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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Sebelum namanya menjadi PT AJ. Sequis Life, pada awalnya di tahun 1984 

perusahaan tersebut didirikan dengan nama PT AJ. Universal Life Indo, yang 

berlokasi di Chase Plaza Building, Central Business District Area, Jalan Jendral 

Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia. Kemudian pada tahun 1992, PT AJ. 

Universal Life Indo mengadakan joint venture atau sederhananya mengadakan 

kerja sama perusahaan dengan New York Life International  dan berganti nama 

menjadi  Sewu New York Life. Seiring dengan pergantian nama tersebut, 

demikian logo Sequis Life yang terbaru.  

 

Gambar 2.1 Logo dan Tagline dari PT AJ. Sequis Life 

 

PT AJ. Sequis Life adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan asuransi 

jiwa. Menurut Salim (1998:25), asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan 

untuk menanggung orang terhadap kerugian keuangan tak terduga yang 

disebabkan karena meninggal terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Jadi, 

asuransi merupakan perjanjian timbal balik antara penanggung (perusahaan
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 asuransi) dengan tertanggung (nasabah) yang bertujuan untuk mengatasi resiko 

atau peristiwa yang dapat merugikannya. 

Akhirnya pada tahun 2003, Gunung Sewu Group, yang merupakan grup 

tempat bernaungnya PT AJ. Universal Life Indo, berhasil mengakuisisi New York 

Life Internasional, dan mempunyai identitas baru menjadi Sequislife. Pada tahun 

2004, Sequislife pun menjadi bertambah besar dengan bertambahnya pemegang 

polis hingga mencapai seratus ribu orang. Pada tahun 2005, Sequislife berhasil 

mengakuisisi Met Life Indonesia, dan mengubah namanya menjadi Sequis

Financial yang fokus untuk menangani telemarketing, bancassurance, dan 

institutional business.  

Pada tahun 2007, PT AJ. Sequis Life memperoleh pendapatan premi 

hingga lebih dari satu triliun rupiah dan mempunyai cabang lebih dari 100 lokasi. 

Kemudian di tahun 2009, PT AJ. Sequis Life membeli gedung kantor yang diberi 

nama “Sequis Center“ yang berlokasi di Central Business District. Di tahun yang 

sama pula, PT AJ. Sequis Life mencatat pertumbuhan aset sebesar lebih dari lima 

triliun rupiah. PT AJ. Sequis Life juga menambah jumlah pemegang polis hingga 

lebih dari dua ratus ribu orang. 

Pada tahun 2010, PT AJ. Sequis Life meresmikan Service Center 

Nasional sebagai komitmennya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada 

para nasabah. Hingga tahun 2011, PT AJ. Sequis Life sudah mencatat 

pertumbuhan asetnya sebesar lebih dari tujuh triliun rupiah. 
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Demikian digambarkan chart dari pertumbuhan aset PT AJ. Sequis Life 

dari tahun 2000-2011. 

 

Gambar 2.2 Chart Total Aset Dalam Milyar Rupiah dari PT AJ. Sequis Life 

 

PT AJ. Sequis Life pun sebagai perusahaan pengadaan asuransi jiwa 

yang cukup bonafit selalu mendapatkan penghargaan dari berbagai media, di 

antaranya adalah: 

1. 2002, 2004, dan 2005: Predikat “Sangat Bagus” dari InfoBank.  

2. 2005: Innovation Award dalam bidang : “Mobile Sales” dari Kementerian 

Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 

3. 2005 & 2006: Bisnis Indonesia Award sebagai Asuransi Jiwa Terbaik. 

4. 2007: The Best e-Corp 2007 Award  dengan peringkat 25 besar perusahaan 

yang terdiri atas berbagai bidang industri dari Majalah SwaSembada. 

5. 2009: sebagai satu-satunya perusahaan asuransi dalam Top 250 Indonesia 

Original Brands  dari SWA Magazine.  
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6. 2009: Peringkat ketiga sebagai “Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik” pada 

Media Asuransi Life Insurance Award. 

7. 2011: Penghargaan dari MURI (Museum Rekor Indonesia) sebagai 

Perusahaan Asuransi Jiwa Lokal Pertama di Indonesia yang mengakuisisi dua 

Perusahaan Asuransi  Jiwa Asing dan juga sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa 

Pertama yang mengadakan Malam Penghargaan di Luar Negeri, (Australia) 

dengan bertemakan busana BATIK. 

