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1 PENDAHULUAN 

Pembuatan rencana pemasaran merupakan aspek penting dalam memahami 

sistem pemasaran. Sistem pemasaran mengidentifikasi komponen yang saling 

interaksi, baik secara internal maupun eksternal bagi perusahaan, yang 

memungkinkan perusahaan menjual produk atau jasa ke pasar. Lingkungan 

(eksternal dan internal) memainkan peranan penting dalam pengembangan rencana 

pemasaran. Jadi, analisis lingkungan akan memberikan pandangan awal terhadap 

pembuatan rencana pemasaran. 

1.1 Definisi Perencanaan Pemasaran 

Perencanaan adalah proses menentukan dengan tepat apa yang akan 

dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya. Perencanaan juga bisa 

didefinisikan sebagai perkembangan sistematis dari program tindakan yang 

ditujukan pada pencapaian tujuan bisnis yang telah disepakati dengan proses analisa, 

evaluasi, seleksi di antara kesempatan-kesempatan yang diprediksi terlebih dahulu. 

1.2 Tujuan Perencanaan Pemasaran 

Perencanaan organisasional mempunyai dua maksud, yaitu perlindungan dan 

kesepakatan ( protective dan affirmatif ). Maksud protektif adalah meminimalisasi risiko dengan 

mengurangi ketidakpastian di sekitar kondisi bisnis dan menjelaskan konsekuensi tindakan 

manajerial yang berhubungan. Tujuan afirmatif adalah untuk meningkatkan tingkat 

keberhasilan organisasional. Di samping itu, tujuan perencanaan adalah membentuk 

usaha terkoordinasi dalam organisasi. Tanpa adanya perencanaan biasanya disertai 

dengan tidak adanya koordinasi dan timbulnya ketidakefisienan. 

Akan tetapi, tujuan mendasar dari perencanaan adalah membantu organisasi mencapai 

tujuannya. Maksud perencanaan adalah "untuk melancarkan pencapaian usaha dan 

tujuan". Tujuan lain dari perencanaan berkisar pada maksud mendasar ini. 

 

1.3 Perencanaan : Keuntungan Potensial 
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Program perencanaan mempunyai banyak keuntungan. Pertama, membantu 

wiraswastawan berorientasi ke masa depan. Wiraswastawan dipaksa untuk melihat 

keluar dari masalah harian yang normal untuk memproyeksikan apa yang akan 

mereka hadapi dimasa mendatang. Kedua, koordinasi keputusan. Keputusan 

hendaknya tidak dibuat sekarang tanpa adanya gagasan tenting bagaimana is akan 

mempengaruhi keputusan yang harus dibuat besok . Fungsi perencanaan membantu 

wiraswastawan dalam usahanya mengkoordinasi keputusan. Ketiga, perencanaan 

menekankan tujuan organisasional. Karena tujuan organisasional adalah titik awal 

perencanaan, wiraswastawan secara konstan diingatkan dengan apa yang ingin 

dicapai organisasi mereka. 

2 ANALISIS LINGKUNGAN PEMASARAN 

2.1 Lingkungan Eksternal 

Pada umumnya, lingkungan eksternal dipandang sebagai hal yang tidak dapat 

dikendalikan oleh wiraswastawan. Akan tetapi, dalam pembuatan rencana 

pemasaran wiraswastawan hendaknya menyadari perubahan pada bidang-bidang 

berikut. 

a. Lingkungan Perekonomian 

Wiraswastawan harus mempert imbangkan perubahan dalam GNP 

(pendapatan nasional bruto), pengangguran menurut daerah geografis, 

pendapatan siap konsumsi, dan lain-lain. 

b. Lingkungan Kebudayaan 

Evaluasi perubahan kebudayaan mungkin mempertimbangkan pergeseran pada 

populasi menurut demografi (contohnya, dampak ledakan penduduk atau 

pertumbuhan para manula dalam komposisi penduduk), perubahan sikap (seperti 

cintailah produk buatan dalam negeri), kecenderungan dalam kecelakaan kerja, 

tuntutan upah minimum, kesehatan, dan nutrisi. Semuanya mungkin mempunyai 
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dampak dalam perencanaan pasar dari wiraswastawan. 

c.   Lingkungan Teknologi 

Kemajuan teknologi sulit diprediksi. Akan tetapi, wiraswastawan hendaknya 

mempertimbangkan perkembangan teknologi potensial yang ditentukan dari 

sumber daya yang terlibat dalam industri besar atau pemerintah. Berada di 

pasar yang berubah dengan cepat karena perkembangan teknologi akan 

menuntut wiraswastawan untuk membuat keputusan pemasaran jangka 

pendek secara hati-hati maupun bersiap-siap dengan rencana kontingensi bagi 

perubahan teknologi tertentu yang mungkin mempengaruhi produk atau 

jasanya. 

d. Lingkungan Permintaan Konsumen 

Sebagian besar produk mengikuti daur hidup. Selama berbagai tahap dari daur 

hidup, pertumbuhan permintaan, penurunan, atau stabilisasi mungkin bisa terjadi. 

Perencanaan pasar akan mempersiapkan wiraswastawan terhadap adanya 

perubahan tersebut dan memberikan cara persiapan terhadap perubahan 

permintaan yang memerlukan tindakan tertentu pada produk/jasa, saluran 

distribusi, harga atau promosi. 

Penting juga mengetahui daur hidup potensial dari produk/jasa tertentu. 

Informasi ini akan membantu keputusan perencanaan pasar maupun 

keputusan pengembangan produk bagi wiraswastawan. 

e. Lingkungan hukum 

Terdapat  banyak persoa lan hukum da lam memula i usaha baru.  

Wiraswastawan hendaknya bersiap-siap dengan adanya perubahan peraturan hukum 

dari pemerintah yang mungkin akan mempengaruhi produk/jasa, saluran 

distribusi, strategi promosi atau harga, hambatan pada periklanan media (larangan 

minuman keras, iklan rokok, dan lain-lain) dan peraturan keamanan produk yang 

mempengaruhi produk dan kemasan adalah contoh yang bisa mempengaruhi 
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program pemasaran. 

f.  Lingkungan Persaingan 

Sebagian besar wiraswastawan umumnya menghadapi ancaman potensial dari 

perusahaan yang lebih besar. Wiraswastawan harus bersiap-siap dengan 

ancaman tersebut dan hendaknya membuat rencana pemasaran yang 

menguraikan strategi paling efektif dalam lingkungan persaingan. 

g. Lingkungan Bahan Mentah 

Juga cukup sulit untuk meramalkan kekurangan bahan mentah. Adalah 

gagasan baik bagi wiraswastawan untuk membentuk hubungan kuat dengan 

pemasok dan sensit if terhadap ancaman adanya kelangkaan bahan mentah. 

Jika terdapat kelangkaan bahan mentah, wiraswastawan harus membuat 

perencanaan sumber alternat if dari bahan mentah tersebut. Banyak usaha 

pemula berakhir karena kelangkaan bahan mentah. Mungkin sangat sulit 

mendapatkan sumber alternatif yang mapan. Akan tetapi, kesadaran akan resiko 

akan menyelamatkan wiraswastawan da la m memper t ahankan usahanya  

dan me mungk inkan mer eka mendiversifikasi usahanya atau menutup usaha 

sebelum mengalami kerugian besar. 

2.2 Lingkungan Internal 

Faktor internal merupakan variabel di mana wiraswastawan mempunyai suatu 

kendali atas variabel tersebut. 

a. Sumber days finansial 

Rencana finansial hendaknya menguraikan kebutuhan finansial dari usaha baru 

tersebut. 

b. Manajemen 

Sangat penting bagi suatu organisasi untuk memberikan tanggung jawab 
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implementasi perencanaan. Pada beberapa kasus, ketersediaan para ahli tertentu 

mungkin tidak bisa dikendalikan (misalnya kelangkaan tipe manajer teknis). 

Wiraswastawan harus membangun tim manajemen efektif dan memberikan 

tanggung jawab kepada mereka untuk mengimplementasikan rencana 

pemasaran. 

c. Pemasok 

Pemasok yang digunakan umumnya didasarkan pada sejumlah faktor, seperti 

harga, waktu penyerahan, kualitas, bantuan manajemen, dan lain-lain. Pada 

beberapa kasus, di mana bahan mentah langka atau hanya ada beberapa pemasok 

bahan mentah atau suku cadang tertentu, wiraswastawan mempunyai kendali yang 

kecil atas keputusan. Karena harga pasokan, waktu penyerahan, dan lain-lain 

mempunyai dampak pada banyak keputusan pemasaran, penting sekali 

memasukkan faktor-faktor tersebut dalam rencana pemasaran. 

d. Sasaran dan Tujuan 

Setiap usaha baru hendaknya menetapkan sasaran dan tujuan yang akan 

menuntun perusahaan melalui pembuatan keputusan jangka panjang. Tujuan 

atau sasaran tersebut berisi pernyataan yang melibatkan manajemen dan program 

pemasaran pada arah yang terbatas. Sasaran atau tujuan tersebut mudah 

mengalami perubahan oleh wiraswastawan dan dianggap bisa dikendalikan. 

Akan tetapi, harus dipahami bahwa tujuan dan sasaran adalah berarti garis 

pedoman jangka panjang dan perubahan konstan akan menunjukkan 

ketidakstabilan dan ketidakamanan bagian manajemen. 

 

3 BAURAN PEMASARAN 

Bauran pemasaran merupakan interaksi 'empat variabel utama dalam sistem 

pemasaran: produk/jasa, penentuan harga, distribusi, dan promosi. Arti penting dari 
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tiap variabel tersebut berbeda, tergantung pada industri, misi perusahaan, sifat 

pasar dan ukuran perusahaan, maupun sejumlah faktor lingkungan. 

Contoh, wiraswastawan pada pasar yang lebih teknis mendapati bahwa saluran 

distribusi pada pemakai akhir lebih langsung dibandingkan dengan wiraswastawan 

pada pasar konsumen. Pada kasus jasa, saluran distribusi bahkan lebih bersifat 

langsung. Perusahaan lain akan mendapati bahwa tujuan atau misi mereka adalah 

menyediakan nilai terbaik dengan harga terjangkau yang mungkin mempengaruhi 

keempat unsur bauran pemasaran, sementara perusahaan lainnya memilih 

menyediakan jaminan kualitas dengan harga tinggi. Pada contoh terakhir, 

perusahaan bisa memusatkan diri pada kualitas produk (bahan yang lebih bermutu), 

saluran unik, harga yang lebih tinggi, alternatif promosi yang berbeda. 

Keempat unsur utama dalam bauran pemasaran mengandung sejumlah variabel 

lainnya. Mengetahui faktor-faktor tersebut sangat penting karena mungkin 

termasuk dalam rencana pemasaran. 

3.1 Produk atau Jasa 

Unsur ini dalam bauran pemasaran sepenuhnya menguraikan sifat produk/ jasa 

yang harus dipertimbangkan dalam rencana pemasaran, seperti kemasan, cap, 

pengembangan produk baru, dan desain produk (termasuk bentuk dan warna). Tiap-

tiap unsur tersebut bisa memberikan cara untuk membedakan produk/jasa dari 

persaingan. 

Ventura jasa baru berbeda dari usaha. Karena jasa bukan benda fisik yang bisa 

disentuh atau dirasakan, umumnya sulit untuk memisahkan jasa dari penyedia 

jasa. 

3.2 Penentuan harga 

Satu keputusan paling sulit untuk suatu usaha baru adalah memutuskan harga 

yang tepat untuk produk/jasa. Produk/jasa berkualitas mungkin ditetapkan pada harga 
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tinggi untuk mempertahankan citranya. Dalam keputusan penentuan harga, faktor lain 

harus dipertimbangkan, seperti biaya diskon, pengangkutan, dan laba. Penentuan 

biaya tergantung pada permintaan produk karena kemampuan untuk membeli 

bahan dalam jumlah besar akan mengurangi biaya. 

Perubahan harga bisa mencerminkan citra produk/jasa yang berbeda. Ketika 

sulit membedakan suatu produk, wiraswastawan biasanya mempunya i peluang 

kecil untuk menetapkan harga yang jauh berbeda dar i pesaingnya. 

3.3 Distribusi 

Variabel ini memberikan guna tempat pada pelanggan, yaitu tempat yang nyaman 

untuk membeli dan ketika barang dibutuhkan. Bagi wiraswastawan, saluran 

dist ribusi atau perantara merupakan faktor pent ing karena is mencerminkan 

harga, promosi, dan citra produk. Di samping itu, saluran distribusi bisa membantu 

wiraswastawan dalam peramalan, perencanaan dan strategi pasar, serta 

pengembangan produk. 

