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Kenapa harus analisis  pasar dan 
pemasaran 

• Untuk mengetahui berapa besar pasar 

• Struktur pasar dan peluang pasar yang ada 

• Konsep pemasaran 

• Prospek pasar dimasa yang akan datang 

• Strategi pemasaran yang harus dilakukan 



 Tujuan pemasaran  

• Untuk meningkatkan penjualan dan  

laba 

• Untuk menguasai pasar 

• Untuk mengurangi saingan 

• Untuk menaikkan prestise produk di  

pasaran 



Pasar adalah 

TEMPAT BERTEMUNYA PENJUAL 

DAN PEMBELI SERTA ADANYA 

HUKUM PERMINTAAN DAN 

PENAWARAN 



PERMINTAAN 
Keinginan yang didukung oleh daya beli dan  

akses untuk membeli 

 

Faktor – faktor yang mempengaruhi 

permintaan : 

- Harga barang itu sendiri 

- Harga barang substitusi 

- Pendapatan 

- Selera 

- Jumlah penduduk 



PENAWARAN 
Jumlah barang/jasa yang ditawarkan pada tingkat harga dan 

waktu tertentu. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: 

- Harga barang itu sendiri 

- Harga barang substitusi 

- Teknologi 

- Biaya produksi 

- Jumlah produsen 

- Kebijakan pemerintah  

 



Pasar terbagi 2 yaitu 
• Pasar nyata 

Pembeli memiliki minat dan keinginan untuk  

membeli dengan didukung oleh akses dan  

pendapatan 

• Pasar potensial 

Pembeli hanya memiliki minat namun tidak  

didukung oleh kemampuan maupun akses untuk  

membeli, namun memiliki peluang untuk dimasa  

yang akan datang  



Struktur pasar 

A. Pasar Persaingan Sempurna 

- Terdapat banyak penjual dan pembeli 

- Penjual dan pembeli adalah price taker (pengikut 

atau pengambil harga) 

- Produk homogen 

- No barriers to entry and exit 

- Pemasaran tidak terlalu diperlukan  

- Contoh : Pasar modal dan pasar uang 



B. Pasar Persaingan Tidak  Sempurna 

   1). Pasar Monopolistik 

- Terdapat banyak penjual 

- Penjual adalah price maker (Penentu/pembuat 

harga) 

- Produk Heterogen dan terdeferensiasi 

- No barriers to entry and exit 

- Pemasaran diperlukan 

- Contoh : Pasar Hanphone, motor, Komputer 

 



2).  Pasar Oligopoli 

- Hanya terdapat sedikit penjual 

- Produk standar dan berbeda 

- Penjual terkadang dapat mempengaruhi harga 

- Barrier to entry 

- Pemasaran sangat diperlukan 

- Contoh: Pasar semen, mobil, besi 



3). Pasar monopoli 

- Hanya terdapat 1 penjual 

- Penjual adalah price maker 

- Tidak diperlukan pemasaran 

- Contoh: Bahan bakar dan listrik 



 Second course  



Pemasaran 
Suatu proses sosial dimana ada kelompok 
masyarakat ataupun individu ingin memenuhi 
kebutuhan dan keinginannya melalui suatu 
kegiatan menciptakan, menawarkan dan 
mempertukarkan secara bebas produk ataupun 
jasa yang bernilai dengan pihak lain 
             - Philip Kotler dan Lane (2007)- 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsep Pemasaran 
1. Segmentasi - Target - Posisi  
2. Produk - Harga - Tempat - Promosi 
 
 
 
 
 
 

 



Target Pasar 
1. Target pasar adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, 
kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih 
2. Dapat dipilih dengan menggunakan menganalisis 3  
    faktor, yaitu: 
    a. Ukuran dan pertumbuhan segmen     mengumpulkan  
        dan menganalisis data penjualan terakhir, proyeksi laju 
        penjualan, rajin laba 
    b. Daya tarik segmen      perhatikan sisi  
        profitabilitasnya 
    c. Sasaran dan sumber daya      apakah segmen itu prospektif  
        dalam jangka panjang atau jika iya, apakah perusahaan  
        mampu  

 



Posisi pasar 
1. Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yg 
kompetitif untuk produk 
2. Posisi produk yaitu bagaimana posisi suatu produk yg 
didefenisikan oleh konsumen atas dasar atribut-atributnya. 
3. Tujuan yaitu untuk membangun dan mengkomunikasikan 
keunggulan bersaing produk yg dihasilkan ke dalam benak 
konsumen 
4. mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi 
 
