhatian, atau selera dari masyarakat 

konsumen.  
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 Perhatian faktor – faktor yang dapat 

mendorong permintaan konsumen, 

fasilitas, kemudahan, faktor harga, faktor 

produk itu sendiri, pelayanan waktu yang 

tepat dan sebagainya.  

 Perhatikan pula, bahwa ada 2 lembaga 

penting dalam pemasaran industri 

pariwisata yang perlu diperhatikan yaitu:  

 Perantara, seperti agen perjalanan  

 Konsumen ahkir, wisatawan, kaum 

pedagang yang senang berpergian, 

orang yang akan mengadakan 

konfrensi, rapat kerja dan sebagainya. 

(Buchari Alma, 2009 : 344 - 345) 

 

2.2 Pemasaran Campuran (Marketing Mix) 

Cara pengusaha mempengarui konsumennya 

merupakan hal yang memerlukan perencanaan dan 

pengawasan secara matang serta perlu dilakukan tindakan-

tindakan konkrit dan terprogram. Untuk keperluan tersebut 

pengusaha melakukan tindakan-tindakan yang dipadukan 

dan disebut Bauran Pemasaran (Marketing Mix). Tindakan 

itu terdiri dari lima macam yaitu mengenai people, Product, 

price, place dan promotion, perpaduan antara lima macam 

aspek tersebut merupakan senjata yang harus dimiliki oleh 
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para wirausaha di dalam memasarkan produknya, yang 

akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Penelitian dan Pengembangan pasar  

Penelitian dan Pengembangan pasar dilakukan 

dengan berbagai  cara yakni sebagai berikut: 

 Berorientasi pada konsumen 

Pada suatu usaha di dalam pengembangan 

pasar diperlukan suatu sikap yang 

menekankan kepada kepuasan para 

pelanggan ataupun konsumen. Komponen 

kepuasan konsumen dapat diidentifikasi 

menjadi empat elemen  kunci sebagai 

berikut: 

 Elemen dasar yang paling utama dari 

barang dan jasa adalah para 

konsumen mengharapkan semua 

pesaing untuk mengirimkannya. 

 Pelayanan pendukung umum, seperti 

bantuan bagi konsumen 

 Proses pemulihan untuk menetralkan 

pengalaman yang buruk 

 Pelayanan luar biasa yang melebihi 

pemenuhan pilihan para 

konsumendan membuat barang atau 

jasa tampak biasa. 
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Sedangkan di dalam pemasaran, orientasi 

kepuasan pelanggan menggunakan 

prinsip-prinsip pokok sebagai berikut: 

 Bila ada pelanggan yang merasa 

kurang puas, penuilah secepat 

mungkin kekurangan tersebut. 

 Doronglah pelanggan untuk 

mengajukan keluhan bila kurang 

memuaskan. 

 Mintalah umpan balik (feed-back) 

dari karyawan tentang upaya 

perbaikan pelayanan yang harus 

diberikan kepada pelanggan. 

 Buatlah komitmen untuk membuat 

pelayanan terbaik kepada 

konsumen. 

 Izinkan manajer untuk menunggu 

pelanggan temporer. 

 Hati-hati dalam memilih dan 

melatih seseorang yang akan 

berhubungan dengan pelanggan. 

 Berikan insentif kepada karyawan 

yang benar-benar memberikan 

pelayanan istimewa kepada 

pelanggan. 
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 Kualitas 

Agar produk yang diciptakan oleh para 

wirausahawan mampu diterima di pasar 

internasional maka seharusnya seorang 

wirausahawan mampu meningkatkan 

kualitas barang yang dibuatnya. Perbaikan 

kualitas suatu produk terangkum 

dalam Total Quality Management (TQM). 

Menurut Zimmerer (1996) 

ada lima macam komponen kualitas yang 

secara berurutan perlu diperhatikan, yaitu: 

 Ketepatan (reliability), yaitu rata-

rata kelalaian / pengabaian 

 Daya tahan (durability), yaitu 

berapa lama barang dan jasa 

tersebut dapat dipakai/bertahan. 