Beberapa variabel dalam unsur distribusi bauran pemasaran adalah tipe saluran, 

jumlah perantara, dan lokasi anggota saluran distribusi. Tipe saluran mencerminkan 

panjangnya saluran. Karena sebagian besar wiraswastawan mungkin tidak 

mempunyai akses pada wiraniaga besar, akan sangat berguna menyewa perwakilan 

perusahaan untuk menjual produk. Perwakilan tersebut tidak menjual produk dari 

pesaing dan bekerja berdasar komisi. Mereka merupakan pengganti efektif dari 

wiraniaga. 

Jumlah dari tiap tipe anggota saluran (yaitu jumlah perwakilan,pedagang grosir, 

eceran) merupakan fungsi dari produk. Produk yang memerlukan distribusi 

sangat intensif akan mengikutkan jumlah anggota saluran yang besar. Produk 

terspesialisasi membutuhkan anggota saluran yang sedikit.  

Untuk jasa, saluran bersifat langsung, tetapi tidak termasuk lokasi atau tempat 
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penjualan yang banyak. Lokasi tergantung pada pasar geografis yang dicari 

wiraswastawan. 

Rencana pemasaran harus menegaskan tiap-tiap unsur bauran pemasaran maupun 

sejumlah besar faktor dalam tiap-tiap unsur. Walaupun fleksibilitas penting, 

wiraswastawan perlu mempunyai dasar kuat untuk memberikan pengarahan bagi 

keputusan pemasaran sehari-hari. Rencana pemasaran adalah kerangka pedoman 

tindakan yang diambil setiap hari. 

4 BATASAN RENCANA PEMASARAN 

Rencana pemasaran dirancang untuk memberikan tiga jenis informasi dasar. 

Kita tela.h berada di mana? Kemana kita akan pergi (dalam jangka pendek)? 

Bagaimana kita akan ke sana? 

Rencana pemasaran hendaknya dipahami oleh manajemen sebagai pedoman 

penerapan pembuatan keputusan pemasaran dan tidak hanya sebagai dokumen tak 

berarti saja. Ketika wiraswastawan tidak meluangkan waktu yang tepat untuk 

mengembangkan rencana pemasaran atau berpikir bahwa "hal ini membuang-

buang waktu saja", mereka biasanya akan menafsirkan secara salah arti rencana 

pemasaran dan apa yang bisa dicapai dan apa yang tidak. 

Pengembangan rencana perlu mendokumentasikan secara formal dan 

menguraikan sebanyak mungkin perincian pemasaran yang akan menjadi bagian 

dari pembuatan keputusan. 

Proses ini akan memungkinkan wiraswastawan untuk t idak hanya 

memahami dan mengetahui isu-isu penting, tetapi siap dengan perubahan 

lingkungan. Bahkan walaupun rencana pemasaran memberikan cara formal untuk 

mengimple-mentasikan strategi pemasaran, terdapat masalah yang menyebabkan 

sulitnya perencanaan pasar. Masalah-masalah tersebut diuraikan berikut Mi. 
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4.1. Peramalan Pemasaran 

Kemampuan wiraswastawan untuk membuat peramalan realistik merupakan tugas 

yang sangat sulit dengan perubahan lingkungan bersaing, restrukturisasi pasar, dan 

perubahan teknologi baru yang menyumbang pada sulit dipahaminya kondisi pasar. 

Wiraswastawan harus merancang rencana-rencana dan membuat penyesuaian serta 

modifikasi yang perlu agar memenuhi tujuan dan sasaran yang diinginkan. 

Bantuan dari saluran distribusi, data industri dan riset pemasaran akan 

membantu dalam peramalan. Penting juga untuk menetapkan mekanisme 

pengawasan dalam rencana pemasaran yang memungkinkan modifikasi strategi 

pemasaran jika terjadi perubahan. 

4.2 Memperoleh Informasi Pasar yang Dibutuhkan 

Untuk mengembangkan rencana pasar yang efektif, sangat diperlukan 

informasi mengenai kecenderungan pasar, kebutuhan konsumen, teknologi 

perubahan pangsa pasar, reaksi pesaing, dan lain-lain. Wiraswastawan umumnya tidak 

mampu ataupun tidak yakin bagaimana mendapatkan semua informasi yang 

dibutuhkan. Terdapat sumber kedua yang bisa digunakan oleh wiraswastawan. 

Kadin, jurnal perdagangan, badan-badan pemerintah (Departemen Perdagangan) 

merupakan sumber informasi pasar yang sangat berguna. Informasi yang 

dibutuhkan dan kemampuan mendapatkan informasi tersebut tergantung pada pasar 

dan industri. Contoh, pada pasar stabil yang bisa diramalkan , seperti perubahan 

harga pertanian musiman, manajemen mendapati bahwa informasi yang dibutuhkan 

hanyalah harga dari pesaing. 

 

 

Kendala Waktu 

Seperti halnya dengan kasus keputusan perencanaan, sulit untuk memprediksi berapa 
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lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat rencana pasar secara memadai. 

Karena waktu sangat penting bagi wiraswastawan, mudah sekali menggunakan 

waktu yang sedikit dalam pembuatan rencana pemasaran, yang mungkin akan 

menghasilkan rencana pemasaran yang sangat dangkal. Hal ini bisa menyebabkan 

pada keputusan strategi pemasaran yang tidak benar yang tidak memperhitungkan 

semua alternatif yang ada dan hasil-hasilnya. 

Koordinasi Proses Perencanaan 

Bagi usaha barn, proses perencanaan hams dikoordinasi oleh tim manajemen. Karena 

sebagian besar dari anggota tim mungkin kurang berpengalaman dalam 

perencanaan pasar, hal ini menimbulkan masalah penyelesaian yang efektif. Pada 

beberapa kasus, wiraswastawan mungkin hanya satu-satunya orang yang terlibat 

dalam perencanaan pasar, khususnya jika perencanaan tersebut untuk usaha baru.  

Implementasi Perencanaan Pasar 

Rencana pemasaran berarti komitmen oleh wiraswastawan pada strategi tertentu. 

Rencana tersebut bukanlah dokumen formal saja bagi pendukung f ina ns ia l  da r i  

lua r  se mat a - mat a .  Ko mit men  har us  d ibua t  unt uk  mengimplementasikan 

semua tahap-tahap rencana maupun untuk membuat penyesuaian yang diperlukan 

dan dit imbulkan oleh pasar. 

5 KARAKTERISTIK RENCANA PEMASARAN  

Rencana pemasaran hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga kriteria tertentu 

terpenuhi. Beberapa karakteristik penting yang harus ada pada rencana 

pemasaran efektif adalah sebagai berikut. 

1. Rencana pemasaran hendaknya memberikan strategi untuk mencapai tujuan 

atau misi perusahaan. 

2. Rencana pemasaran hendaknya didasarkan pada fakta dan asumsi valid.  

3. Rencana pemasaran hendaknya memungkinkan penggunaan sumber daya yang 
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ada. Alokasi semua peralatan, sumber daya finansial, dan sumber daya 

manusia harus diuraikan. 

4. Organisasi yang tepat harus diuraikan untuk mengimplementasikan rencana 

pemasaran. 

5. Rencana pemasaran harus memberikan kesinambungan sehingga tiap 

rencana pemasaran tahunan yang dibuat berdasar hal tersebut bisa 

memenuhi tujuan dan sasaran dalam jangka panjang.  

6. Rencana pemasaran hendaknya singkat  dan simpel.  

7. Keberhasilan rencana tergantung pada fleksibilitas. Perubahan rencana bisa 

dilakukan dengan melihat perubahan lingkungan. 

8. Rencana pemasaran hendaknya menspesifikasi kriteria kinerja yang akan 

dimonitor dan dikendalikan. 

6  LANGKAH - LANGKAH PEMB UATAN RENCANA PEMASARAN 

Mendefinisikan Situasi Bisnis 

Situasi bisnis adalah telaah di mana perusahaan berada. Ia merespons 

pernyataan pertama pada tiga pertanyaan pada awal bab ini. Untuk merespons 

pertanyaan ini, wiraswastawan hendaknya menelaah kinerja produk dan 

perusahaan masa lalu. Jika perusahaan tersebut merupakan usaha Baru, latar 

belakang lebih bersifat pribadi dan menguraikan bagaimana produk/jasa 

dikembangkan dan mengapa is dikembangkan. Jika rencana melibatkan produk 

yang ada, tahap rencana pemasaran ini hendaknya berisi informasi mengenai 

kondisi pasar sekarang, kinerja perusahaan dan industri. Peluang atau prospek 

masa depan hendaknya termasuk dalam bagian Mi.  

Mendefinisikan Segmen Pasar/Peluang dan Ancaman 

Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar kedalam kelompok homogen yang 
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lebih kecil. Hal ini membantu wiraswastawan mendefinisikan peluang dan 

memberikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang bisa di-manage. 

Sekali pasar teridentifikasi dan terbagi, wiraswastawan bisa memutuskan apakah 

akan masuk pada sebagian atau seluruh segmen pasar. Di samping itu, ancaman 

bagi keberhasilan harus dipertimbangkan dalam segmen pasar 

Menganalisis Kekuatan dan Kelemahan 

Penting bagi wiraswstawan untuk mempertimbangkan keunggulan dan 

kelemahan produk pada pasar yang dituju. Kelemahan berhubungan dengan kapasitas 

produk yang dibatasi oleh ruang dan peralatan. Di samping itu, perusahaan 

mempunyai sistem distribusi produk /jasa yang tidak memadai dan hams 

bergantung pada perwakilan perusahaan. Kurangnya dana untuk mendukung 

usaha promosi besar-besaran bisa diindent ifikasi sebagai kelemahan. 

Penetapan Tujuan dan Sasaran 

Sebelum keputusan strategi pemasaran bisa diuraikan, wiraswastawan hams 

menetapkan tujuan dan sasaran pemasaran realitis dan spesifik. Sasaran dan tujuan 

tersebut harus menguraikan kemana perusahaan diarahkan dan menspesifikasi hal-

hal seperti pangsa pasar, laba, penjualan (menurut wilayah dan daerah), penetrasi 

pasar, jumlah distributor, tingkat kesadaran, peluncuran produk barn, kebijakan 

penentuan harga promosi penjualan dan dukungan periklanan. 

Contoh, wiraswastawan mungkin menetapkan tujuan untuk tahun pertama sebagai 

berikut: 10 persen penetrasi pasar, 60 persen sampel pasar, distribusi 75 persen 

dari pasar. Semua tujuan hams bisa diterima dan layak sesuai dengan situasi 

bisnis yang ada. 

Semua tujuan di atas bisa dikuantifikasi dan bisa diukur untuk tujuan 

pengawasan. Akan tetapi, tidak semua tujuan hams dikuantifikasi. Perusahaan bisa 

menetapkan sasaran atau tujuan, seperti riset sikap pelanggan terhadap produk, 
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penetapan program pelatihan, perbaikan kemasan, perubahan nama produk, atau 

menemukan distributor barn. Perlu pula dibatasi tujuan dan sasaran karena terlalu 

banyaknya tujuan yang hams dipenuhi akan mempersulit pengawasan dan monitor. 

 [LI 

Mendefinisikan Strategi Pemasaran dan Usaha yang Dilakukan 

Sekali tujuan dan sasaran pemasaran ditetapkan, wiraswastawan bisa 

mengembangkan strategi untuk tujuan tersebut. Strategi tersebut merespons 

pertanyaan," Bagaimana kita akan kesana? Penting sekali bahwa strategi dan 

tindakan yang diambil bersifat spesifik dan terperinci. Contoh strategi yang baik 

dan buruk adalah sebagai berikut.  

Strategi yang buruk. Kita akan meningkatkan penjualan produk kita dengan 

menurunkan harga. 

Strategi yang baik. Kita akan meningkatkan penjualan produk hingga 6 sampai 8 

persen dengan (1) menurunkan harga 10 persen, (2) menghadiri pameran 

perdagangan, dan (3) mengadakan pengiriman pos kepada 5.000 pelanggan 

potensial. 

Perancangan Tanggung Jawab Implementasi 

Penulisan rencana pemasaran hanya merupakan awal dari proses pemasaran. Rencana 

harus diimplementasikan dengan efektif untuk memenuhi semua tujuan yang 

diinginkan. Seseorang, dan biasanya adalah wiraswastawan, hams bertanggung jawab 

bagi implementasi tiap-tiap strategi dan tindakan yang diambil dalam rencana 

pemasaran. 

