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TUGAS 4: MEMBUAT BAURAN PEMASARAN 
 

Tujuan 

Siswa mampu untuk: 

 Memahami Bauran Pemasaran 

 Membuat Bauran Pemasaran Perusahaan 

 

Pendahuluan 

Bauran Pemasaran merupakan kumpulan komponen-komponen pemasaran yang dapat dikendalikan 

yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran.  

 

Persiapan Alat dan Material 

 Laptop/ Komputer tiap departemen 

 Jaringan internet 

 

Aktifitas 

No Aktifitas Durasi 

1 Fasilitator menjelaskan mengenai komponen-kommponen bauran pemasaran yang 

terdiri dari: 

1. Produk: adalah kombinasi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dan 
ditawarkan kepada pasar sasaran. Bauran produk mempunyai sarana-sarana 
yaitu: mutu, ciri khas, gaya merk dagang, kemasan, pelayanan dan jaminan. 

2. Harga: adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen kepada produsen 
untuk mendapatkan suatu produk. Varibel ini mempunyai saran-saran yaitu: 
daftar harga, potongan harga, syarat kredit dan periode pembayaran. 

3. Distribusi: adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan agar produk dapat 
diperoleh dan tersedia bagi konsumen. Variable ini mempunyai sarana-sarana 
seperti lokasi, transportasi, persediaan barang distributor dan pengecer. 

4. Promosi: merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 
mengkomunikasikan manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan konsumen 
sasaran untuk membeli produknya. Adapaun sarana-sarana yang terkandung 
didalamnya adalah periklanan, personal seling, promosi penjualan publisitas. 

10’ 

2 Masing-masing departemen berdiskusi untuk menentukan masing-masing 

komponen bauran pemasaran, termasuk strategi penetapan harga di bawah ini.  

30’ 

 Dalam penentuan harga jelaskan bahwa faktor utama dalam menentukan keuntungan 

adalah semua produk adalah harga. Perusahan harus perlu untuk menentukan harga 

yang tepat untuk target pasar perusahaan. Terdapat beberapa strategi dalam 

penetapan harga sebagai berikut: 

1. Harga Premium (Premium Pricing) 

Strategi ini menetapkan harga yang tinggi untuk membentuk citra kualitas 

produk yang tinggi. Umumnya digunakan untuk produk khusus dan mewah 

yang dijual di gerai mall atau butik bermerk. Contohnya: Roll Royce, Rolex, 

Guess, Prada dan sebagainya.  

2. Harga Penetrasi (Pricing for Market Penetration)  

Strategi ini biasa dilakukan oleh produk baru dengan menentukan harga awal 

serendah-rendahnya atau murah dibanding harga pesaing dengan tujuan 

penetrasi pasar  dengan cepat  dan juga membangun loyalitas merk oleh 
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konsumen. Contohnya: tarif layanan operator 3, mie instan selera rakyat, dan 

sebagainya.  

3. Harga Ekonomi (Economy Pricing) 

Strategi ini dilakukan oleh usaha yang besar 

4. Harga Skimming (Price Skimming) 

Strategi ini dengan menetapkan harga tinggi pada awal peluncuran produk 

namun perusahaan akan menurunkan harga produk secara bertahap saat 

produk baru pesaing bermunculan. Contohnya: handphone, laptop dan 

sebagainya.  

5. Harga Psikologis (Psycology Pricing) 

Perusahaan akan menerapkan harga yang ganjil atau sedikit di bawah harga 

yang telah ditentukan dengan tujuan secara psikologi pembeli akan mengira 

produk yang akan dibeli lebih murah. Contohnya: barang yang dihargai 

100.000 diubah menjadi 99.900 dimana konsumen mungkin akan melihat 

99.900 jauh lebih murah daripada 100.000. 

6. Harga Paket (Bundle Pricing) 

Strategi ini adalah dengan memberikan potongan harga tertentu apabila 

konsumen membeli produk dalam jumlah yang banyak. Contoh: jika harga 

sebungkus mie instan 1.500 maka konsumen cukup membayar 1000/ bungkus 

jika membeli 1 dus isi 40 bungkus mie instan. 

3 Masing-masing departemen akan mempresentasikan secara singkat dari hasil diskusi. 

Tunjuk 1 anggota departemen pemasaran untuk mengumpulkan dan mencatat 

catatan penting dari bauran pemasaran. 

20’ 

 

Output 

 Analisa Bauran Pemasaran 

 Rencana Bisnis Awal 
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