 
 
 

 



 Segmentasi pasar  

Membagi pasar menjadi beberapa  

kelompok pembeli yang berbeda yang  

mungkin memerlukan produk atau  

marketing mix yang berbeda pula 

Segmentasi terdiri: 

1. Segmentasi pasar konsumen 

2. Segmentasi pasar industrial 



Segmentasi pasar konsumen terdiri dari: 

1. Segmentasi berdasarkan geografis, yaitu: 

    Bangsa,provinsi,kabupaten, kecamatan,  

     dan iklim 

2. Segmentasi Demografis, yaitu: 

    Umur, jenis kelamin, ukuran keluarga,  

    daur hidup keluarga, pendapatan,  

    pekerjaan, pendidikan, agama, dan  

    kebangsaan 



3. Segmentasi berdasarkan psikografis, yaitu: 

    Kelas sosial, gaya hidup,dan krakteristik 

    kepribadian 

4. Segmentasi berdasarkan perilaku, yaitu: 

    Pengetahuan, sikap, kegunaan dan tanggap 

    terhadap suatu produk 



Segmentasi pasar industrial terdiri dari : 

1. Demografis 

    Jenis industri, besar perusahaan, dan lokasi perusahaan  

2. Karakteristik pengoperasian  

    Teknologi yg difokuskan, status pengguna 

    (berat, sedang atau ringan), kemampuan pelanggan 

3. Karakteristik  personil industri 

    kesamaan pembeli, sikap terhadap resiko, kesetiaan 

4. Pendekatan pembeli 

    Organisasi berfungsi pembeli, sifat hubungan yang ada,  

    struktur kekuatan, kebijakan pembeli umum, kriteria 

5. Faktor situasional 

    Urgensi, pengguna khusus, besarnya pesanan 

     

  



 Third course  



Peramalan 
Pasar(Forecasting) Dan 
Strategi marketing 
mix(bauranpemasaran) 
  



Pengertian Peramalan Pasar (Forecasting) menurut 

bahasa Yaitu Suatu teknik analisa perhitungan yg 

dilakukan dengan pendekatan kuantitatif maupun 

kualitatif untuk memperkirakan kejadian dimasa 

depan dengan menggunakan referensi data-data 

dimasa lalu. 

 

 

 

 

 

 



    Tahap – tahap peramalan Pasar 

(Forecasting) 
 

*Mengumpulkan data 

Data yang dikumpulkan merupakan data masa lalu  

(lampau) data yang dikumpulkan dapat berupa data  

sekunder atau data primer 

* Mengolah data 

Data ditabulasi sehingga diketahui pola data yang dimiliki  

dan memudahkan untuk peramalan 

* Menentukan metode peramalan 

Peramalan yang dilakukan dengan metode yang tepat  

sehingga hasil yang diperoleh tidak jauh berbeda dengan  

kenyataan 



  *Memproyeksi data 

Proyeksi data dilakukan untuk meminimalkan  

penyimpangan perubahan2 yang terjadi 

*Mengambil keputusan 

Hasil peramalan yang dihasilkan digunakan 

untuk  mengambil keputusan berbagai rencana 

produksi,  keuangan, penjualan dan perencanaan 

lainnya 
 



Beberapa jenis metode peramalan: 
* Menurut Time series/deret waktu 

   Hubungan antara variabel yg dicari (dependent) dgn  

   variabel yg mempengaruhinya (independent variabel), yg  

   dikaitkan dgn waktu seperti mingguan, bulan, triwulan,  

   caturwulan, semester atau setahun 

* Menurut causal methods/sebab akibat 

   Hubungan antara variabel yg diperkirakan dgn variabel 

   lain yg mempengaruhinya tetapi bukan waktu 

 

 

 

 



Menurut Time Series/Deret Waktu 
a. Metode Smotting  

    Peramalan jangka pendek seperti perencanaan persediaan, perencanaan keuangan.  