Penganggaran Strategi Pemasaran 

Keputusan perencanaan efektif harus mempertimbangkan biaya-biaya dalam 

implementasi keputusan tersebut. Jika wiraswastawan mengikuti prosedur perincian 

strategi dan program untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang diinginkan, biaya-

biaya harus jelas. Jika asumsi diperlukan, asumsi tersebut harus dinyatakan dengan 
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jelas sehingga siapa pun yang menelaah rencana pemasaran memahami implikasi 

tersebut. 

Memonitor Kemajuan Usaha Pemasaran 

Monitoring rencana melibatkan penjajakan hasil-hasil tertentu dari usaha 

pemasaran. Data penjualan menurut produk, daerah, perwakilan penjualan, dan 

tempat penjualan adalah hasil tertentu yang harus dimonitor. Apa yang dimonitor 

tergantung pada tujuan dan sasaran tertentu yang diuraikan pada rencana pemasaran. 

Suatu tanda-tanda dari proses monitor akan memberikan peluang pada wiraswastawan 

untuk mengarahkan kembali atau memodifikasi usaha pemasaran sekarang untuk 

memungkinkan perusahaan mencapai tujuan dan sasaran awalnya. 

7. PERENCANAAN KONTINGENSI 

Umumnya wiraswastawan tidak mempunyai waktu untuk mempertimbangkan 

sebanyak mungkin rencana alternatif ketika rencana gagal. Akan tetapi, penting bagi 

wiraswastawan untuk fleksibel dan membuat penyesuaian bila diperlukan. 

Adalah tidak mungkin rencana pemasaran bisa berhasil tepat dengan apa yang 

diharapkan. 

Mengapa Rencana-rencana Mengalami Kegagalan? 

Rencana pemasaran mengalami kegagalan karena berbagai sebab. Pada 

kenyataannya, kegagalan juga bisa dipertimbangkan dari segi tingkat kegagalan karena 

mungkin beberapa tujuan terpenuhi dan yang lain tidak sepenuhnya terpenuhi. 

Semua kegagalan rencana akan dinilai oleh manajemen dan mungkin hanya 

bergantung pada solvabilitas organisasi. Beberapa alasan kegagalan yang bisa 

dikendalikan adalah sebagai berikut. 

1. Kurangnya rencana nyata. Rencana pemasaran dangkal dan kurangnya rincian 

dan substansi, khususnya mengenai tujuan dan sasaran. 

2. Kurangnya analisis situasi yang memadai. Penting untuk mengetahui di mana Anda 

sekarang, sebelum memutuskan ke mana Anda akan pergi. Analisis lingkungan 
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secara seksama bisa menghasilkan tujuan dan sasaran yang tidak bisa 

diterima. 

3. Tujuan dan sasaran yang tidak realistic. Hal ini terjadi karena kurangnya 

pemahaman situasi. 

4. Perubahan persaingan yang tidak diantisipasi, kekurangan produk, dan 

perubahan mendadak. Dengan analisis situasi yang baik, maupun monitoring proses 

yang efektif, keputusan bersaing bisa dinilai dan diprediksi dengan akurasi tinggi. 

Kekurangan produk sering terjadi karena tingginya permintaan. Kelangkaan bahan 

bakar, banjir, dan perang di luar kendali wiraswastawan. 

 

8 FRANCHISING (WARALABA)  

8.1 Pengertian Franchise (Waralaba) 

Franchise atau waralaba merupakan peluang bagi wiraswastawan untuk masuk 

dalam usaha dengan memanfaatkan pengalaman, pengetahuan, dan dukungan dari 

pemberi franchise. Sering wiraswastawan memulai usaha baru kecil kemungkinan 

bahwa usahanya akan berhasil.  Dengan f ranchise wiraswastawan akan dilatih 

dan didukung dalam pemasaran usaha dan akan menggunakan nama yang telah 

mempunyai citra yang mapan. 

Orang yang menghadapi situasi yang mendesak untuk memiliki usahanya sendir i 

mungkin akan merasa bahwa franchise adalah pemecahan yang paling mudah. 

Akan tetapi, terdapat beberapa risiko pent ing pada hal tersebut di atas. 

8.2 Definisi Franchise (Waralaba) 

Franchise bisa didefinisikan sebagai persetujuan di mana perusahaan atau 

distributor tunggal dari produk yang mempunyai merek dagang memberikan hak 

eksklusif kepada perusahaan, distributor atau pengecer independe dengan 

imbalan pembayaran royalti dan menyesuaikan diri dengan prosedur operasi standar. 

Orang yang menawarkan franchise disebut pemberi franchise (franchisor) dan 
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merupakan orang yang berpengalaman dalam bisnis selama beberapa puluh tahun 

serta memiliki pengetahuan mengenai apa yang berhasil dan apa yang tidak. 

Franchise adalah orang yang memberi franchise dan memberikan peluang untuk 

masuk dalam usaha baru dengan peluang besar untuk berhasil. 

8.3 Keuntungan dari Franchise (Waralaba) 

Keuntungan yang paling utama dari franchise adalah wiraswastawan tidak perlu 

pusing dengan hal yang berkaitan memulai usaha barn. Pemberi franchise akan 

memberikan rencana operasi bisnis dengan arah yang jelas. 

Penerima franchise diberikan nasihat atau sebuah lokasi usaha yang telah 

ditetapkan. Dalam franchise eceran, seperti Mc Donald, analisis lokasi dilakukan untuk 

menjamin bahwa bisnis akan mencapai tujuan yang ditetapkan. Penilaian keadaan lalu 

lintas, demografi, pertumbuhan bisnis di suatu daerah, persaingan, dan lain-lain 

merupakan bagian integral dar i keputusan di mana akan menempatkan usaha. 

Sering franchise melibatkan nama yang telah mapan yang akan memberikan 

pengakuan langsung dari penerima franchise di pasar. Hal ini tidak menjamin 

keberhasilan, tetapi memberi dorongan untuk memulai usaha dengan citra positif.  

Salah satu tujuan dari pemberian hak usaha adalah bahwa pemberi hak bisa 

mendapatkan manfaat dari ekspansi cepat dan luas tanpa meminjam atau 

menangggung risiko finansial. Jika pemberi hak memberikan peluang kuat untuk 

berhasil, dia juga akan menerima manfaat dari royalti yang diterima dari 

penerima franchise. Untuk menjamin tercapainya hal ini, pemberi hak harus 

menyediakan akuntansi standar dan prosedur operasional dan 

mempertahankan kendali atas perancangan tata ruang, peralatan dan 

perlengkapan. Kendali struktural sesungguhnya menguntungkan bagi penerima hak 

karena dia akan mendapatkan manfaat dari pengalaman dari pemberi hak. 

Masing-masing penerima franchise individu tidak akan mampu memasang iklan 

secara luas. Akan tetapi, dengan pengabungan (pooling) di mana kontribusi diberikan oleh 
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tiap-tiap penerima hak berdasarkan volume penjualan, organisasi keseluruhan bisa 

mengadakan periklanan besar-besaran untuk memperkuat nama franchise. Penerima 

franchise individu kemudian bisa melakukan promosi di daerah mereka sesuai 

persetujuan yang ada. 

8.4 Jenis-jenis Franchise 

Pada dasarnya terdapat tiga jenis franchise. Perbedaan mungkin ada sebagai akibat 

inovasi baru dalam bidang franchise. Satu jenis franchise bisa ditemukan dalam industri 

mobil.  Di sini, perusahaan manufaktur menggunakan hak franchise untuk 

mendistribusikan hasil produksi mereka melalui dealer mobil atau sepeda motor. 

Dealer tersebut berfungsi sebagai toko eceran Bari perusahaan mobil. Dalam beberapa 

hal dealer tersebut harus memenuhi kuota yang ditetapkan perusahaan, tetapi 

sebagaimana halnya dengan usaha franchise, dealer mendapatkan manfaat dari 

dukungan periklanan dan menejemen dari perusahaan mobil. Jenis franchise yang 

paling umum adalah jenis yang menawarkan nama, citra, metode menjalankan 

usaha, dan lain-lain, seperti Mc Donald, Kentucky Fried Chicken, Dunkin' Donuts. 

Banyak perusahaan pemilik franchise yang menawarkan jasa, seperti agen pribadi, 

konsultasi pajak pendapatan, dan real estate. Jasa-jasa tersebut menawarkan nama-nama 

dan reputasi yang telah mapan serta metode menjalankan usaha. Dalam beberapa 

contoh, seperti real estate, penerima hak sesungguhnya telah mengoperasikan usaha, 

dan kemudian menjadi anggota perusahan pemilik franchise. 

8.5 Risiko Investasi Dalam Usaha Franchising 

Usaha franchising melibatkan banyak risiko yang harus diketahui oleh Para 

wiraswastawan sebelum mereka mempertimbangkan investasi demikian. Kita 

mendengar Mc Donald, atau Kentuky Fried Chicken, namun setiap ada yang berhasil 

tentu ada yang gagal. Usaha franchising membutuhkan kerja keras dan tidak cocok 

untuk orang pasif. Usaha ini membutuhkan kerja keras karena keputusan usaha 

seperti penarikan tenaga kerja, penjadwalan, pembelian dan akuntansi tetap menjadi 
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tanggung jawab pemakai franchise. 

Langkah-langkah yang bisa diambil untuk menurunkan atau meminimalisasi risiko 

investasi dalam franchising adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan evaluasi diri. Wiraswastawan hendaknya melakukan evaluasi diri 

untuk menyakinkan bahwa memasuki usaha franchising adalah tepat bagi 

dirinya. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut akan membentuk menentukan 

apakah keputusan yang diambil tepat. 

a.  Apakah Anda orang yang suka memula i usaha sendir i?  

b.  Apakah Anda memilik i ker ja sama dengan orang lain?  

c. Apakah Anda mempunyai kemampuan untuk menyediakan kepemimpinan 

pada mereka yang akan bekerja kepada Anda? 

d. Apakah Anda mampu mengorganisasi waktu dan orang-orang yang bekerja 

dalam bisnis? 

e. Apakah Anda mempunyai inisiatif untuk meneruskan usaha ketika usaha 

mengalami kenaikan atau penurunan? 

f.  Apakah Anda mempunyai kesehatan yang baik? 

2. Menelit i Franchise.  Tidak setiap usaha franchise tepat untuk Anda. 

Wiraswastawan harus mengevaluasi usaha franchise untuk memutuskan mana 

yang paling tepat. Sejumlah faktor yang harus dinilai sebelum membuat 

keputusan akhir adalah sebagai berikut. 

a. Usaha franchise yang mapan dan belum mapan. 

Terdapat banyak keuntungan dan kerugian dalam melakukan investasi pada 

usaha franchise yang mapan atau belum mapan. Investasi pada usaha 

franchise yang belum mapan merupakan investasi yang tidak mahal.  Akan 

tetapi, hal ini diimbangi dengan risiko yang besar. Penerima franchise 

mungkin melakukan kesalahan yang berakibat kegagalan usaha. Organisasi 

konstan akan menyebabkan kebingungan dan mis-management. Akan tetapi, 
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investasi pada usaha franchise yang belum mapan merupakan tantangan yang 

bisa mendatangkan keuntungan yarig besar ketika usaha tumbuh dengan 

cepat. 

Investasi pada usaha franchise yang sudah mapan akan mengurangi risiko 

kegagalan, tetapi membutuhkan investasi finansial yang sangat besar. Akan 

tetapi, harus diingat bahwa senantiasa ada resiko, bahkan pada usaha yang 

sudah mapan. 

b. Stabilitas finansial dari usaha franchise. 

Pembelian franchise oleh wiraswastawan hendaknya dilakukan sesudah 

dilakukan penilaian stabilitas finansial dari pemilik franchise. Terdapat banyak 

faktor yang akan membantu wiraswastawan menentukan stabilitas dan 

kemampuan mendatangkan laba dari organisasi usaha franchise dalam 

jangka panjang. Pertanyaan berikut bisa ditanyakan oleh penerima 

franchise atau ditentukan dari sumber alternatif. 

1) Berapa banyak franchise dalam organisasi? 

2) Bagaimana keberhasilan tiap-tiap anggota organisasi franchise? 

3) Apakah sebagian besar keuntungan dari franchise merupakan fungsi dari 

imbalan dari penjualan franchise atau dari royalti yang didasarkan pada 

keuntungan dari penerima franchise? 