 

Gambar 2.3 Beberapa Penghargaan yang Didapatkan Oleh PT AJ. Sequis Life 

 

PT AJ. Sequis Life mempunyai banyak cabang di seluruh Indonesia, di antaranya 

yang terletak di: 

1. Pulau Sumatera, terdapat di kota Aceh, Medan, Batam, Tanjung Pinang, 

Padang, Tebing Tinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Lampung. 
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2. Pulau Jawa dan Bali, terdapat di kota Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, 

Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Purwokerto, Tegal, Semarang, Solo, 

Jogjakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, dan Mataram. 

3. Pulau Kalimantan, terdapat di kota Pontianak, Samarinda, dan Balikpapan. 

4. Pulau Sulawesi, terdapat di kota Ujung Pandang, Manado dan Palu. 

 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Menurut Wibisono (2006:43), visi merupakan rangkaian kalimat yang 

menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin 

dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan 

want to be dari organisasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal yang sangat 

krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka 

panjang. 

Dalam visi suatu organisasi terdapat juga nilai-nilai, aspirasi serta 

kebutuhan organisasi di masa depan seperti yang diungkapkan oleh Kotler yang 

dikutip oleh Nawawi (2000:122). Visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi 

yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan 

yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang 

diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan. 

Visi yang efektif antara lain harus memiliki karakteristik seperti: 

1. Imagible (dapat di bayangkan) 

2. Desirable (menarik) 

3. Feasible (realistis dan dapat dicapai) 
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4. Focused (jelas) 

5. Flexible (aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan) 

6. Communicable (mudah dipahami) 

Visi bagi organisasi atau perusahaan dapat digunakan sebagai: 

1. Penyatuan tujuan, arah dan sasaran perusahaan 

2. Dasar untuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya serta pengendaliannya 

3. Pembentuk dan pembangun budaya perusahaan (corporate culture) 

Misi (mission) adalah apa sebabnya kita ada (why we exist atau what we 

believe we can do). Menurut Prasetyo dan Benedicta (2004:8), di dalam misi 

produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, pasar yang dilayani dan 

teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam pasar 

tersebut. Pernyataan misi harus mampu menentukan kebutuhan apa yang dipuasi 

oleh perusahaan, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dimana mereka berada 

dan bagaimana pemuasan tersebut dilakukan. 

Menurut Drucker (2000:87), pada dasarnya misi merupakan alasan 

mendasar eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi, terutama di 

tingkat unit bisnis menentukan batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Prasetyo dan Benedicta (2004:8), perumusan 

misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu 

menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan 

dan harapan pelanggannya. 

Menurut Wheelen sebagaimana dikutip oleh Wibisono (2006:46-47), 

misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi 
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organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, 

baik berupa produk ataupun jasa. 

Pernyataan misi merupakan sebuah kompas yang membantu untuk 

menemukan arah dan menunjukkan jalan yang tepat dalam rimba bisnis saat ini. 

Tujuan dari pernyataan misi adalah mengkomunikasikan kepada stakeholder, di 

dalam maupun luar organisasi, tentang alasan pendirian perusahaan dan ke arah 

mana perusahaan kan menuju. Oleh karena itu, rangkaian kalimat dalam misi 

sebaiknya dinyatakan dalam satu bahasa dan komitmen yang dapat dimengerti dan 

dirasakan relevansinya oleh semua pihak yang terkait. 

Langkah penyusunan misi yang umum dilakukan oleh organisasi atau 

perusahaan adalah dengan mengikuti tahap-tahap berikut ini: 

1. Melakukan proses brainstorming dengan mensejajarkan beberapa kata yang 

menggambarkan organisasi 

2. Penyusunan prioritas dan pemfokusan pada kata-kata yang paling penting 

3. Mengkombinasikan kata-kata yang telah dipilih menjadi kalimat atau paragraf 

yang menggambarkan misi perusahaan 

4. Mengedit kata-kata sampai terdengar benar atau sampai setiap orang 

kelelahan untuk adu argumentasi berkaitan dengan kata atau fase favoritnya 

Untuk menjamin bahwa misi yang telah dicanangkan merupakan sebuah 

misi yang bagus, misi tersebut harus: 

1. Cukup luas untuk dapat diterapkan selama beberapa tahun sejak saat 

ditetapkan 

2. Cukup spesifik untuk mengkomunikasikan arah 
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3. Fokus pada kompetensi atau kemampuan yang dimiliki perusahaan 

4. Bebas dari jargon dan kata-kata yang tidak bermakna. 

Berdasarkan penjelasan visi dan definisi tersebut, PT AJ. Sequis Life pun 

merumuskan visi dan misinya sebagai berikut. 