 Mudah digunakan (ease of use), 

yaitu barang dan jasa tersebut 

memberikan kemudahan untuk 

digunakan. 

 Nama merek yang terkenal dan 

dipercaya (known and trusted 

name). 

 Harga yang relative rendah (low 

price). 
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 Kenyamanan 

Untuk memberikan pelayanan yang 

menyenangkan harus diperhatikan hal- hal 

sebagai berikut: 

 Lokasi usaha harus dekat dengan 

pelanggan. 

 Berikan kemudahan-kemudahan 

kepada pelanggan 

 Tentukan jam kerja yang 

menyenangkan bagi pelanggan 

 Tetapkan apakah barang perlu diantar 

atau tidak 

 Berikan kemudahan untuk 

menggunakan cara kredit 

 Inovasi 

Perubahan pasar yang sangat cepat 

menuntut seorang wirausahawan harus 

secara terus menerus melakukan inovasi 

terhadap produknya, agar tidak ditinggal 

oleh para pelanggannya. Beberapa bentuk 

inovasi yang lazim digunakan adalah 

bentuk produk baru, perbedaan teknik / 

cara, dan pendekatan baru dalam 

memperkenalkannya. 
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 Kecepatan 

Kecepatan disebut Time Compression 

management (TCM), yang memiliki dua 

aspek, yaitu : mempercepat produk baru 

ke pasar, dan memperpendek waktu 

dalam merespons permintaan pelanggan 

baik dalam memproses produk maupun 

dalam mendistribusikan atau 

menyampaikannya. 

 Pelayanan  dan Kepuasan Pelanggan 

Seorang wirausaha haruslah mengetahui 

bahwa cara yang terbaik  untuk menarik 

dan mempertahankan pelanggan adalah 

menyajikan sebuah pelayanan yang baik 

yang tidak dapat disaingi oleh pesaing 

lainnya. 

b. Produk (product)       

Pengusaha dapat mempengarui konsumennya 

lewat produk yang ditawarkan kepada 

konsumennya itu, maka dari itu produk haruslah 

dibuat dengan baik dan berkualitas agar produk 

diminati oleh para konsumen. Disamping itu 

seorang pengusaha dapat pula memberikan harga 

yang rendah serta memberikan diskon / potongan 

harga, mencantumkan harga obral serta harga cuci 
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gudang dan sebagainya. Dengan cara penetapan 

harga semacam ini akan menarik perhatian serta 

mendorong konsumen untuk segera melakukan 

transaksi pembelian agar tidak terlewatkan 

kesempatan yang terbatas waktunya bagi 

berlakunya harga obral tersebut.   

c. Tempat (place) 

Tempat yang strategis, menyenangkan, aman dan 

efisien merupakan tempat yang menarik bagi 

konsumen, untuk mencapai  tempat sasaran yang 

baik maka dapat dilakukan dengan jalan : 

 Memperbanyak saluran distribusi, yakni 

Saluran distribusi langsung ataupun 

saluran distribusi tidak langsung. Saluran 

distribusi langsung menyalurkan barang-

barang yang dibeli oleh konsumen secara 

langsung ke tempat konsumen tinggal. 

Dengan hal ini diharapkan 

konsumen  tidak perlu lagi memikirkan 

masalah pengangkutan barang yang 

dibelinya itu ke rumah mereka. Di pihak 

wirausahawan juga akan memperoleh 

keuntungan dengan adanya kontak 

langsung tersebut karena para 

wirausahawan akan 
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mengetahui gaya hidup, perkiraan 

penghasilan, status sosial dan sebagainya 

dari konsumen mereka. Dengan 

diketahuinya informasi tersebut para 

wirausahawan akan dapat mengetahui 

jenis-jenis kebutuhan yang lain dari 

konsumen tersebut yang mungkin dapat 

ditawarkannya pada saat itu ataupun 

dikemudian hari. Sedangkan saluran 

distribusi tidak langsung dalam hal ini 

seorang wirausahawan menggunakan 

pihak luar untuk membantu menyalurkan 

barang-barangnya kepada konsumen. 