4) Apakah pemberi franchise mempunyai pakar manajemen dalam bidang 

produksi, keuangan, dan pemasaran? 

Informasi di atas bisa didapatkan dari laporan rugi laba organisasi 

franchise. Tatap muka dengan pemilik franchise juga bisa mengungkapkan citra 

sukses dari organisasi. 

c. Pasar potensial bagi usaha franchise. 

Adalah penting bagi wiraswastawan untuk mengevaluasi daerah pasar dari 

mana para pelanggan akan tertarik dengan franchise Baru. Satu cara mudah 

adalah dengan peta komunitas atau daerah setempat dan mencoba 
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mengevaluasi arus lalu lintas dan demografi penduduk daerah tersebut. 

Informasi arus lalu lintas dapat diperoleh dengan mengunjungi daerah 

tersebut. Arah arus lalu lintas, kemudahan masuk dalam usaha, dan jumlah 

arus lalu lintas bisa diperkirakan dari pengamatan. Demografi daerah 

ditentukan dari data sensus. Perlu juga menemukan lokasi pesaing di 

daerah yang mungkin mempunyai pengaruh potensial terhadap usaha. 

Jika pemberi franchise bersedia dan dana juga tersedia, akan sangat 

membantu mengadakan riset pemasaran di daerah pasar. Sikap dan minat 

dalam usaha baru bisa dinilai dalam riset pemasaran. Jika sumber daya 

tidak tersedia bagi studi riset pemasaran, bisa dilakukan riset oleh perguruan 

tinggi setempat sebagai bagian dari proyek studi. 

d. Keuntungan potensial bagi franchise baru. 

Sebagaimana halnya dengan usaha pemula, penting untuk mengembangkan 

laporan pendapatan, neraca, arus kas proforma. Pemberi hak hendaknya 

memberikan proyeksi untuk menghitung informasi yang dibutuhkan. 

8.6 Persetujuan Franchise (Waralaba) 

Kontrak atau persetujuan franchise adalah tahap akhir untuk menjadi 

pemakai franchise. Pada tahap ini pengacara yang berpengalaman dalam 

franchise sangat diperlukan. Persetujuan ini berisi semua persyaratan spesifik dan 

kewajiban dari pemakai franchise. Hal-hal seperti eksklusifitas daerah pemasaran 

akan melindungi pemakai franchise dari pesaing yang memiliki franchise sama. 

Syarat-syarat yang bisa diperbarui akan menunjukkan panjang kontrak dan persyaratan 

untuk memperbaharuinya. Persyaratan finansial akan menentukan harga dari 

franchise, jadwal pembayaran, royalti yang harus dibayar, dan lain-lain. 

Pemutusan perjanjian finansial hendaknya menunjukkan syarat-syarat apa yang akan 

terjadi jika usaha dari pemakai franchise mengalami kebangkrutan. Masalah-masalah 
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pemutusan perjanjian franchise biasanya sering mendatangkan perkara hukum 

dibanding persoalan lain dalam franchising. Oleh karena itu syarat-syarat yang 

ditetapkan di atas hendaknya memberikan nilai pasar yang wajar jika pemakai 

franchise ingin menjualnya. 

 

9 PEMASARAN LANGSUNG 

Terdapat perhatian yang semakin meningkat dalam usaha baru yang 

melibatkan pemasaran langsung. Ia memberi peluang yang menguntungkan 

dibanding tipe pemula lainnya karena wiraswastawan biasanya menanggung resiko 

modal awal kecil dan bisa mendapatkan manfaat dari usaha pemasarannya pada 

pelanggan tertentu yang bisa dijangkau melalui teknik pemasaran langsung. 

Karena pemasaran langsung adalah pendekatan kewiraswastaan khusus dan is 

menawarkan beberapa keuntungan yang sama seperti franchise, pendekatan ini 

dibahas di sini. 

9.1 Definisi Pemasaran Langsung 

Pemasaran langsung bisa dinamakan pengiriman pos langsung, pengiriman pesanan 

melalui pos, dan tanggapan langsung. Semuanya termasuk kategori pemasaran 

langsung karena semuanya melibatkan "aktivitas total di many penjual 

mempengaruhi transfer barang dan jasa pada pembeli", mengarahkan usahanya pada 

pemerhati dengan menggunakan satu media atau lebih untuk tujuan mengumpulkan 

tanggapan melalui telepon, pos, atau kunjungan pribadi dari calon pelanggan. 

Inovasi yang Mempercepat Pertumbuhan Pemasaran Langsung 

Pertumbuhan pemasaran langsung telah dipercepat dengan sejumlah inovasi 

penting. Kartu kredit misalnya mempercepat transaksi pesanan melalui pos,  bisa 

menghindari pembayaran kontan. Perkembangan komputer memungkinkan 
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penyimpanan sejumlah besar data, misalnya mengenai pembayaran, daftar 

barang dan lain-lain. Pertumbuhan media surat kabar dan siaran televisi serta radio 

juga membantu mempercepat pertumbuhan teknik pemasaran langsung. 

Ketika faktor demografi seperti peningkatan pendidikan, pendapatan, dan gaya 

hidup berubah, semakin banyak dikembangkan kenyamanan dan efisiensi dari 

pemasaran langsung. Konsumen bisa menggunakan telepon atau pos untuk 

membeli kebutuhan rumah tangga hingga barang-barang mewah. 

9.2 Keuntungan Pemasaran Langsung 

Keuntungan utama dari pemasaran langsung adalah kemudahan untuk masuk 

dalam usaha pemasaran langsung tanpa ijin usaha yang rumit dan persyaratan 

ketrampilan dan pendidikan yang perlu. 

Di samping kemudahan untuk masuk dalam usaha, kebutuhan modal yang 

diperlukan untuk masuk dalam usaha pemasaran langsung juga minimal. Tidak 

diperlukan fasilitas besar, toko atau jumlah karyawan yang besar untuk masuk dalam 

usaha pemasaran langsung. Modal yang diperlukan biasanya digunakan untuk 

pencetakan pengeposan dan daftar-daftar lainnya. Semuanya ini bisa dilakukan 

sebagai usaha paruh waktu hingga usaha ini mendatangkan aliran kas yang bisa 

mendukung usaha penuh. Hal ini berbeda dengan usaha Baru lainnya yang 

membutuhkan kerja keras dan perhatian penuh dari wiraswastawan. 

Usaha pemasaraan langsung juga memungkinkan wiraswastawan untuk masuk 

ke pasar dengan cepat. Produk dan jasa bisa diuji untuk menentukan minat 

pelanggan dengan biaya minimum. Jika produk atau jasa tertentu berhasil, 

penawaran bisa dengan mudah diperluas untuk memenuhi permintaan potensial 

terhadap produk tertentu tersebut. 
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Pertimbangan Pemula yang Penting 

Sebagaimana halnya dengan usaha-usaha Baru, wiraswastawan perlu 

memecahkan masalah pentinga tertentu. Wiraswastawan bisa mulai usaha 

pemasaran langsung paro waktu dengan modal kecil. Maslah yang penting dengan 

biaya overhead yang kecil ini adalah penggunaan kotak pos atau alamat jalan, apakah 

memungkinkan penggunaan kartu kredit, dan pengunaan kiriman bebas bea. 

Alamat jalan akan memberikan kredibilitas bagi usaha-usaha Baru dan karena 

hal ini merupakan tujuan itu sendiri yang harus diberikan prioritas. Alamat jalan 

memungkinkan pelanggan setempat melihat produk dari dekat. 

Penggunaan kartu kredit meningkatkan hasil potensial. Ia juga menambah 

kredibilitas dan memberikan kenyamanan pada pelanggan. Hal ini mungkin penting 

untuk produk-produk mahal karena memungkinkan pelanggan untuk membiayai 

pembeliannya. 

Penggunaan pengiriman bebas bea mungkin menambah pengeluaran bagi 

wiraswastawan. Akan tetapi hal ini akan meningkatkan tanggapan pelanggan karena 

mempermudah untuk memesan. 

9.3 Teknik Alternatif Pemasaran Langsung 

Sejumlah strategi alternatif bisa digunakan oleh wiraswastawan pada usaha-

usaha pemula. 

a. Periklanan terklasifiklasi (classified advertising) 

b. Pendekatan paling sederhana dan tidak mahal bagi wiraswastawan adalah 

iklan terpilih pada surat kabar dan majalah. Majalah atau surat kabar 

hendaknya diidentifikasi yang akan mencapai pasar produk /jasa yang 

tepat. Iklan terklasifikasi bisa mendatangkan hasil laba yang tinggi.  

c. Periklanan display (display advertising) 

d. Tipe periklanan ini memungkinkan wirswastawan membeli kolom pada 
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majalah atau surat kabar. Ia memberi peluang untuk menjelaskan secara 

gamblang mengenai gambaran produk jasa. Di samping itu kupon potongan 

harga bisa dimasukkan dalam iklan tersebut sehingga pelanggan bisa 

memotongnya untuk dikirimkan bersama pembayarannya. 

e. Kiriman pos langsung (direct mail) 

f.  Tehnik ini memungkinkan wiraswastawan untuk mengirim barang yang 

dijual secara langsung kepada calon pelanggan. Teknik ini hendaknya 

digunakan ketika terdapat produk dan segmen pasar yang jelas.  

g. Katalog penjualan (catalog sales)  

h. Pencetakan katalog berkualitas merupakan investasi yang sangat mahal bagi 

wiraswastawan. Walaupun ini lebih mudah dibandingkan menjual di toko 

eceran, katalog harus menarik dan merangsang minat pelanggan. 

Keuntungannya adalah bahwa katalog memungkinkan penjualan berulang 

karena katalog mungkin disimpan untuk digunakan di masa yang akan 

datang. 

i. Pemasaran tanggapan langsung media (media direct response marketing). 

j. Radio, televisi, dan telepon mungkin dipandang sebagai pendekatan 

alternatif untuk pemasaran produk atau jasa. Radio dan televisi dipandang 

sebagai bentuk periklanan media siaran. 

k. Dalam membeli waktu siar dan bukannya ruang, sebagaimana iklan 

display, wiraswastawan menghadapi masalah yang berbeda. Dalam membeli 

waktu, tidak ada jadwal yang tersedia yang mempersulit perencanaan. 

Biaya-biaya akan berbeda, tergantung pada waktu, stasiun, panjang iklan 

dan ukuran pendengar dan pemirsa yang mungkin dicapai.  

Telemarketing juga menjadi metode menjual produk atau jasa yang sangat populer. 

Biaya-biaya bisa ditekan hingga minimum namun tetap mencapai pendengar dan 

pemirsa yang luas. Keuntungan telemarketing adalah bahwa is memberikan umpan 
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balik langsung kepada pemakai. Jadi tingkat tanggapan lebih tinggi dibandingkan 

dengan metode lain. Wiraswastawan bisa mengidentifikasi komunitas dengan 

percakapan telepon menurut demografi kepad orang-orang yang kemungkinan 

besar menjadi produk/jasa. 

 

10 MULTI LEVEL MARKETING (MLM) 

 Pengertian dan Cara Kerja MLM 

Salah satu cara perusahaan untuk menembus pasar dengan cepat adalah dengan 

sistem pemasaran bertingkat (Multi Level Marketing). MLM adalah sistem 

pemasaran yang mengandalkan penjualan langsung (direct selling) melalui 

jaringan distributornya yang terbentuk secara berantai, di mana setiap distributor yang 

merekrut dan direkrut selalu ada kaftan perhitungan komisi dan bonus. Tujuan dari 

sistem pemasaran bertingkat ini adalah menyebarkan produk dan mensejahterakan 

distributor sekaligus konsumennya. Karena pemasaran produk dilakukan secara 

langsung ke konsumen, maka sukses tidaknya kegiatan pemasaran sangat tegantung 

pada jumlah dan kemampuan distributor dalam menjual. Di samping itu berhasil atau 

tidaknya suatu MLM juga ditentukan oleh kwalitas produk dan layanannya, yaitu 

produk yang memenuhi keinginan konsumen, akrab dengan kesehatan dan 

lingkungan, dan tentu saja sang distributor harus mengikuti aturan main bisnis 

perusahaan MLM. 

Ditinjau dari cara dan tempatnya berhubungan dengan konsumen. Bisnis eceran 

dapat dibagi dua : store retailing dan nonstore retailing. Supermarket, convenience 

store, departement store, superstore, dan katalog showrooms termasuk store retailing; 

yang berarti konsumen datang berbelanja ke toko penjual. Sedangkan yang termasuk 

nonstore retailing adalah direct responses marketing, misalnya mail order catalogs, 

telemarketing, dan sebagainya. Baik store maupun nonstore retailing mempunyai 

kekuatan dan kelemahan masing-masing. MLM yang termasuk dalam in home 

selling, hanya menggabung, memilah dan memilih kekuatan kedua kelompok 
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tersebut do menutupi kelemahankelemehannya. 