Visi dari PT AJ. Sequis Life adalah: 

“menjadi perusahaan pilihan dan pemimpin pasar di industri asuransi jiwa” 

Misi dari PT AJ. Sequis Life adalah:  

“untuk para nasabah, sequislife menyediakan produk-produk dengan mutu 

terbaik dan pelayanan inovatif dan penuh perhatian” 

 

2.3 Struktur Organisasi 

Di bawah ini merupakan bagan kedudukan hierarki pada saat penulis 

sedang melaksanakan kerja magang di PT AJ. Sequis Life pada periode Februari-

Mei 2013. Bagan kedudukan hierarki tersebut sewaktu-waktu dapat berubah 

pemegang posisinya dikarenakan promosi jabatan dan keluar masuknya karyawan 

baru. Terjadinya perubahan karyawan di PT AJ. Sequis itu terbilang jarang, 

dikarenakan karyawannya yang cukup loyal pada perusahaan dan adanya promosi 

jabatan yang terjadi, dinilai dari prestasi kerja. 
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Bagan 2.4 Bagan Struktur Organisasi PT AJ. Sequis Life Cabang Pluit III 

 

Berdasarkan struktur organisasi yang dipaparkan maka tugas dan 

wewenang dari masing-masing bagian sesuai dengan jabatannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Regional West Manager 

Regional West Manager di PT A.J. Sequis Life bertanggung jawab terhadap 

manajemen bagian pemasaran di Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, dan 

Malang. Selain itu, Regional West Manager juga bertugas untuk memonitor 

dan membimbing Vice Presidents yang berada di area-area tersebut. 

2. Vice President 

Vice President di PT A.J. Sequis Life bertugas untuk melakukan pemasaran 

seperti seminar selling di areanya, melakukan perekrutan agen, dan mencari 

nasabah secara langsung. Selain itu, Vice President juga bertugas untuk 

memotivasi, mengarahkan, dan memberikan informasi terbaru kepada agen-

agennya.  

Penerapan personal..., Melisa, FB UMN, 2014



16 

 

3. Executive Manager 

Executive Manager atau Assistant of Vice President di PT A.J. Sequis Life 

kurang lebih tugasnya sama dengan Vice President. Hanya saja, biasanya 

Executive Manager lah yang berhubungan langsung dengan agen dan 

nasabahnya.  

4. Assistant of Executive Manager 

Assistant of Executive Manager di PT A.J. Sequis Life bertugas untuk 

membantu pekerjaan dari Executive Manager. Namun pada umumnya tugas 

dari Assistant of Executive Manager adalah bidang marketing yang 

berhubungan langsung dengan nasabah. 

 

2.4 Landasan Teori yang Berhubungan dengan Praktek Kerja Magang 

Dalam kerja magang yang penulis lakukan di PT AJ. Sequis Life, ada beberapa 

teori yang penulis terapkan sewaktu kegiatan kuliah dulu dengan ketika kerja 

magang berlangsung. 

2.4.1 Manajemen 

Menurut Robbins dan Coulter (2007:37), manajemen melibatkan koordinasi dan 

memantau aktivitas pekerjaan orang lain sehingga aktivitas mereka dapat 

diselesaikan secara efisien dan efektif. Menurut pendapat lain, yaitu Schermerhorn 

(2010:17), manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, 

pengorganisasian, memimpin, dan pengawasan dari penggunaan sumber daya 

untuk mencapai tujuan. Dengan adanya manajemen, aktivitas pekerjaan dapat 

diselesaikan secara efisien dan efektif karena ada orang-orang yang bertanggung 
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jawab untuk mengerjakannya. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai 

tujuannya dengan efektif dan efisien karena ada orang-orang bertanggung jawab 

pada bagiannya masing-masing. 