Pihak luar tersebut merupakan penyalur 

atau pedagang perantara (middle man). 

 Memperluas segmentasi atau cakupannya, 

misal segmen lokal, regional, nasional 

dan internasional. 

 Menata penampilan tempat usaha, missal 

tata etalase dan posisi produk. 

 Menggunakan cara penyampaian barang 

seefisien mungkin. 

 Mengubah-ubah persediaan dari gudang 

yang satu ke gudang / tempat yang lain. 
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d. Harga (price) 

Wirausaha di dalam menentukan harga yang tepat 

haruslah memerlukan banyak pilihan yang 

berdasarkan pada informasi, fakta, dan analisis di 

lapangan. Wirausaha harus mempertimbangkan 

berbagai faktor sebelum menentukan harga. 

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan yakni 

sebagai berikut: 

 Biaya barang dan jasa. 

 Permintaan dan penawaran pasar. 

 Antisipasi volume penjualan produk dan 

jasa. 

 Harga pesaing 

 Kondisi ekonomi 

 Lokasi usaha 

 Fluktuasi musiman 

 Faktor psiklogis pelanggan 

 Bunga kredit dan bentuk kredit 

 Sensitivitas harga pelanggan (elastisitas 

permintaan).   

Untuk menghindari kesalahan di dalam penetapan 

harga tersebut wirausahawan 

seharusnya  berorientasi pada pasar dan pesaing di 

dalam menetapkan harga dan menjadikan harga 

merupakan variable yang tidak terpisah dari bauran 
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pemasaran. Selain hal tersebut para wirausaha 

harus melakukan pemberian harga yang menarik 

bagi para konsumen yakni dengan cara 

menentukan harga dasar dan harga jual barang 

yang berbeda-beda. Para wirausaha seharusnya 

berorientasi kepada pesaing juga selain kepada 

konsumen. Bila ada pesaing lain yang menjual 

barang dengan ukuran, sifat dan jenis barang yang 

sama dengan barang dan jasa yang kita jual maka 

wirausaha harus menggunakan strategi yaitu harga 

barang tertentu harus lebih rendah daripada harga 

barang pesaing.  Sedangkan harga barang-barang 

lain bisa sama atau lebih tinggi ataupun dengan 

kualitas barang yang lebih baik dengan harga yang 

lebih tinggi. 

e. Promosi 

Promosi adalah cara mengkomunikasikan barang 

dan jasa yang ditawarkan supaya konsumen 

mengenal dan membeli. Tujuan promosi adalah 

untuk memperkenalkan barang dan jasa agar 

diketahui, dibutuhkan dan diminta oleh konsumen. 

Komponen-komponen strategi promosi mencakup: 

 Iklan, yakni setiap bentuk presentasi dan 

promosi ide, barang, atau jasa oleh 

sponsor tertentu.  
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 Penjualan langsung adalah presentasi 

langsung dalam suatu percakapan  dengan 

satu atau lebih calon pembeli, dengan 

maksud untuk mendapatkan penjualan. 

Misal melalui pameran dagang, kuis 

berhadiah, hiburan dan sebagainya. 

 Promosi penjualan, yakni terdiri dari 

berbagai kegiatan promosi, antara lain 

peragaan penjualan, kontes, pemberian 

sampel, displai titik pembelian, pemberian 

intensif dan kupon. 

 Publisitas, yakni merangsang timbulnya 

permintaan yang bersifat impersonal 

terhadap suatu produk, jasa, atau ide 

dengan cara memasang berita komersial 

di mass media dan tidak dibayar langsung 

oleh suatu sponsor. 

 Waraniaga mempromosikan langsung 

barang itu ke konsumen sasaran dengan 

membawa produk contoh. 