Pada sistem pemasaran konvensional, barang dari pabrik harus melalui jalur 

agen tunggal, agen wilayah, agen kota, grosir, toko dan warung, baru sampai ke 

konsumen. Tiap-tiap unit yang terlibat mengeluarkan biaya dan mendapatkan 

keuntungan yang besarnya berbeda-beda, yang pada akhirnya menjadi beban bagi 

konsumen sebagai biaya distribusi. Biaya distribusi yang tinggi terutama 

dikontribusikan pada tingkat pengecer. Pada jalur MLM relatif lebih singkat. Barang 

didistribusikan dari pabrik ke agen tunggal, lalu melalui anggota (distributor) sampai 

ke konsumen. Dengan demikian memangkas biaya-biaya yang terjadi pada 

saluran distribusi konvensional. 

Cara MLM ini ternyata juga berbeda dengan sistem penjualan langsung lainnya. 

Berbeda karena MLM terkesan lebih menekankan faktor konsumen dan distributor 

sebagai sumber kehidupan perusahaan. " Tanpa konsumen dan distributor, perusahaan 

bukan apa-apa karena itu mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis 

perusahaan ", demikian budaya yang dikembangkan dalam sistem MLM ini untuk 

memelihara hubungan dengan distributor dan konsumenya. 

Tenaga penjual MLM yang disebut distributor adalah wiraswastawan mandiri, 

yang sudah diberi pelatihan manajemennya, kewiraniagaan, pengetahuan produk dan 

disiplin diri; untuk ini adalah bukan karyawan MLM! Bila seseorang tertarik 

untuk menjadi distributor, ia bisa langsung mendaftar ke perusahaan MLM dan 

kemudian dilatih. Karena distributor bukan karyawan perusahaan, maka ia harus 

mampu mandiri dalam menjalankan usahanya. 

Pendapatan distributor berasal dari keuntungan selisih harga jual dan harga 

beli, ditambah bonus prestasi yang progresif dari penjualan jaringan distributornya, 

termasuk hasil mensponsori downline (distributor yang disponsori)- nya. Perhitungan 

pendapatan dihitung dengan rumus matematis yang merangsang peningkatan penjualan dan 

perluasan jaringan secara simultan . Untuk menjamin perhitungan pendapatan ini 

perusahaan MLM menerapkan komputerisasi yang memberikan laporan setiap 
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bulannya kepada distributor tentang hasil pencapaiannya. Sedangkan untuk memberi 

ketenangan bekerja bagi distributornya, perusahaan MLM menjamin produknya tidak 

bisa dibeli dari toko eceran umum lainnya. Perang harga antara para distributor 

tidak akan terjadi karena harga jual ditetapkan oleh kantor pusat perusahaan 

MLM. 

Di Indonesia sistem MLM baru sekitar delapan tahun diterapkan. Namun sekarang 

kecenderungannya semakin banyak perusahaan yang beralih dari cara direct selling 

biasa ke sistem MLM . Perusahaan yang dianggap sebagai pelopor MLM di 

Indonesia adalah PT Centra Nusa Insancemerlang (CNI) yang sebelumnya bernama 

PT Nusantara Sunchlorella Tama yang berdiri pada tahun 1986 di Bandung. 

Perusahaan-perusahaan MLM yang sudah beroperasi di Indonesia adalah 

sebagai berikut. 

1. PT Aloe Vera Forever Living Product . 

2. PT Fortune  Pr ima Nusantara.  

3. PT Orindo Alam Ayu.  

4. PT Multilevelindo  Internusa.  

5. PT Foreverindo Abadi. 

6. PT Amindo Way ( AMWAY). 

7. L'Amore .  

8. Avo n .  

9. Sara Lee dan lain-lain. 

 

11 TES PEMASARAN 

Apa yang harus Anda kerjakan dalam pemasaran adalah mempertemukan produk 

atau jasa yang sesuai dengan keinginan klien atau langganan pada saat dan 

tempat yang tepat dan dengan harga yang sesuai.  

Pemasaran yang berhasil memerlukan suatu penanganan jenius, nasib baik dan 

banyak persiapan. Seberapa luas pengetahuan Anda saat ini mengenai produk, 
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masalah harga, lokasi, pelanggan, periklanan dan promosi ? Pengujian atau tes 

berikut ini akan memperlihatkan apakah Anda memiliki naluri pemasaran yang 

baik, atau sebaliknya bahwa Anda harus mulai baru dari nol. 

Biasanya = 6; Kadang-kadang = 3; Jarang = 0 

No. Penentuan Tujuan Biasanya Kadang  Jarang 

A. Masalah Produk dan Harga  

1   Setiap saat saya melihat suatu produk, saya  

selalu memikirkan tentang bagaimana seseorang 

mampu meraup jutaan dollar dari hasil  

penjualan produk tersebut dengan menggunakan  

suatu pendekatan pemasaran secara kreatif.                                           

2   Bila suatu bisnis berhasil menjual sejumlah  

produk, maka beberapa dari produk itu sendirilah  

yang sebenarnya berperan dalam keseluruhan 

atau sebagian besar penjualannya. 

3   Orang-orang memberi tahu saya, bahwa saya  

seyogyanya memasarkan gagasan-gagasan, 

produk-produk, penemuan saya, dan lain-lain. 

4    Ketika saya masih lebih muda, saya menjual  

produk atau jasa pelayanan, seperti surat kabar 

atau kursi bayi. 

5     Saya mampu membuat penemuan pemanfaatan  

baru atas produk-produk tradisional. 

6     Penentuan harga suatu barang dapat dikatakan  
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benar dan tepat bila harga tersebut ditentukan  

sama atau di bawah harga penila ian  

para langganan. 

7    Tempat yang terbaik untuk memperagakan suatu  

produk yang diharapkan dapat segera menarik 

pembeli adalah di dekat meja kasir. 

8    Saya selalu tidak ketinggalan dengan perkem-  

bangan produk-produk baru yang berada dalam 

lingkup minat saya. 

9     Bentuk kemasan, warna serta cara menampilkan  

barang akan sangat besar pengaruhnya terhadap 

keputusan pembelian oleh konsumen. 

10   Penjualan meningkat bila diadakan demonstrasi  

     suatu produk dilaksanakan. 

11   Salah satu dari keputusan-keputusan pemasaran  

yang terpent ing yang dapat dilakukan  

oleh seseorang adalah pemberian nama  

produk atau nama perusahaan. 

12   "Temukan kebutuhan dan penuhilah", merupakan  

suatu peraturan-peraturan yang terbukti bekerja 

dengan baik. 

13 Dalam pemesanan barang dipilih melalui surat  

(mail post) dapat dipilih alamat lengkap daripada 

hanya nomor P.O. Box. 
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14   Meskipun pembelian melalui kartu kredit (Credit  

Card) dibebankan biaya kepada penjual, namun 

keuntungan akibat peningkatan penjualan melalu i 

sistem ini akan dapat  menutup biaya tersebut. 

15   Menjalankan sistem discount atas suatu produk  

merupakan tindakan yang kurang bijaksana 

karena akan merendahkan nilai produk tersebut di 

mata konsumen. 

16 Orang akan mengingat suatu mutu barang dalam 

jangka waktu yang lama setelah is melupakan 

harga barang itu. 

17 Para pelanggan nampaknya akan lebih ingin  

      membeli suatu produk bila mereka diberi contoh gratis. 

18 Dalam suatu kompetisi harga pasar, suatu produk   

dengan kualitas yang lebih tinggi akan secara 

otomatis mempunyai pasar apabila harga yang 

ditawarkan tetap dapat bersaing. 

19  Menent ukan ha r ga  t er endah da la m s ua tu   

pemasaran akan mampu mendorong keputusan 

konsumen untuk membeli. 

20 Orang cenderung untuk membeli produk yang  

     mereka inginkan dibandingkan dengan  

     produk yang mereka butuhkan. 

Jumlah nilai untuk produk & penentuan harga 

B. Masalah Kepedulian pada Konsumen 

21 Saya menyukai membuat analisis atas motivasi  
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tersembunyi dibalik tindakan dari orang-orang, yaitu 

mengapa orang-orang tersebut melakukan apa yang 

mereka lakukan. 

22 Saya mengerti sebab-sebab apa yang mendorong  

seseorang untuk membeli. 

23 Saya dapat  menila i suatu produk mela lui   

pandangan konsumen. 

24 Saya meno lak konsumen dengan cara men-  

jauhinya agar dia tidak mendekati.  

25 Saya mudah mengkaitkan beberapa gagasan  

Baru. 

26 Saya terpukau oleh adanya keterlibatan ilmu  

     jiwa yang masuk ke dalam iklan. 

27 Member i pelanggan melebihi yang mereka 

harapkan, akan merangsang mereka untuk  

     kembali lagi,  meskipun dimana raja harganya  

     tidak berbeda. 

28 "Pembicaraan dari satu orang ke orang lainnya"  

dapat  menjadi sumber  terbaik muncu lnya  

konsumen baru. 

29 Produk yang diletakkan sebatas ketinggian mata  

akan terjual lebih baik dibandingkan dengan yang 

ditempatkan di tempat paling atas atau di bagian 

bawah. 

30 "Konsumen senantiasa benar" merupakan motto  

yang bagus untuk diikuti.  



 34 

31 Setiap usaha bisnis merupakan "bisnis manusia". 

32 Dengan menggunakan ungkapan "baru"  

      atau "dikembangkan" da lam suatu  

    ik lan akan cenderung meningkatkan penjualan. 

33 Me mpro mo sikan manfaat  suatu produ k  

merupakan suatu usaha pemasaran yang lebih 

efektif dibandingkan dengan mempromosikan 

karakteristik produk tersebut.. 

34 Dalam bisnis, mayoritas hasil penjualan datangnya 

kurang dari 30% jumlah para konsumen. 

35 Ketakutan atas kehabisan stok barang mendorong  

banyak orang untuk melakukan pembelian. 

36 Keteguhan prinsip dan ketepatan melakukan 

pelaksanaan merupakan kunci utama keberhasilan. 

37 Menghidupkan kembali hubungan bisnis dengan 

konsumen lama dapat menjadi cara yang bagus untuk 

meningkatkan penjualan. 

38 Mayoritas konsumen biasanya berdomisili dalam  

jarak hanya 10-15 menit berkendaraan mobil 

dari lokasi toko penjual barang-barang 

39 Bagi suatu bsnis eceran (retail business), lokasi 

merupakan masalah rawan 

40 Pengusaha yang mengutamakan memecahkan 

masalah yang dihadapi konsumen, akan dapat 

meningkatka n ju mla h  pe n jua la nn ya  

diband ingkan yang hanya mengutamakan 

menjual barang saja. 

Nilai masalah kepedulian pada konsumen 
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C.  Masalah Iklan dan Promosi Biasanya Kadang Jarang 

41 Saya menikmati kegiatan menjual barang. 

42 Saya pandai membujuk. 

43 Bila memperhatikan lika-liku komersial dalam  

siaran TV, saya senang memikirkan cara-cara 

mereka mengembangkan usahanya. 

44 Mudah bagi saya untuk membuat slogan-slogan  

dan suara-suara yang menarik orang. 

45 Menyenangkan bagi saya memperbincangkan  

usaha saya yang telah saya selesaikan dengan baik. 

46 Saya suka mempelajari strategi pemasaran yang  

ada dibalik kampanye iklan. 

47 Saya memikirkan cara-cara yang lebih baik  

untuk bisnis dalam lingkungan masyarakat saya 

daripada melalui cara iklan. 

48 Iklan yang berisis pesan sederhana lebih efektif  

dibandingkan dengan iklan yang penuh kata- 

kata dan rumit. 

49 Manakala saya membeli suatu produk yang  

saya sukai, saya senang memperbincangkannya. 

50 Saya memperhatikan sarana-sarana pemasaran  

yang dipergunakan orang untuk mempromosikan 

bisnis mereka. 

51 Saya senang menciptakan nama-nama untuk  

       bisnis-bisnis Baru. 
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52 Orang lebih banyak dipengaruhi oleh apa  

yang mereka lihat daripada apa yang mereka 

dengar. 

53 Menciptakan jaringan kerja dengan orang-orang  

lain yang berada dalam bisnis yang sama akan 

sangat berguna bagi para wiraswastawan. 