    Tujuannya untuk mengurangi ketidakteraturan data masa lampau seperti musiman 

b. Metode Box Jenskins 

    Deret waktu dgn menggunakan model matematis dan digunakan untuk peramalan  

    jangka pendek 

c. Metode proyeksi trend dengan regresi 

    Digunakan jangka pendek dan jangka panjang. Garis trend untuk persamaan matematis 

d.Metode perataan(Average Methods) 

 

Menurut Causal Methods/Sebab Akibat 
a. Metode regresi dan kolerasi 

    digunakan jangka pendek maupun jangka panjang dan didasarkan kepada persamaan 

    dgn teknik least squaresyg dianalisis secara statis 

b. Metode model input output 

    digunakan jangka panjang  biasanya digunakan untuk menyusun trend ekonomi jangka 

    panjang 

c. Metode  model ekonometri 

    digunakan untuk jangka pendek dan jangka panjang 



Marketing Mix(Bauran Pasar) 
 

Marketing Mix adalah suatu strategi pemasaran yg 

menggabungkan beberapa elemen didalam marketing 

mix itu sendiri yg dilakukan secara terpadu. Elemen 

(Produk - Harga - Tempat - Promosi) 



1. Strategi produk 

Penentuan logo dan motto 

 Pertimbangan pembuatan logo&motto; harus 
memiliki  arti, harus menarik perhatian, mudah diingat 

Menciptakan merek 

 Agar merek mudah diingat maka harus  
mempertimbangkan hal2 spt; mudah diingat, mempunyai  
kesan, memiliki arti, menarik perhatian. Merek sering  
diartikan sebagai nama, istilah simbol desain atau  
kombinasi semuanya 





- Menciptakan kemasan 

Kemasan merupakan pembungkus suatu produk,  

dengan beberapa persyaratan spt; kualitas, bentuk,  

warna dll 

- Membuat label 

Label merupakan bagian dari kemasan yang  

berisi siapa yang membuat, dimana dan kapan  

dibuat , cara penggunaan serta waktu kadaluarsa 





2. Strategi Harga 

Tujuan penentuan harga secara umum; 

- Untuk bertahan hidup 

Menentukan harga semurah mungkin agar produk  

laku dipasaran namun msh menguntungkan 

- Untuk memaksimalkan laba 

Mengharapkan penjualan meningkat shg laba  

meningkat 

- Untuk memperbesar market share 

Dengan menerapkan harga murah shg pelanggan  

pesaing beralih 



- Mutu produk 

Memberikan kesan bahwa produk yang ditawarkan  

memiliki kualitas yang tinggi dari pesaing dan  

biasanya harga lebih tinggi 

- Karena pesaing 

Tujuannya agar harga yang ditawarkan jangan  

melebihi harga pesaing 



Metode penentuan/penetapan harga 
- Berbasis permintaan 

- Berbasis biaya 

- Berbasis laba 

- Berbasis persaingan 



Tujuh metode penentuan/penetapan harga 

berbasis permintaan 

*  Skimming Pricing 

Mnetapkan harga yg tinngi bagi sebuah produk baru /inovasi dalam tahap 

perkenalan, lalu kemudian menurunkan harga produk tsb pd saat persaingan 

sudah mulai ketat 

*  Penetration Pricing 

Menetapkan harga yang serendah mungkin dengan tujuan  untuk menguasai 

pasar dalam waktu yg relatif singkat 

*  Prestige Pricing 

Menerapkan tingkat harga yang tinggi, relatif tinggi dengan harapan 

konsumen yang sangat peduli dengan status akan tertarik dengan produk 

tersebut 

*  Price Lining 

Strategi ini  lebih banyak dipakai pada tingkat pengecer. Penjual akan 

menentukan beberapa tingkatan hargapd semua barang yg ia jual 

 

 

 

 

 



 * Old Even Pricing 

Metode Ini banyak dipakai di pengecer.Harga yg ditetapkan menggunakan angka 

ganjil atau harga yg besarnya mendekati jumlah genap tertentu 

* Demand Backward Pricing 

Penetapan harga melalui proses berjalan ke belakang, maksudnya adalah  

Perusahaan akan memperkirakan suatu tingkat harga yg bersedia dibayar oleh  

konsumen, kemudian perusahaan akan menentukan margin yg harus  

dibayarkan kepada retailer dan wholesaler, setelah itu baru harga jualnya bisa 

ditentukan 

* Bundle Pricing 

Strategi pemasaran dua atau lebih produk dalam satu harga paket 



Tiga metode penentuan/penetapan harga 

berbasis biaya 
 

• Standard Mark up Pricing 

Penetapan harga yg ditentukan dngn cara menambahkan mark up (persentase) 

tertentu dari biaya pada semua item dalam suatu kelas produk. 