Menurut Griffin dan Ebert (2007:144-146) dalam buku Bussiness 

Essentials, ada empat proses dalam manajemen, yakni: 

1. Merencanakan (planning) 

Merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan sasaran yang ingin dicapai oleh 

suatu organisasi dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Untuk 

mencapai tujuan dari organisasi, manajer akan mendesain rencana taktikal 

dan strategi operasional untuk diimplementasikan ke dalam kegiatan kerja 

sehari-hari. 

2. Mengelola (organizing) 

Suatu proses manajemen yang menetapkan bagaimana cara terbaik untuk 

mengatur sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi dan aktivitas apa 

saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari organisasi. 

3. Membimbing (leading) 

Suatu proses manajemen untuk memberi pedoman dan motivasi kepada 

karyawan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. 

4. Mengawasi (controling) 

Merupakan sebuah proses manajemen yang dilakukan di dalam organisasi 

untuk memantau kinerja dari organisasi dengan tujuan untuk memastikan apa 

yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 
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2.4.2 Pemasaran 

Menurut Cannon, Perreault, dan McCarthy (2008:8) dalam bukunya yang berjudul 

Basic Marketing, A Global-Managerial Approach, pemasaran (marketing) adalah 

suatu aktivitas yang bertujuan mencapai sasaran perusahaan, dilakukan dengan 

cara mengantisipasi kebutuhan pelanggan atau klien serta mengarahkan aliran 

barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan atau klien dari produsen. 

Tujuan dari pemasaran (marketing) menurut Cannon, Perreault, dan 

McCarthy (2008:8) adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan sangat baik, sehingga produk yang terkait 

nyaris “menjual dirinya sendiri”. 

Sedangkan menurut Shinta (2011:2) dalam bukunya yang berjudul 

Manajemen Pemasaran, pemasaran (marketing) berarti suatu proses dan 

manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan 

produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut 

penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen. 

Menurut Shinta (2011:2) fungsi pemasaran (marketing) adalah untuk 

merencanakan, mengimplementasikan (yang terdiri dari kegiatan 

mengorganisaikan, mengarahkan, mengkoordinir) serta mengawasi atau 

mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan 

organisasi secara efesien dan efektif. Di dalam fungsi manajemen pemasaran ada 

kegiatan menganalisis yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan 
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lingkungan pemasarannya,sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk 

merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. 

 

Bagan 2.5 Fungsi Pemasaran Menurut Kottler 

 

Penjelasan fungsi pemasaran yang merupakan kegiatan terpadu dan saling 

mendukung menurut Shinta (2011:3-6), antara lain: 

1. Perencanaan pemasaran 

Penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan pemasaran 

meliputi: tujuan, strategi, kebijaksanaan serta taktik yang dijalankan. Tujuan: 

a. Meniadakan ketidakpastian masa datang bila ada perubahan-perubahan 

karena situasi dan kondisi perusahaan maupun diluar perusahaan maupun 

diluar perusahaan tidak menentu. 

b. Karena tujuan organisasi sudah difokuskan maka dengan perencanaan akan    

menghindari adanya penyimpangan tujuan. 
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c. Rencana walaupun mahal tetapi ekonomis karena segala kegiatan telah   

terfokuskan dengan segala biaya-biayanya. 

2. Implementasi pemasaran 

Adalah proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan 

pemasaran untuk mencapai sasaran. Implementasi mencakup aktivitas sehari-hari, 

dari bulan ke bulan yang secara efektif melaksanakan rencana pemasaran. 

Kegiatan ini dibutuhkan program tindakan yang menarik semua orang atau semua 

aktivitas serta struktur organisasi formal yang dapat memainkan peranan penting 

dalam mengimplementasikan strategi pemasaran. Implementasi yang sukses 

tergantung dari beberapa kegiatan kunci yaitu: 

a. Pengorganisasian kegiatan pemasaran, yaitu proses menciptakan hubungan 

antara fungsi personalia dan faktor fisik (sarana), agar kegiatan pemasaran 

yang harus dilaksanakan bisa mencapai tujuan yang benar, meliputi: 

pembagian kerja, wewenang, tanggung jawab dan pelaporan kerja. Tujuannya 

agar setiap orang di dalam organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan 

kegiatan pemasaran yang telah dibebankan kepadanya sehingga tidak 

overlapping pekerjaan. 