54 Bila saya memasuki toko, saya selalu menganalisa 

  alasan-alasan di balik cara-cara mereka mengatur  

       penempatan barang-barang produk. 

55 Saya membuat  analisa at as daya t ar ik  yang   

ditimbulkan dari lambang-lambang atau tandatanda 

yang dipergunakan orang dalam berbisnis. 

56 Mengatasi masalah penundaan pelayanan  

terhadap para konsumen merupakan faktor utama yang 

harus dipertimbangkan sungguh-sungguh apabila 

dikehendaki memasarkan suatu produk. 

57 Pengakuan yang berasal dari para konsumen  

yang merasa puas merupakan sarana pemasaran 

yang jitu. 

58 Dengan menggunakan inisiatif dan kreativitas, saya 

dapat memperoleh publisitas media secara gratis. 

59  Lebih bijaksana memusatkan pelaksanaan iklan 

untuk suatu daerah pemasaran tertentu yang 

dipilih, dibandingkan dengan membuat target untuk 

keseluruhan daerah pemasaran. 

60 Dalam periklanan, pengulangan pesan-pesan yang 

ditempatkan dengan jarak waktu tertentu, 

memiliki arti yang penting agar pesan itu dapat 
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selalu diingat oleh orang-orang. 

Nilai untuk masalah IkIan dan Promosi 

Penilaian Hasil Tes Pemasaran 

Jumlah nilai yang diperoleh dari tiga bagian di atas.  

Jumlah nilai Test Pemasaran Anda :  

 

Nilai : 

320-360 

Jenius dalam pemasaran. Anda memiliki cara pandang yang tajam mengenai 

dinamika pemasaran. Anda memahami prinsip-prinsip suatu usaha 

perdagangan barang dan t idak akan mempunya i masa lah da la m 

menumbuhkan banyak perhatian terhadap pelayanan dan produk Anda. 

280-319 

Anda memiliki naluri pemasaran yang baik. Anda mampu memperpadukan 

bersama-sama suatu pesan yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya dengan 

gagasan-gagasan Anda secara efektif. Pelajarilah daerah pemasarannya dan 

susunlah cara-cara untuk mengatasi persaingan yang berlangsung, Anda 

harus bekerja sebaik-baiknya dalam kegiatan pemasaran. 

210-279 

Naluri pemasaran anda "cukup" saja. Dengan sedikit bimbingan dan 

pengarahan, Anda mampu bekerja baik. Harap dipertimbangkan penggunaan 

pelayanan/ nasehat ahli untuk membantu Anda memulai usaha Anda. 

120-209 

Dalam pemasaran, Anda memiliki pengetahuan dasar, namun masih 

memerlukan banyak bantuan untuk dapat memahami masalah-masalah 



 38 

pemasaran yang lebih rinci secara lebih baik. Bacalah banyak buku-buku secara 

ekstensif, ambillah kursus-kursus dan berdiskusilah dengan para ahli. 

1-119 

Menjual dan memasarkan barang jelas bukan merupakan kekuatan Anda. pada 

tahap ini. Pelajarilah prinsip-prinsip dasarnya terlebih dahulu atau Anda akan 

mempunyai gagasan-gagasan yang besar yang hanya akan berakhir pada 

ja lan buntu saja   tanpa tabu akan ke mana Anda melangkah 

Di bawah 1 

Ibu Anda mungkin membelikan sesuatu bagi anda, bila anda memohonnya dengan 

halus. 

12.  INTREPRETASI HASIL TES PEM ASARAN  

Berjuta-juta macam produk ditawarkan di pasaran setiap hari. Agar Anda dapat 

bersaing, penting sekali bagi Anda untuk memasarkan barang dengan kualitas 

tinggi, harga barang maupun jasa pelayanan yang wajar, dan Anda harus 

mengetahui, latar belakang apa yang mendorong seseorang untuk membeli 

produk Anda. 

A. Produk dan Penentuan Harga 

Bagian dari pengujian masalah pemasaran ini akan mengukur tingkat 

kepekaan Anda terhadap prinsip-prinsip memilih suatu produk yang dapat dijual 

dan menetapkan harga yang layak bagi produk tersebut.  

Apakah Anda memiliki nilai yang tinggi atau rendah, bila Anda mempunyai rencana 

untuk masuk dalam bisnis, penting sekali bagi Anda untuk melakukan suatu 

penelitian pasar secara teliti, untuk mengetahui apa yang sebenarnya yang 

diinginkan atau yang dibutuhkan oleh mereka, serta macam produk yang bagaimana  

yang Anda ingin lempar ke pasar.  Bila  mereka memang menghendakinya, 
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Anda perlu menetapkan seberapa besar harga yang dapat diterima oleh mereka 

agar mereka mau membeli. 

Cin ta pada gigi tan pertama 

Donald Weck, pesero pendiri produk "Love at First Bite", mengungkapkan sebuah 

dongeng tentang bagaimana ia menentukan harga bagi produknya, yakni sayur-

sayuran yang dinamakan "pate". 

"Saya membuat sebanyak satu lusin (12) dan membawanya ke pelbagai toko 

keju dan anggur di dalam kota dan kami beri mereka masing-masing contoh 

produk untuk dicoba rasanya. Orang pertama mencoba rasanya dan berkata, "Enak  

berapa harganya ?" Saya jawab, "per pon empat dollar", dan wanita itu berseru, 

"Kirimkan beberapa untuk kami minggu depan". Di toko berikut, saya mengalami 

hal yang sama, hanya saja saat itu saya berkata bahwa produk "pate" tersebut 

berharga lima dollar per pon. Orang inipun memesan beberapa. Pada toko ketiga 

pemilik toko berkata, produk anda bagus. Berapa harganya?" dan saya menjawab, 

"Enam dollar per pon", di mana pemilik toko itu kemudian berkata, "Bogus, saya 

akan memanggilmu kembali pada saat saya menghendakinya". Kejadian terakhir 

inilah yang menentukan tingkat harga produk tersebut. 

"Sebulan kemudian, sesudah saya berhasil membangun hubungan dasar dengan 

konsumen, saya kembali lagi kepada toko yang ketiga. Kepada pemiliknya 

saya katakan bahwa karena efisiensi, sekarang saya sudah dapat menurunkan 

harganya menjadi lima dollar per pon dimana ia kemudian berkata : "Bagus, 

kirimkan kepada kami dua pon minggu depan".  

Sebagaimana Anda dapat menyimpulkan dari kisah di atas, menetapkan harga 

yang layak bagi suatu produk atau suatu pelayanan, membutuhkan suatu paduan 

antara naluri dengan analisa pasar yang baik. Merupakan suatu tindakan yang 

bijaksana apabila Anda melakukan penelitian atas prosedur, proses serta faktor 

psikologi penetapan harga. Antara lain, keinginan Anda untuk mengetahui berapa 

harga produk Anda ditambah biaya angkutan sebelum laba, atas produk tersebut, 
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bagaimana situasi persaingan yang ada untuk barang sejenis, bagaimana konsumen 

memberikan tanggapan terhadap harga jual Anda, bagaimana Anda akan 

menetapkan harga Anda dalam kaitannya dengan discount yang dapat diberikan 

untuk pembelian sejumlah barang, ketentuan-ketentuan apa yang akan anda 

pergunakan apabila terjadi tukar-menukar barang, barang-barang yang dikembalikan 

dan pada saat Anda melakukan penjualan khusus. 

Dan sekali Anda terjun dalam suatu bisnis, seyogyanya Anda memperhatikan nasehat 

Don Hawkins dari Hawkins Avionic, yang berkata, "Ada orang yang sedang 

memperhatikan produk Anda dan memikirkan tentang suatu cara untuk 

membuatnya lebih baik. Jangan sekali-kali memberikan kesempatan kepada 

orang lain memandang produk anda sebagai produk yang sudah ketinggalan 

zaman. Anda sendirilah yang harus menganggap bahwa produk Anda sudah 

ketinggalan zaman. 

Para pembuka jalan (Pionir) 

Suatu cara yang benar-benar efektif untuk memperkenalkan suatu produk dengan 

harga pembiayaan rendah kepada para konsumen potensial, adalah dengan memberi 

mereka contoh produk. Karena itu jawaban yang benar untuk soal nomor 17 adalah 

"biasanya". 

Donal Weck mengutarakan kepada kita sebagai berikut : "Kita harus dapat 

meyakinkan orang-orang untuk membeli suatu produk kita yang benar-benar baru 

dipasarkan dari pabriknya. Dan salah satu jalan untuk meyakinkannya adalah 

dengan cara memberi mereka kesempatan untuk melihat produk sayur "pate" tersebut 

dan merasakannya. Hampir setiap orang ternyata membeli sekaligus setelah mereka 

mengetahui rasa "pate". Kami menjual kepada toko milik pedagang Joe, suatu 

koperasi besar dari toko-toko makanan penyedap di kawan Los Angeles. Kami 

pergi ke daerah tersebut dua atau tiga kali selama enam jam sehari, berdiri di sana 

dan berbicara banyak untuk meyakinkan tentang jenis produk sambil memberikan 

contoh-contoh produk kami. Setiap kali pihak kami menyelenggarakan kegiatan 
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tersebut, maka penjualan dalam toko-toko tersebut meningkat dan tetap bertahan 

pada tingkat yang lebih tinggi dari keadaan sebelumnya". 

Weck menambahkan : "Banyak dari perusahaan besar melakukan pemasaran 

perintisan. Namun, perusahaan tersebut memiliki anggaran khusus untuk itu. Bila 

saya akan melakukan usaha perintisan sekali lagi, maka sebelumnya saya akan 

melaksanakan penelitian pasar terlebih dahulu secara mendasar, sebelum saya terjun 

ke pasar dengan produk tersebut. Saat ini saya sedang mengembangkan serangkaian 

produk-produk dari bahan keju dengan berharap saya akan mempunyai 

kemungkinan besar diterima oleh para konsumen, ditinjau dari sudut adanya 

keterkaitan antara rencana produk baru saya dengan produk sayur "pate". 

Don Dible,  presiden dan pendir i :Dible Learning Systems, Inc", 

mengungkapkan bahwa secara tetap is selalu melakukan penelitian-penelitian pasar. 

Berlokasi di Fairfield, California, perusahaannya merupakan salah satu usaha paling 

maju di negara bagian tersebut yang bergerak dalam usaha seminar pemasaran dan 

pengembangan. "Dible Learning Systems, Inc", menjual seminar-seminar kepada 

bermacam-macam kalangan yang memiliki bidang gerak bisnis seminar, seperti 

universitas serta kamar-kamar dagang. Terhadap mereka, Don Dible telah membantu 

para klien dalam menyampaikan lebih dari 2.000 macam seminar per tahun dan 

yang melibatkan lebih dari 80.000 peserta. Dible mengatakan, "Dewasa ini saya 

selalu menaruh perhatian pada kegiatan para pesaing dan saya selalu berusaha 

untuk mengembangkan pelayanan saya agar menjadi lebih baik daripada yang 

dapat diberikan oleh mereka". Dia mengamati bahwa seringkali para perintis 

usaha baru harus selalu menyandang panah-panah di punggungnya. 

B. Konsumen 

Pada puncaknya, produk-produk Anda harus dapat mendapatkan jalur 

penyalurannya ke para konsumen potensial. Sebagai tambahan, dalam usaha 

menawarkan barang atau jasa dengan harga yang pantas untuk dibayar oleh para 
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konsumen, Anda juga harus yakin bahwa mereka akan puas atas pembelian 

itu. 

Bila dalam tes di atas Anda mendapatkan nilai yang tinggi, nampaknya anda 

setuju bahwa setiap kegiatan bisnis sebenarnya merupakan "usaha dagang", 

tanpa mempermasalahkan jenis barang maupun jasa pelayanan Anda. Bila nilai 

Anda rendah, maka Anda masih memerlukan untuk mempertajam pemahaman 

Anda atas hal-hal yang berkaitan dertgan dasar-dasar motivasi dari manusia. Bila 

Anda tidak melaksanakannya, kemungkinan besar Anda hanya akan berhenti pada 

sifat tertarik Anda atas jenis produk atau jawa pelayanan itu saja tanpa ada 

seorangpun yang membeli. Dan tanpa adanya para konsumen, berarti Anda tidak 

mempunyai bisnis. 