Seorang wirausaha haruslah menggunakan 

beberapa dari komponen-komponen strategi 

promosi tersebut agar produk yang dipasarkan 

dapat berkembang, bertahan dan dikenal 

masyarakat. 
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2.3 Kendala – Kendala Pemasaran 

Suatu jenis usaha yang mampu bertahan dalam 

menghadapi segala permasalahan yang ada dan mampu 

menang dalam persaingan bisnis adalah mereka yang 

mampu membaca peluang pasar dengan memenuhinya dan 

memproduksi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. 

Suatu usaha yang berhasil mencapai tujuannya sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam 

memasarkan barang dan jasa. Hal ini adalah tugas dari 

fungsi pemasaran untuk jeli membaca setiap peluang yang 

ada dalam memenuhi kebutuhan pelanggan serta 

memasarkan produknya. Pemasaran sering dianggap 

sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan 

suatu usaha seperti pada UKM pada saat memulai 

usahanya. Di dalam hal ini para wirausahawan haruslah jeli 

dan mencari jalan yang dianggap paling jitu untuk 

mengantisipasi kegagalan pemasaran di dalam 

berwirausaha tersebut. Kesalahan Pemasaran pada dasarnya 

akan berpengaruh langsung terhadap omset penjualan suatu 

produk yang ditawarkan. 

Dalam ilmu pemasaran, sebelum melakukan berbagai 

fungsi pemasaran, pasar atau segmen yang dibidik harus 

jelas lebih dahulu. Lebih dari 60% kegagalan bisnis, bila 

ditelusuri ternyata disebabkan oleh gagalnya pengusaha 
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mendefinisikan pasar yang dituju. Mereka segera bergerak 

bila mendengar potensi pasar, tetapi mereka tidak bertanya 

lebih jauh: siapa pasar yang ingin dituju, atau 

bagaimanakah potensi mereka. Di dalam makalah ini 

kendala pemasaran di bagi menjadi dua aspek yaitu aspek 

internal dan aspek eksternal. 

Jika di lihat dari aspek internal permasalahan 

pemasaran di dalam berwirausaha yakni sebagai berikut: 

a. Perencanaan strategi pemasaran tidak matang. 

Perencanaan strategi pemasaran sering tidak 

diperhatikan oleh para wirausahawan. Mereka 

melakukan distribusi pemasaran produk miliknya 

tidak berdasarkan aspek-aspek pemasaran tertentu 

dan tanpa direncanakan terlebih dahulu. strategi 

pemasaran tidak dibuat secara matang akan 

menimbulkan pemasaran tidak diorientasikan 

kepada pelanggan dan membuat produk tersebut 

tidak laku dijual . 

b. Target pasar yang terlalu lebar 

Target pasar yang terlalu lebar pada dasarnya 

merupakan kesalahan di dalam perencanaan suatu 

usaha yang tidak dipertimbangkan terlebih dahulu. 

para pebisnis biasanya menetapkan tujuan target 

pemasaran kepada semua orang, mereka hanya 

berpikiran hanya ingin memperoleh keuntungan 
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yang sebesar-besarnya di dalam usahanya itu tanpa 

memikirkan faktor-faktor lainnya. jikapun produk 

dan atau jasa yang ditawarkan bisa digunakan oleh 

semua orang, namun perlu kita ketahui tidak 

semua orang datang untuk membeli produk kita 

maka dari hal itu perlu ada spesifikasi pasar khusus 

untuk menempatkan produk kita dimana ditempat 

itu produk kita dibutuhkan oleh banyak orang. 

c. Target pasar yang salah 

Target pasar yang salah merupakan suatu hal yang 

sering terjadi di dalam berwirausaha. Seharusnya 

perlu perencanaan yang matang sebelum 

menetapkan target pasar ataupun target konsumen. 

para wirausahawan kadang menjual produknya ke 

sasaran konsumen yang tidak tepat, hal ini 

membuat produk yang ditawarkan tidak diminati 

oleh konsumen. Misalnya, seorang pengusaha 

menjual produk lukisan dan target pasarnya adalah 

masyarakat di daerah pemukiman yang mereka 

berpenghasilan pas-pas-an ataupun pada daerah 

kumuh. Sudah dapat dipastikan omset penjualan 

produk mereka akan sangat rendah. 