b. Pengarahan kegiatan pemasaran, yaitu usaha yang berhubungan dengan 

segala sesuatu kegiatan pemasaran agar semuanya itu dapat dilakukan dengan 

baik, meliputi pemberian perintah secara baik, harus ada follow-up, secara 

sederhana, perlu penjelasan sehingga ada pengertian dan sifatnya harus 

konsultatif, motivasi, dan kepemimpinan. Dengan pengarahan segala kegiatan 

yang menyimpang akan terdeteksi dan pimpinan dapat memberikan motivasi 
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untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan serta agar terjadi 

harmonisasi antar anggota organisasi atau firma. 

c. Pengkoordinasian kegiatan pemasaran, yaitu usaha mengsinkronkan dan 

menyatukan segala kegiatan pemasaran dalam organisasi agar tercapai tujuan 

yang efektif dan efisien. Cara-cara menjalankan koordinasi yang efektif, 

dengan berbagai cara, yaitu diadakan prosedur yang terang dan jelas dan 

ditentukan tanggal penyelesaian (deadline) dan koordinasi dilakukan secara 

formal melalui pimpinan staff pembantu, penitia maupun pejabat penghubung 

tetap dilakukan kontak tidak formal. 

3. Pengendalian atau Evaluasi Kegiatan Pemasaran 

Adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu 

bertindak sesuai dengan rencana, meliputi penentuan standar, supervisi kegiatan 

atau pemeriksaan, perbandingan hasil dengan standar, kegiatan mengkoreksi 

standar. Kegiatan pengendalian atau evaluasi dapat dikelompokkan menjadi dua 

macam, yaitu: 

a. Pengendalian operasional termasuk memeriksa kinerja yang sedang 

berlangsung terhadap rencana tahunan dan mengambil tindakan perbaikan 

kalau perlu. Tujuannya adalah memastikan bahwa perusahaan mencapai 

penjualan, laba, dan sasaran lain yang ditetapkan dalam rencana tahunannya. 

Kegiatan ini juga mencakup penentuan produk, wilayah, pasar dan saluran 

yang berbeda yang dapat mendatangkan laba. 

b. Pengendalian strategik meliputi pengamatan apakah strategi dasar perusahaan 

sesuai dengan peluang yang terbuka. Strategi dan program pemasaran dapat 
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ketinggalan zaman dalam waktu singkat dan setiap perusahaan harus secara 

periodik menilai ulang pendekatan terhadap pasar secara keseluruhan. 

Menetapkan 

sasaran 

Mengukur 

kinerja 

Mengevaluasi 

kinerja 

Mengambil 

tindakan 

perbaikan 

 

 

 

Bagan 2.6 Proses Pengevaluasian Kegiatan Pemasaran 

 

2.4.3 Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran, menurut Philip Kotler adalah penganalisaan, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang ditujukan untuk 

mengadakan pertukaran barang dan jasa di dalam pasar yang dituju untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

Untuk membuat suatu rencana, fungsi penganalisaan sangat penting agar 

rencana yang dibuat dapat lebih matang dan tepat. Penerapan merupakan kegiatan 

untuk menjalankan rencana. Fungsi pengawasan adalah untuk mengendalikan 

segala macam aktivitas agar tidak terjadi penyimpangan. 

Falsafah konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan terhadap 

keinginan dan kebutuhan pembeli/konsumen. Seluruh kegiatan dalam perusahaan 

yang menganut konsep pemasaran harus diarahkan untuk memenuhi tujuan 

tersebut. Meskipun orientasi pembeli ini dibatasi oleh tujuan laba dan 

Apa yang 

ingin 

dicapai? 

Apa yang 

terjadi? 

Mengapa hal 

ini terjadi? 