Juallah Kemanfaatannya 

Soal nomor 20 menguji tingkat kejelian Anda terhadap suatu prinsipprinsip 

pokok dalam penjualan : orang cenderung untuk membeli produkproduk yang 

mereka inginkan dan bukannya produk-produk yang mereka butuhkan. Oleh 

karena itu, bilamana Anda menjual manfaat apa yang dapat dihasilkan dari produk 

tersebut dan bukannya macam/bentuk dari produk itu sendiri, maka Anda akan 

berada lebih jauh di depan dalam keseluruhan "per lombaan" pemasaran yang 

anda hadapi. Dalam bukunya berjudul "Secrets of closing the Sale", Zig Ziglar 

menekankan, "Orang tidak akan membeli demi alasan-alasan yang logis melainkan 

demi dorongan-dorongan emosi mereka". 

Debbi Fields dari Mrs. Field Chocolate Chippery yang memahami prinsip tersebut 

dengan baik menerangkan, "Para konsumen datang ke toko kami oleh karena mereka 

mengetahui bahwa karyawan toko kami berlaku ramah serta mengenali mereka. 

Mereka bukannya datang hanya untuk sekedar mendapatan kue-kue. Mereka datang 

terutama karena merasa akan mendapatkan suatu pengalaman yang indah. Mereka 

menggemari rasa kue coklat batangan yang masih hangat yang baru saja dikeluarkan 
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dari oven dan hal itu mengingatkan mereka akan situasi rumah dan nenek 

mereka". 

Salah satu petunjuk terbaik untuk mengetahui apa yang dipikirkan para 

konsumen adalah dengan cara menyelidiki apa yang berada dalam pikiran Anda 

sendiri. Sebagai konsumen, apa saja yang menarik bagi Anda? Kapan anda 

menjadi kecewa terhadap pelayanan seseorang? Dan kapan Anda memberi 

rekomendasi atas suatu usaha tertentu kepada seorang kawan? Sebagai 

tambahan dalam hal pelaksanaan penelitian pasar, pergunakanlah pengalaman 

Anda sendiri untuk menambah kepekaan Anda dalam mencari tahu, bentuk/cara 

apakah yang paling dapat memberi daya tarik kepada para konsumen. 

Memenuhi janji 

Tes nomor 36 menunjuk pada kepentingan, masalah konsisten serta 

kegiatan tindak lanjut dalam suatu usaha bisnis. Janganlah Anda pernah 

mengucapkan janji yang tidak mungkin Anda tepati. Apakah janji itu berupa janji 

untuk bertemu dengan seseorang atau janji untuk mengirim barang pada waktu 

tertentu. Menarik kembali janji yang pernah dibuat akan menimbulkan ma salah 

serius atas kredibilitas (kepercayaan) para konsumen terhadap Anda. Bila Anda tahu 

akan terjadi keterlambatan waktu dalam suatu janji pengiriman barang misalnya, 

beritahukanlah hal tersebut terlebih dahulu kepada konsumen anda. Kemudian 

rundingkanlah kembali, bila memungkinkan, beritahukan batas waktu akhir 

pengiriman selanjutnya. Lakukanlah komunikasi setiap saat. Ada sebuah pepatah 

Perancis berbunyi, "Orang-orang akan menghitung kesalahan dari seseorang 

yang membuat mereka harus menunggu". Orangorang ini telah berbuat lebih buruk 

dibandingkan dengan orang-orang bisnis yang tidak menjalankan dengan tindak 

lanjut. 

Peter Jewet dari "Profesional Alliance" memberi nasehat, "Penuhi janji 

pengiriman barang yang telah Anda buat, betapapun hal itu akan membuat Anda 
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susah atau rugi. Tidak melaksanakan pengiriman barang tersebut akan merupakan 

jalan yang paling cepat menuju kehancuran bisnis Anda". 

Pada toko coklat Mrs. Fields Chocolate Chippery, mereka memberikan jaminan 

mutu 100% bagi produk-produk mereka. Debbi Fields berkata, "Bila anda tidak 

menerima kue-kue kami dalam keadaan segar dan hangat, langsung keluar dari oven, 

kembalikanlah, dan kami akan menggantinya. Salah satu kesalahan yang 

dilakukan oleh para wiraswastawan dalam memasarkan produksi mereka adalah 

dengan melakukannya tanpa penyertaan jaminan. Bila Anda memberi garansi, para 

konsumen anda akan menyadari bahwa mereka akan merasa puas. 

Dottie Walters dari kantor Walters Internat ional Speakers Bureau 

menambahkan, "Suatu tantangan bagi para wiraswastawan adalah adanya 

keharusan memberi perhatian sepenuhnya setiap hari. Bukan hanya dengan sekali 

saja Anda berbuat dan Anda terjamin berhasil untuk selamanya. Untuk tetap unggul 

dalam persaingan, Anda harus tetap teguh dan penuh dengan ilham. Itulah 

sebabnya mengapa beberapa orang telah gagal dalam bisnis mereka karena 

mereka tidak konsisten". 

Lokasi 

Bila Anda sedang memikirkan untuk suatu bisnis eceran, seyogyanya anda harus 

memilih suatu lokasi yang tepat agar dapat memberi kemudahan bagi para calon 

konsumen. Bila naluri Anda baik dalam kaitannya dengan konsumen Anda yang 

potensial, sudah seharusnya Anda memberi "biasanya" sebagai jawaban atas soal 

nomor 38 dan 39. 

Salah seorang pengusaha percetakan yang sibuk yang kami kunjungi, 

memberi nasehat kepada para wiraswastawan untuk bertindak teliti dalam 

memilih suatu lokasi. Dia mengungkapkan, "Kecuali Anda memiliki bisnis yang 

hanya melayani order lewat surat (mail order), pada umumnya, letak lokasi harus 

berjarak tempuh 10 — 15 menit (dengan kendaraan motor) dari tempat para konsumen 
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tinggal/bekerja, kecuali terdapatnya hambatan-hambatan alamiah di sekitar lingkungan 

lokasi. Karena itu, telitilah terlebih dahulu demografi daerah tersebut secara 

seksama agar para konsumen yang ingin anda tarik berada pada jarak tempuh 

tersebut di atas." 

"Demikian juga perhatikan, apakah yang terjadi terhadap usaha bisnis lain yang 

telah ada di daerah tersebut sebelum Anda. Apakah usaha mereka tidak mengalami 

kemajuan? Apabila benar, mengapa hal itu dapat terjadi? Apakah hal demikian 

disebabkan karena adanya pola lalu-lintas yang buruk? Penuhnya kerumunan 

manusia sehingga sulit bagi seseorang untuk mencapai toko tersebut? Persaingan 

keras antar tetangga?" "Telitilah sejarah lokasi dan Anda akan menemukan bahwa ada 

beberapa tempat tertentu di daerah lokasi tersebut yang bersifat sangat rawan, di 

mana setiap usaha bisnis yang dilakukan di tempat-tempat tertentu tersebut pasti 

akan selalu tidak akan dapat berjalan." 

Menjual = Melayani 

Para wiraswastawan menekankan akan pentingnya konsep yang diperkenalkan dalam 

tes nomor 40. Pemusatan atas masalah konsumen dibandingkan dengan hanya sekedar 

berusaha meningkatkan penjualan merupakan suatu unsur utama bagi bisnis 

apapun yang berhasil.  

Dottie Walters yang mempunyai reputasi sebagai seorang pengarang bukubuku 

yang pertama kali mengupas tentang peran wanita dalam penjualan melalui 

bukunya "Underestimate the Selling Power of a Woman", memberi nasehat kepada para 

wiraswastawan yang berpotensi, "Pertama kali, bertanyalah pada diri anda sendiri, 

siapakah yang membutuhkan produk atau jasa pelayanan ini ?". Kemudian 

carilah dimana konsumen-konsumen itu berada. Mungkin para konsumen tersebut 

masuk dalam keanggotaan dari beberapa perkumpulan atau asosiasi tertentu. 

Selidikilah, dan berusahalah berkenalan dengan mereka. 

"Ada empat buah kata manjur yang saya ajarkan dalam kegiatan penjualan: "Tell 
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me about it (Ceritakanlah kepada kami mengenai hal itu)" Usahakanlah agar para 

konsumen yang mempunyai potensi besar untuk berbicara, temukanlah masalah mereka, 

dan kembalilah dengan beberapa gagasan dan penyelesaian". Walter menambahkan 

lagi, "Istilah menjual berasal dari kata bahasa Skandinavia yang mempunyai art i 

melayani. Semakin besar kemampuan kita untuk melayani, semakin besar 

pula kesempatan yang akan kita peroleh untuk mencapai keberhasilan. Bila Anda 

membantu orang menyelesaikan permasalahan mereka dan memberikan apa yang 

mereka butuhkan, tentu saja mereka akan membeli dari Anda." 

"Pelanggan yang potensial tersebut sedang duduk menunggu dengan sebuah 

cangkir kosong. Carilah tabu seberapa besar ukuran cangkir tersebut dan 

selanjutnya kerjakan apapun juga yang ingin Anda produksi untuk dapat mengisi 

penuh cangkir tersebut." 

Mo Siegel yang telah mengisi penuh cangkir kosong milik para pelanggan dengan 

teh bebas kafein, berkata tentang suatu usaha bisnis, "Sesungguhnya saya memiliki 

keyakinan, bahwa imbalan yang akan saya peroleh akan selalu sebanding dengan 

pelayanan yang saya berikan." 

Kepuasan konsumen/pelanggan 

Bila Anda mempunyai rencana untuk tetap dalam suatu usaha, Anda harus dapat 

memastikan bahwa para langganan Anda merasa puas. Pembicaraan dari mulut  ke 

mulut  merupakan salah satu jalan yang paling efekt if untuk mempromosikan 

sesuatu. Konsumen terdahulu acapkali merupakan sumber yang paling berharga dal 

am suatu bisnis Baru. Para pemilik perusahaan yang tidak segan-segan mendatangi 

pelanggan akan menumbuhkan reputasi yang mantap dan baik di mata para 

pelanggan, dan hal ini merupakan salah satu cara pemasaran yang baik. 

Ada sebuah dongeng yang mengisahkan tentang dua orang pemilik usaha gula-

gula. Keduanya sama-sama berhasil, sedang yang seorang berhasil menjadi kaya. 

Perbedaannya terletak dalam cara mereka masing-masing menimbang gula-gula 
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tersebut. Pemilik yang pertama menaruh seonggok gula-gula dan kemudian 

mengambil beberapa gula-gula untuk mendapatkan berat timbangan yang diinginkan. 

Yang kedua, yakni pengusaha yang lebih berhasil, melakukan cara menimbang 

dengan menaruh gula-gula sedikit demi sedikit sampai berat yang diinginkan 

tercapai dan kemudian menambahkan beberap gula-gula lagi sebagai tambahan 

(bonus timbangan). 

C. Iklan dan Promosi 

Bila Anda memiliki beberapa macam produk namun tidak seorangpun 

mengertalinya, sesungguhnyalah Anda tidak sedang melakukan suatu bentuk usaha 

apapun. Anda harus berusaha memahami tentang cara bagaimana Anda dapat 

berkomunikasi dengan para pelanggan yang potensial dan dalam hal ini Anda 

hams dapat melakukannya dengan benar-benar membuat perhitungan biaya secara 

efisien. 

Penyederhanaan 

Bila anda menjawab "biasanya" atas tes nomor 48, Anda pasti akan setuju 

terhadap hasil penelitian yang mengatakan bahwa orang-orang akan lebih tertarik 

atas pesan-pesan yang sederhana dan singkat dibandingkan dengan pesan-pesan 

yang rumit. Setiap hari kita telah dihujani dengan berjuta-juta pesan dan suatu 

bentuk pesan yang rumit akan lebih membuat kita bertambah bingung. 

"Cara pendekatan yang paling baik kepada masyarakat kita yang telah 

demikian banyak menerima komunikasi dalam segala bentuknya, adalah dengan 

memberikan pesan-pesan yang dibuat sesederhana mungkin, demikian pesan Al Ries 

dan Jack Trout dalam buku mereka "Positioning". Dikatakannya lebih lanjut: 

"Sebagai suatu mekanisme pertahanan diri terhadap demikian banyaknya 

komunikasi yang ada pada masa kini, pikiran kita akan menolak setiap pesan 

komunikasi yang tidak dapat dengan segera dicerna. Pikiran hanya akan 

menerima segala macam informasi baru yang bersifat sejalan dengan alam 
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pikiran yang sudah ada dalam diri kita dan akan menyaring keluar hal-hal 

lainnya." 