d. Para warausahawan kita tidak melaksanakan 

bauran pemasaran (Marketing Mix) secara optimal 

yaitu tidak ada pengujian efektivitas iklan, harga, 
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kemasan produk. Biasanya seorang wirausahawan 

di dalam pembuatan iklan tidak efektif atau dalam 

kata lain dapat disebutkan iklan yang dibuat 

tersebut tidak membuat para konsumen yang 

berpotensi sadar akan barang atau jasa tertentu dan 

kebutuhan mereka akan barang dan jasa tersebut 

selain hal tersebut para wirausahawan kita 

biasanya tidak bisa memahami kebutuhan 

pelanggan. Seorang wirausahawan kadang tidak 

mengetahui apa yang paling penting buat 

pelanggan atau konsumennya. Walaupun, harga 

yang ditawarkan murah dan barangnya berkualitas, 

kadang seorang wirausaha tidak melaksanakan 

pelayanan yang baik cepat dan memuaskan. Selain 

hal tersebut kadang para wirausahawan tidak 

memperhatikan tempat atau lokasi di dalam hal 

penawaran produknya padahal hal ini sangatlah 

penting sebagai pendukung tingginya tingkat 

penghasilan para wirausahawan. Kendala 

pemasaran juga dipengarui oleh harga, yang 

merupakan bagian dari bauran pemasaran, 

wirausahawan kita di dalam penawaran harga 

produknya sering memberikan penawaran harga 

yang tidak terjangkau, ataupun yang terjadi adalah 

kesalahan penetapan harga oleh para wirausaha, 
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Pada dasarnya kesalahan-kesalahan umum di 

dalam penetapan harga dapat terjadi disebabkan 

oleh hal-hal sebagai berikut: 

 Perusahaan terlalu berorientasi pada 

biaya, bukan pada pesaing atau konsumen 

(pasar). 

 Menganggap harga merupakan variabel 

terpisah dari Bauran pemasaran yang lain, 

bukan merupakan unsur intrinsik dari segi 

penentuan posisi pasar. 

 Perusahaan menetapkan harga cenderung 

sama untuk semua jenis produk dan 

semua segmen pasar. 

Maka dari itu di dalam hal ini diperlukan suatu upaya 

di dalam menyelesaikan kendala-kendala tersebut dari 

faktor internal tersebut. Sedangkan kendala eksternal 

pemasaran di dalam berwirausaha dapat di rinci 

sebagai berikut : 

 Tekanan-tekanan persaingan, baik di 

pasar domestik dari produk-produk serupa 

buatan UB dan impor, maupun di pasar 

ekspor. Saat ini, di Negara-negara Asia 

yang terkena krisis seperti Indonesia, 

Filipina dan korea selatan, masalah 

pemasaran bisa menjadi masalah serius, 
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karena sebagai salah satu efek dari krisis 

tersebut akses ke kredit bank menjadi sulit 

(kalau tidak dapat dikatakan tertutup sama 

sekali). 

 Kekurangan informasi yang akurat dan up 

to date  mengenai peluang-peluang pasar 

di dalam maupun diluar negeri dan 

peraturan-peraturan mengenai tata niaga 

pemasaran regional atau internasional di 

dalam konteks AFTA, Masyarakat Eropa 

(UE) dan WTO / GATT dan aspek-aspek 

legal lain seperti kesepakatan-kesepakatan 

internasional mengenai larangan 

penggunaan buruh, anak-anak, 

lingkungan hidup, dan hak asasi manusia 

(HAM) yang dikaitkan dengan 

perdagangan internasional. 

 Dumping dan Anti Dumping. 

Kebijakan ini membuat para pengusaha 

kita manjadi terhambat di dalam 

menembus pasar global atau paling tidak 

dapat mempertahankan pangsa ekspor ke 

luar negeri. Dengan kebijakan Dumping 

ataupun Anti Dumping negara tudjuan 

ekspor para wirausahawan mampu 
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menjual barang yang serupa seperti yang 

kita ekspor dengan harga yang lebih 

murah ataupun sebaliknya mereka 

membeli barang ekspor wirausahawan 

kita dengan harga yang sangat murah. 