• Cost plus persentage of cost pricing 

Penetapan harga yg ditentukan dngn cara menambahkan mark up (persentase) 

tertentu terhadap biaya produksi atau kontruksi  

• Cost plus fixed fee pricing 

Banyak diterapkan pada produk-produk yg sifatnya sangat teknikal, seperti 

satelit, pesawat, mobil, dsb. Produsen atau pemasok akan mendapat ganti atas 

semua biaya yg dikeluarkan, berapun besarnya. 

 

 



3. Strategi Lokasi 

Menetapkan lokasi penting agar nasabah mudah  

menjangkau barang/jasa serta mudah  

mendistribusikan barang/jasa 

Yang menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi: 

Dekat kawasan industri 

Dekat lokasi perkantoran\ 

Dekat pasar 

Dekat pusat pemerintahan 

Dekat lokasi perumahan/masyarakat 

Mempertimbangkan jmlh pesaing disuatu lokasi 

Sarana dan prasarana 



4. Strategi Promosi 

Tanpa promosi, pelanggan tidak akan mengenal  

produk/jasa yang ditawarkan. 

 
Terdapat 4 sarana promosi: 

Periklanan 

Promosi penjualan 

Publisitas 

Penjualan pribadi 



Exp. Periklanan 

Tujuan penggunaan dan pemilihan media  

iklan tergantung tujuan perusahaan  

Pertimbangan penggunaan media: 

- Jangkauan media yang digunakan 

- Konsumen yang dituju 

- Besarnya biaya yang dikeluarkan 



Exp. Promosi penjualan 

Tujuan meningkatkan penjualan atau utk  

meningkatkan jumlah pelanggan  

Promosi penjualan bisa dilakukan dgn: 

- Pemberian diskon 

- Pemberian undian apabila membeli dalam  

jumlah tertentu 

- Pemberian cinderamata 



Exp. Publisitas 

Tujuannya untuk meningkatkan pamor  

perusahaan 

Dengan cara memancing pelanggan dengan  

kegiatan spt pameran, bakti sosial dll 



Exp. Penjualan pribadi 

Penjualan pribadi melalui jasa salesman atau  

salesgirl 



Cara Mengestimasi Pasar 
Untuk mengetahui besarnya pasar nyata, potensi dasar 
dan total pasar dalam suatu wilayah perlu dilakukan 
penelitian terlebih dahul. Penelitian dilakukan untuk 
memperoleh data, baik dgn metode yg relevan seperti 
melalui survey, kuesioneratau dgn mengumpulkan data 
sekunder dari berbagai sumber kemudian untuk 
mengetahui pasar nyata dan potensi dpt digunakan 
metode seperti metode pendapat, eksperimen, dan 
survei. Pertumbuhan penduduk dan transportasi 
masyarakat juga menjadi pertimbangan. 



MUKTI HAKIM STP, MP 



AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) 
adalah : 

Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu  
usaha/kegiatan yang direncanakan pada  
lingkungan hidup yang diperlukan lagi proses  
pengambilan keputusan ttg penyelenggaraan  
usaha/kegiatan tsb 

 
AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) merupakan  

dokumen hasil kegiatan AMDAL. 



Konsepsi dasar dari AMDAL “Sustainibilitas  
lingkungan”, dalam konteks tetap  
terpeliharanya keseimbangan antara  
lingkungan sebagai sumberdaya alam dan  
manusia sebagai pengguna. 

 
Salah satu elemen utama sebagai kunci 

sustainibilitas lingkungan adalah “siklus  
hidrologi” 



Siklus 
Hidrologi 



Tanpa ada campur tangan manusia, maka: 
Hutan alami tetap terpelihara (habitat  
flora – fauna) 

Air bawah tanah tidak terganggu 

Kualitas udara tetap terjaga 

Erosi tanah minimal 

Rantai makanan tidak 
mengalami gangguan/terputus 



Dasar Hukum AMDAl diatur dalam : 

• PP No.27 tahun 1999 tentang analisis 

mengenai dampak lingkungan hidup 

• UU No.23 tahun 1997 tentang pengelolaan 

lingkungan hidup pasal 15 

• Kepmen LH No.17 tahun 2001 tentang jenis 

usaha atau kegiatan yg wajib dilengkapi dgn 

analisis mengenai dampak lingkungan hidup 

• Permen LH No.08 tahun 2006 tentang 

pedoman penyusunan AMDAL 

 

  



Tujuan dan sasaran AMDAL adalah: 

Untuk menjamin agar suatu 

usaha/kegiatan  pembangunan dapat 

beroperasi secara  berkelanjutan tanpa 

merusak dan mengorbankan  lingkungan 

 