Cherchez le Creneau 

Bila Anda menjawab tes nomor 1, 3, dan 5 mengenai pokok masalah Produk 

dan Penentuan harga dengan "biasanya", demikian juga dengan tes nomor 47 

mengenai iklan dan promosi, berarti anda memiliki naluri "Cherchez le Creneau". 

Ungkapan "Cherchez le Creneau" merupakan ungkapan Bahasa Perancis yang 

mempunyai arti "Lihatlah akan setiap adanya lubang". Para wiraswastawan 

kelompok ini yang ingin mencari jalan-jalan baru dalam usaha memasarkan barang 

produk barunya, jasa pelayanan atau yang sedang mencari cara-cara untuk membuat 

iklan, akan mudah menemukan adanya banyak peluang yang dapat ditempuh. 

Al Ries dan Jack Trout mengatakan kepada para pembacanya, "Untuk 

memperoleh suatu peluang, sebaiknya Anda memiliki kemampuan untuk 

berpikir terbalik, berpikir dalam arah yang berlawanan. Bila semua orang 

bergerak ke arah timur cobalah lihat, apakah Anda dapat menemukan peluang tersebut 

dengan bergerak ke arah barat dan kemudian penuhilah". 

Don Dible dari "Dible Learning System" berkisah tentang adanya seorang yang 

berhasil menemukan peluang khusus bagi dirinya, "Orang tersebut biasa dikenal 

sebagai pengusaha sikat pembersih "Fuller Brush" di negara bagian Wisconsin. Ia 

berhubungan dengan banyak petani yang memerlukan sikat-sikat pembersih untuk 

membersihkan peralatan pemrosesan susu produk mereka. Namun demikian dalam 

banyak hal, perusahaan sikat tersebut tidak membuat sikat-sikat khusus yang dirancang 

untuk keperluan seperti di atas. Orang tersebut kemudian mendirikan usaha sendiri yang 

berbentuk suatu perusahaan bernama "Sparta Brush Company", yang bergerak khusus 

dalam pembuatan sikat-sikat pembersih untuk keperluan industri peternakan. la telah 

menemukan suatu peluang dalam pasar dan dengan baik memenuhinya". 

Baru-baru ini kami juga melihat sebuah contoh dari seseorang yang menemukan 
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suatu peluang dalam bidang iklan di kota New York. Kami melihat dari jendela nama 

perusahaan lengkap dengan nomor telepon mereka yang besar hurufnya tertulis 

memanjang di bagian atas bak tertutup tersebut. Truk tersebut merupakan satu-

satunya truk yang memanfaatkan atap bagian atas untuk menempatkan iklan yang 

dapat bergerak kemanapun juga. Wiraswastawan pemilik perusahaan tersebut 

ternyata dapat memanfaatkan ruang yang ada di antara tanah dan langit untuk 

digunakan sebagai sarana iklan dan sebagai akibatnya, iklan tersebut berhasil dengan 

mudah mencapai ratusan orang yang tinggal dan bekerja pada tempat-tempat bertingkat 

satu ke atas dengan mudah setiap harinya. 

 

 

Ungkapan Kata-kata Berpengaruh 

Jawaban "biasanya" untuk tes nomor 32 menegaskan bahwa Anda memiliki naluri 

dan kumpulan kata-kata yang bagus yang akan mempunyai pengaruh yang bermanfaat 

dalam usaha penjualan. Dengan cepat pilihlah dan lingkarilah ungkapan kata-kata 

berikut : vital, biaya, teruji, membayar, sehat, kontrak, mudah, isyarat, terjamin, 

mencoba, aman, gelisah, hilang, lucu, membeli, cinta, mati, ditemukan, baik, benar, 

sulit, hasil, obligasi, nyaman, gagal, laba, bertanggung jawab, berjasa. 

Bila anda melingkari setiap ungkapan kata dan dimulai dengan kata "vital", 

maka anda mempunyai naluri yang baik terhadap kosa kata yang mempunyai 

pengaruh dalam usaha menjual suatu produk. Kata-kata lainnya yang juga 

mempunyai pengaruh adalah bahagia, aman, menguntungkan, manfaat dan kata 

"Anda". 

Tempat-tempat Iklan 

Mungkin Anda harus mulai bisnis Anda dengan anggaran yang terbatas. Oleh 

karena itu memberikan jawaban "biasanya" atas tes nomor 58, menunjukkan bahwa pada 

saat Anda siap melancarkan suatu kampanye iklan, Anda sebenarnya sudah 
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berada jauh di depannya. Banyak wiraswastawan yang diteliti ternyata sebagian besar 

menikmati sarana peliputan bisnis mereka hanya dengan biaya yang sangat rendah atau 

bahkan ada yang tanpa biaya.. Misalnya George Coakley, seorang jenius 

pemasaran, yang membiayai, mempromosikan dan mengelola keajaiban produksi "Pet 

Rock" dari penemunya yang bernama Gary Dahal, menyatakan, bahwa paling 

sedikit dia telah memperoleh manfaat publisitas gratis senilai 10 juta dollar, 

sebelum dia benar-benar melakukan publikasi umum. 

Dia mengungkapkan, "Kami memperoleh waktu selama 8 menit dalam program 

TV "Sony and Cher Show" tahun 1975 dimana pada tahun tersebut, setiap program 

yang disiarkan melalui TV telah mencapai nilai US $ 100.000,- per menit. Kami juga 

pernah ditayangkan dalam program "The Tonight Show" selama 2 kali. 

Charles Schultz melakukan suatu animasi kartun "Peanut" di atas "Pet Rock" 

yang termuat pada 700 buah surat kabar. Sedangkan Erma Bombeck menulis tentang 

usaha kami dalam kolom sindikatnya, dan Walter Cronkite serta Paul Harvey 

memperbincangkan juga usaha kami dalam pertunjukanpertunjukan mereka yang 

baru. Di samping itu orang menulis artikel mengenai usaha kami dalam majalah-

majalah seperti "Time", "People" serta "Newsweek". 

Setelah kesemuanya itu terjadi, Coakley kemudian menyebarkan publisitas-

publisitas tersebut. Ia mengirimkan salinan-salinan kepada perwakilan-

perwakilannya, yang pada gilirannya memperlihatkan lebih lanjut kepada para pembeli 

yang bisa diharapkan. Cara tersebut membantu dalam membangunkan momentum serta 

menciptakan antusiame selanjutnya terhadap "Pet Rock". 

Antara Batu Karang dan Kemujuran 

George Coakley memperlihatkan beberapa jurus kearifan dalam pemasarannya pada 

saat is mohon kepada para wiraswastawan agar berhati-hati mengerjakan pekerjaan 

rumahnya : "Masalah-masalah yang lazim dihadapi para wiraswastawan adalah, bahwa 

visi/tujuan mereka dapat dikabulkan oleh antusiasme yang mereka miliki dan 
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mereka akan kehilangan perspektif. Anda dapat menjadi mabuk oleh gagasan Anda, 

sudah tidak berpikir lagi apakah orang lain akan menyukainya atau t idak. 

Keluarga dan kawan-kawan Anda t idak akan mengacaukan gagasan-gagasan anda 

karena mereka tidak ingin mengungkapkan sesuatu yang akan dapat menyakitkan hati 

Anda. Dan sebelum Anda menyadari hal tersebut, maka Anda sudah berada dalam 

jalan yang tidak benar". 

"Saya dapat menceritakan kepada Anda tentang kisah-kisah yang menakutkan dari 

orang-orang yang datang kepada kami dengan demikian banyak produkproduk yang 

dihasilkan dan yang masih tetap disimpan dalam gudang mereka, karena 

ketidakmampuan mereka untuk menjual produk tersebut. Sungguh tragis dengan 

demikian banyak kerugian yang diderita".  

Coakley memberi nasihat : "Bila Anda mempunyai suatu gagasan awal, maica 

terlebih dahulu, simpanlah hal tersebut untuk Anda sendiri, karena Anda masih 

membutuhkan dorongan lebih lanjut untuk menciptakannya menjadi suatu kenyataan 

Lalu, buatlah prototipenya (contoh produksi). Misalkan, Anda telah menemukan 

bentuk suatu set yang terdiri dari pena dan pensil dengan model yang baru. Buatlah 

satu set dan letakkan di atas meja Anda dan amatilah bentuknya dengan telit i set iap 

saat  mungkin saja set itu akan nampak sangat buruk. Kami membuat prototipe 

"Pet Rock" dalam bentuk yang sesederhana mungkin dan memerintahkan lanjut 

untuk mulai diproduksi pada kesempatan pertama. 

"Selanjutnya, sahkan penerimaan produk tersebut secepat mungkin sehingga 

Anda tidak akan terperangkap dengan stok dalam jumlah besar yang ada 

dalam gudang Anda. Datangilah pedagang eceran dan tawarkan kepada 

mereka. Carilah tahu berapa nilai harga yang dapat diterima oleh mereka. 

Kemudian pergilah ke tempat-tempat pameran atau ke asosiasi dagang dan 

peragakanlah produk tersebut. Katakanlah kepada mereka bahwa produk 

tersebut merupakan model dari produksi Anda dan Anda siap untuk menerima 
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pesanan. 

Karena banyak wiraswastawan yang kami wawancarai selalu memberi 

nasehat kepada orang-orang untuk menemukan kebutuhan, atau keinginan, dan 

kemudian mengisinya, kita lalu  bertanya, "kebutuhan" apa yang 

sesungguhnya dapat dipenuhi oleh "Pet Rock", yang ternyata akhirnya kita 

temukan bahwa "Pet Rock" dapat memenuhi kebutuhan orang-orang untuk 

tertawa. 

Coakley bkata kepada kami : "Unsur utama yang berperan dalam keberhasilan 

produk "Pet Rock", adalah kenyataan, bahwa produk tersebut merupakan produk yang 

benar-benar lucu/konyol. Apa yang membuatnya berhasil adalah karena produk 

tersebut sifatnya lucu, bagus pengerjaannya dan penuh humor, sedang mereka yang 

membelinya benar-benar memahami arti keseluruhan yang terkandung dalam 

produk tersebut. 

"Hal lain yang berpengaruh atas keberhasilan produk "Pet Rock" adalah 

karena harganya tidak mahal. Pada dasarnya kelengkapan yang dipergunakan 

untuk memproduksi barang tersebut hanya terdiri dari unit percetakan yang sudah 

kami miliki sebelumnya dan kini bekerja sebagai alat pencetak brosur yang 

merupakan kelengkapan dari produk "Pet Rock". Kami kemudian membeli 

batu-batu karang dari suatu perusahaan grosir yang biasa mensuplai jenis yang 

sama untuk keperluan kebun. Kami membeli dalam karungan. Dalam jangka 

waktu tidak lebih dari 13 minggu, "Pet Rock" kami telah terjual hampir sekitar 1,5 

juta buah yang bernilai mendekati 6 juta dollar. 

Semenjak perusahaan "Pet  Rock" berhas il,  maka Coakley t elah 

mempromosikan juga pelbagai macam produk lain. Salah satu jenis produk 

tersebut adalah kartu bernada musik untuk ucapan selamat, di mana kartu 

tersebut akan mengeluarkan suatu nada musik pada saat kartu dibuka. Beliau 

mengatakan kepada kami bahwa tata cara pemasaran serupa yang diterapkan pada 
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"Pet Rock" atau kartu bernada musik berlaku juga untuk jenis produk lain, 

seperti misalnya pada komoditi perangkat lunak komputer. 

Jangan Mengulang Penemuan Roda 

Banyak orang sejak berabad-abad telah memasarkan produk-produk. 

Sudah banyak prinsip-prinsip uji coba dalam bidang pemasaran. Test pemasaran akan 

mengukur tingkat kejelian dan kepekaan Anda mengenai prinsip-prinsip tersebut. 

Bila dalam pengujian tersebut Anda mendapatkan nilai yang lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai yang sempurna, maka Anda dapat menghemat waktu dan 

uarig Anda dengan cara belajar dari para ahli pemasaran. Kajilah buku-buku 

karangan mereka, berdiskusilah dengan mereka, ambillah kursuskursus yang 

diadakan, perhatikan ceramah lisan mereka yang disiarkan melalui pita-pita 

rekaman, kunjungilah seminar-seminar, amatilah baik-baik siaran video mereka, 

serta pelajarilah jalannya perusahaan mereka. Mereka mampu mengajar anda 

hanya dalam beberapa bulan dibandingkan dengan waktu bertahun-tahun yang 

Anda butuhkan dengan belajar sendiri melalui cara uji coba. Mengapa Anda 

harus mengulang penemuan sebuah roda yang sudah ada? 
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