 

2.4 Persaingan  

Semenjak pariwisata populer sebagai suatu industri 

dan dirasakan manfaatnya terhadap perekonomian negara – 

negara yang mengembangkannya hampir semua negara di 

dunia kini mengembangkan pariwisata sesuai dengan 

potensi wisata yang dimilikinya. Keindahan alam dan 

kekayaan senibudaya dijadikan sebagai bahan baku 

strategis dalam mengembangkan pariwisata sebagai suatu 

industri. 

Suatu negara berusaha menarik kunjungan wisatawan 

lebih banyak berkunjung ke negara masing – masing. 

Semua bentuk usaha dilakukan, mulai dari prasarana seperti 

airport, jalan – jalan dan jembatan menuju obyek wisata. 

Hotel dan restoran, cendramata dan propaganda yang 

gencar dilakukan dengan anggaran promosi yang relatif 

cukup besar. 

Dalam dua dekade terahkir ini hal yang diuraikan 

diatas dapat kita lihat dan rasakan diantara negara – negara 

anggota Asean, seakan – seakan negara yang satu berlomba 
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dengan negara yang lain. Hanya sayangnya, sampai detik 

ini, Indonesia masih saja menduduki posisi ke-4 dalam 

kunjungan wisatawan atau dalam perolehan devisa (karena 

beberapa kejadian yang tidak menguntungkan pariwisata 

indonesia, yang selalu dilanda krisis berkepanjangan). 

Diwaktu yang akan datang persaingan diantara negara 

– negara yang mengembangkan pariwisata sebagai 

katalisator pembangunan (Agent of Development) akan 

semakin tajam. Ketatnya prsaingan itu antara lain 

disebabkan perkembangan ekonomi makro seperti 

melambannya ekonomi Amerika seperti kita lihat terhadap 

singapurayang menurut informasi 60 % diantaranya terjadi 

pada bidang teknologi informasi (Hard-Ware). 

Melamabannya ekonomi Amerika menyebabkan 

persaingan dalam sektor pariwisata akan semakin tajam. 

Coba lihat, saat ini negara – negara di Asia timur sedang 

berlomba lebih canggih daripada yang lain seperti : Jepang, 

Korea, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Singapura dan 

china.hanya Indonesia sendiri yang kurang siap karena 

beberapa persoalan dalam negeri yang tidak kunjung 

selesai. 

Langkah mereka sangat serius, hal itu dapat dilihat 

dalam cara mempersiapkan menghadapi era globalisasi, 

baik menjelang AFTA (2003), APEC(2010) atau W.T.O 

(2020). Untuk menghadapi era globalisasi itu, Jepang selain 
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merenovasi Haneda dan Narita, paada ahkir tahun 1999 

sudah menyelesaikan pembangunan Kansai Internasional 

Airport yang diklaimnya sebagai airport tercanggih di 

kawasan Asia Timur. 

Langkah Jepang diikuti oleh Korea dengan 

membangun Internasional airport di Ichon untuk 

mengantisipasi perkembangan penerbangan 10 tahun yang 

akan datang. Yang sangat mengesankan kita adalah 

Hongkong, untuk menghadapi persaingan sampai dengan 

tahun 2020 nanti. Kaitak Airport yang sempit dipindahkan 

ke Lantau Island dengan membangun Chap Lap Kok 

Airport dihubungkan dengan jembatan yang lebih indah 

dari The Golden Gate di Franscisco antara Lantau island 

dengan Kowloon Site pusat belanja wisatawan terkenal di 

Hongkong diklaim sebagai airport tercanggih di kawasan 

Asia Timur sepanjang 2,2 km. 