Bagi pemerintah 

sebagai alat pengambil keputusan ttg  

kelayakan lingkungan dari suatu rencana  

usaha/kegiatan 

Bahan masukan dalam perencanaan  

pembangunan wilayah 

Mencegah potensi SDA di sekitar lokasi  

proyek tidak rusak dan menjaga kelesatarian  

LH (lingkungan hidup) 



Bagi masyarakat 

Dapat mengetahui rencana pembangunan di  

daerahnya sehingga dapat mempersiapkan  

diri untuk berpartisipasi 

Mengetahui perubahan lingkungan yang akan  

terjadi dan manfaat serta kerugian akibat  

adanya suatu kegiatan 

Mengetahui hak dan kewajibannya dalam  

hubungan dengan usaha/kegiatan didalam  

menjaga dan mengelola lingkungan hidup 



Bagi pengusaha 

Untuk mengetahui masalah2 lingkungan yang  

akan dihadapi pada masa yang akan datang 

Sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan  

sasaran proyek 

Sebagai pedoman untuk pelaksanaan  

pengelolaan dan pemanfaan lingkungan hidup 



Prosedur AMDAL mengacu pada Keputusan  

Menteri LH No. 17 tahun 2001 

Prosedur proses AMDAL meliputi: 

1. Proses pemisahan wajib AMDAL 

2. Proses penyusunan dan penilaian Kerangka  

Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-  

ANDAL) 

3. Proses penyusunan dan penilaian ANDAL,  

RKL, RPL( Prakiraan besarnya dampak 

dan evaluasi dampak serta rencana 

pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan) 



Studi AMDAL dimulai pada saat perencanaan  

atau sebelum usaha/kegiatan proyek  

dilaksanakan (SEHARUSNYA) 

FAKTANYA 

Proses pelaksanaannya bersifat siluman yaitu  

proyek sudah berjalan dan proses AMDAL nya  

menyusul atau bahkan kadangkala proyeknya  

sudah selesai studi AMDAL nya belum selesai  

juga 



Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak  
Lingkungan (KA-ANDAL) 

Dokumen ini merupakan ruang lingkup dan  
kedalaman kajian analisis mengenai dampak LH  
yang akan dilaksanakan sesuai hasil proses  
pelingkup 

Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup  
(ANDAL) 

Dokumen ini memuat telahaan secara cermat  
dan mendalam tentang dampak besar dan  
penting suatu rencana usaha/kegiatan  
berdasarkan arahan yang telah disepakati dalam  
dokumen KA-ANDAL 



Dokumen Rencana Pengelolaan LH (RKL) 

Dokumen ini memuat berbagai upaya  

penanganan dampak besar dan penting  

terhadap LH yang ditimbulkan akibat rencana  

usaha/kegiatan 

Dokumen Rencana Pemantauan LH (RPL) 

Dokumen ini memuat berbagai rencana  

pemantauan terhadap berbagai komponen LH  

yang telah dikelola akibat terkena dampak  

besar dan penting rencana usaha/kegiatan 



KA-ANDAL dianggap sah sebagai dasar  
penyusunan ANDAL, RKL dan RPL bilamana  
telah dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL dan  
mendapatkan Keputusan dari Pemerintah  
(Menteri LH/Kepala BAPEDAL, Gubernur atau  
Bupati/Walikota) dalam waktu selambat-  
lambatnya 75 hari kerja sejak diterimanya  
dokumen tersebut oleh Sekretariat Komisi. 
Sebaliknya bilamana pemerintah dalam waktu  
75 hari kerja tidak juga memberikan  
keputusan, maka secara hukum KA-ANDAL  
dianggap sah sebagai dasar penyusunan  
ANDAL 



 Keputusan terhadap dokumen AMDAL  

dinyatakan kadaluarsa apabila rencana  

usaha/kegiatan tidak dilaksanakan dalam  

jangka waktu 3 tahun sejak ditetapkannya  

keputusan tersebut, untuk itu pengusaha  

mengajukan kembali permohonan  

persetujuan atas ANDAL, RKL dan RPL kepada  

instansi yang bertanggung jawab 



 Keputusan kelayakan lingkungan  

berdasarkan hasil ANDAL, RKL dan RPL  

dinyatakan batal bilamana pengusaha  

melakukan perubahan lokasi rencana  

kegiatan, desain, proses, kapasitas, bahan  

baku, bahan penolong, atau akibat  

perubahan lingkungan yang sangat mendasar  

akibat peristiwa alam 