Hal yang sama dilakukan Malaysia dengan 

membangun airport baru, yaitu Sepang Airport sebagai 

pengganti Subang Airpot yang dianggap sudah tidak 

memadai lagi menghadapi persaingan global, khususnya 

dalam menarik wisatawan global ke negara yang diberi 

julukan sebagai Negara Sebenarnya Asia (Malaysia, Truly 

Asia) itu. 

Singapura, negara tetangga terdekat Indonesia tidak 

berdiam diri. Changgi Airport yang dianggap sempit sudah 
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direnovasi yang katanya tergolong tercanggih pula di Asia 

tenggara, memiliki semua fasilitas bagi pelayanan 

penerbangan di Asia Tenggara, khususnya untuk 

penerbangan lanjutan internasional keseluruh dunia. 

Semua itu dalam rangka menghadapi persaingan 

untuk menarik lebih banyak wisatawan kenegara masing – 

masing dalam era globalisasi nanti. Bagaimana dengan 

indonesia? Indonesia masih sibuk dengan beberapa krisis 

yang tidak kunjung selesai, belum sempat memikirkan 

untuk melakukan perbaikan airport yang memang jauh dari 

canggih dengan demikian sudah pasti tidak bisa 

menghadapi persaingan global di era globalisasi nanti. 

Idealnya Indonesia paling sedikit memiliki 8 atau 10 airport 

minimal secanggih Soekarno Hatta. Airport Soekarno Hatta 

sendiri kini sudah jauh ketinggalan bila dibandingkan 

dengan Sepang Airport di Malaysia, Changgi Airport di 

Singapura. 

Persaingan antara negara – negara tujuan wisata itu 

tidak berarti bahwa tiap negara bertindak sendiri – sendiri 

dan terpisah dari negara tujuan wisata yang lain, apalagi 

dengan negara – negara wisata yang satu dengan yang 

lainnya bertetangga. Studi – studi tentang permintaan 

pariwisata dapat menentukan apakah suatu negara atau 

DTw memilki kelayakkan untuk menjadi bagian dari 

kawasan wisata yang lebih luas. 
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Dalam halini suatu negara hendaknya dapat 

melakukan intergrasi penawaran yang bekerjasama dengan 

negara – negara tetangganya dan berusaha menyelaraskan 

penawaran wisatanya menjadi satu mata rantai sehingga 

memungkinkan wisatawan datang berkunjung apada dua 

tujuan sekaligus. Dengan demikian persaingan dapat 

menghasilkan integrasi dan kerja sama yang saling 

menguntungkan.  

(Oka A. Yoeti, 2006 ; 96 - 97) .  

 

2.5 Travel Agency  

 Sekarang ini kita berada di dunia yangb serba 

sibuk dan cepat dalam segala hal kehidupan sehari – hari, 

maka tidak mungkin lagi untuk berbuat segala sesuatu atas 

usaha dan kerja seseorang tanpa ada hubungan dengan 

usaha dan kerja orang lain. 

 Hal ini terasa dalam dunia perjalanan atau wisata, 

bila kita ingin berpergian keluar negri. Mempersiapkan 

segala sesuatu untuk ke luar negri dengan banyak menyita 

waktu. Kita harus memperoleh informasi dan peraturan atau 

ketentuan berbagai negara dalam segala sesuatu yang 

dibutuhkan, mengenai daftar keberangkatan atau tibanya 

suatu pesawat udaraa dari suatu bandara ke bandara 

lainnya, mengenai tarif pengakutan lokal dan sebagainya. 

Disinilah pentingnya letak Travel Agency, yang menjual 
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jasa mengurus segala dokumen perjalanan baik dalam negri 

maupun luar negri. Travel agency yang menghubungi, 

mengadakan kontak dengan segala instansi yang berwenang 

sehingga konsumen merasa senang dan puas dalam 

perjalanan, tak ada halangan dan rintangan. 

 

2.5.1  Sejarah Travel Agency 

Sesungguhnya yang menjadi pelapor Travel 

Agency adalah seseorang berkebangsaan inggris, 

yang bernama Thomas Cook, yang memulainya 

pada tanggal 5 juli 1941 dengan jalan mencarter 

kereta api dengan ongkos yang murah untuk 

penumpang sebanyak 750 orang dari kota 

Leicester ke Loughborough pulang pergi. Hasilnya 

menujukkan keuntungan yang sangat lumayan. 

Inilah yang merupakan permulaan dari dunia agen 

perjalanan yang dipelopori oleh Thomas Cook 

yang tidak asing lagi bagi dunia kepariwisataan 

dewasan ini. Ide Thomas Cook ini semakin 

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. 

Sekarang orang banyak mencarter alat angkut 

seperti bus, carter pesawat terbang yang tarifnya 

lebih murah karena berpergian dengan rombongan 

dibandingkan dengan berpergian sendiri. 
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2.5.2 Batasan Travel Agency 

Menurut Nyoman S. Efendi : Travel Agency 

adalah suatu perusahaan yang mempunyai tujuan 

untuk menyiapkan suatu perjalanan bagi orang – 

orang yang merencanakan untuk mengadakannya. 

Menurut Drs. Oka Adelish Youti : Travel 

Agency adalah suatu perusahaan yang 

menyelenggarakan, merencanakan dan mengurus 

segala sesuatu mengenai perjalanan mengadakan 

penginapan dan hiburan bagi para wisatawan atau 

orang – orang yang mengadakan perjalanan.  

Dari kedua pengertian tersebut maka dapat 

diperoleh 3 ciri Travel Agency , yaitu :  

a. Merencanakan suatu perjalanan.  

b. Mengurus dan menyelenggarakan   

perjalanan.  

c. Memperoleh pendapatan dari orang yang  

menggunakan jasa.  

 

2.5.3 Jasa yang Ditawarkan 

Pada Travel Agency jasa yang diberikan 

adalah menjual informasi yang meliputi segala 

macam dan bentuk perjalanan bagi umum. Jasa 

yang ditawarkan Travel Agency antara lain: 
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a. Memberikan informasi tentang fasilitas 

transportasi, obyek wisata, hotel, akomodasi 

serta informasi – informasi lainnya yang 

diperlukan.  

b. Membuat rencana, memperhitungkan biaya 

tour dan mengadakan reservation / 

pemesanan segala fasilitas perjalanan. 

c. Mengadakan penjualan paket penerbangan 

seperti tour, trip dan sightseeing. 

Adapun informasi yang dijual meliputi bidang – 

bidang sebagai berikut : 

a.  Pengakutan udara internasional. 

b.  Pengakutan udara domestik (dalam negri) 

c.  Pengakutan laut. 

d.  Kapal pesiar  

e.  Hotel – hotel dalam dan luar negri. 

f.  Darmawisata dalam dan luar negri. 

g.  Pengakutan kereta api luar dan dalam negri 

h.  Pengakutan bus luar dan dalam negri. 
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2.5.4 Usaha untuk Meningkatkan Penjualan 

Di dalam memajukan perusahaannya, 

seorang pemimpin agen perjalanan disamping 

menyadari benar – benar arti dan tugasnya, harus 

pula mengetahui metode yang sangat efektif dalam 

meningkatkan pemesanannya, yaitu :  

a. Hubungan pribadi diluar jam kantor dengan 

orang lain dan perusahaan yang bergerak 

dibidang pariwisata. 

b. Hubungan surat – menyurat yang langsung 

dengan para pembeli yang lama atau baru. 

c. Penyebaran folder atau bahan – bahan 

bacaan tentang perjalanan, baik yang 

dikeluarkan oleh kantor sendiri maupun oleh 

perusahaan lainnya. 

d. Ikut aktif dalam menyelenggarakan hiburan 

rakyat yang dapat digolongkan kepada 

memajukan dunia pariwisata. 

e. Mengatur keindahan panjangan yang 

kelihatan keluar maupun yang ada didalam 

kantor sendiri. 

f. Pemasangan advertensi dalam surat kabar 

dan media lainnya. 

g. Menyelenggarakan kontes, sayembara, 

hiburan. 