Apa yang 

harus kita 

lakukan 
mengenai 

hal tersebut? 
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pertumbuhan, tetapi konsep itu perlu dilaksanakan. Karena dapat meningkatkan 

penjualan dengan: 

1. Membuat barang yang mudah penggunaannya 

2. Mudah pembeliaannya 

3. Mudah pemeliharaannya 

Penggunaan konsep pemasaran bagi sebuah perusahaan dapat menunjang 

berhasilnya bisnis yang dilakukan. Konsep pemasaran disusun dengan 

memasukkan tiga elemen pokok, yaitu: 

1. Orientasi konsumen / pasar / pembeli 

2. Volume penjualan yang menguntungkan 

3. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan 

Pada dasarnya, perusahaan yang ingin mempraktekkan orientasi konsumen 

ini harus: 

1. Menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani dan dipenuhi 

2. Memilih kelompok pembeli tertentu sebagai sasaran dalam penjualannya  

3. Menentukan produk dan program pemasarannya 

4. Mengadakan penelitian pada konsumen, untuk mengukur, menilai, dan 

menafsirkan keinginan, sikap, serta tingkah laku mereka 

5. Menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik, apakah 

menitikberatkan pada mutu yang tinggi, harga yang murah atau model yang 

menarik. 
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Jadi, secara definitif dapat dikatakan bahwa konsep pemasaran adalah 

sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen 

merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Dalam sistem pemasaran terdapat beberapa faktor yang saling tergantung 

dan saling berinteraksi satu sama lain. Faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Organisasi yang melakukan tugas-tugas pemasaran 

2. Sesuatu (barang, jasa, ide, orang) yang sedang dipasarkan 

3. Pasar yang dituju 

4. Para perantara yang membantu dalam pertukaran (arus) antara organisasi 

pemasaran dan pasarnya. Antara lain pengecer, pedagang besar, agen 

pengangkutan, dan lain-lain 

5. Faktor-faktor lingkungan seperti faktor demografi, kondisi perekonomian, 

faktor sosial dan kebudayaan, teknologi dan persaingan. 

Dari kelima faktor tersebut maka Sistem Pemasaran dapat didefinisikan 

sebagai  kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran, barang, 

jasa, ide, orang dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh, 

dan membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pasarnya. 

Pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial sehingga konsumen 

dapat memperoleh kebutuhan / keinginan mereka melalui permintaan, penawaran, 

dan penukaran nilai suatu produk antara penjual dan pembeli. 

Perkembangan konsep pemasaran: 

1. Konsep produksi : jumlah banyak dengan harga murah 

2. Konsep produk : kualitas, kinerja dan inovasi yang dicari konsumen  
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3. Konsep penjualan : harus ada aktivitas penjualan dan promosi agar dikenal 

konsumen (laba dari volume penjualan) 

4. Konsep pemasaran : harus ada aktivitas pemasaran yang terpadu (laba dari 

kepuasan pelanggan) 

5. Konsep pemasaran beroriemtasi pada masyarakat : turut memperhatikan 

kesejahteraan masyarakat sekitar 

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer pemasaran akan 

selalu berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan penuh dengan ketidak 

pastian. Keputusan yang diambil terutama menyangkut masalah penetapan harga, 

produk, distribusi, dan promosi. 

Pengambilan keputusan tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor-

faktor lingkungan ekstern seperti demografi, kondisi perekonomian, kebudayaan, 

persaingan dan sebagainya. Semua ini berada diluar pengawasan manajer. 

Keputusan-keputusan yang rasional menghendaki adanya proses 

keputusan yang selaras dan logis. Metode analisa tradisional dapat membantu 

sebagai pendekatannya. Metode analisa tradisional terdiri atas lima tahap, yaitu : 

1. Mendefinisikan masalah 

Manajer yang baik harus mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasikan 

masalah dan kesempatan lebih awal. Agar analisa yang dilakukan dapat lebih 

efektif maka manajer harus memiliki arah yang benar. 

2. Merumuskan berbagai alternatif 

Manajer harus menentukan berbagai alternatif penyelesaian terhadap masalah 

yang dihadapi. Salah satu alternatif yang hampir selalu ada yaitu tidak 
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melakukan apa-apa. Ini merupakan alternatif yang sulit diukur atau 

dibandingkan dengan alternatif lainnya. 

3. Menganalisa Alternatif 

Faktor-faktor yang diperlukan unuk menilai alternatif harus dikumpulkan dan 

diatur rapi. Beberapa faktor mungkin tidak dapat diperoleh dan faktor lainnya 

mungkin akan tidak berguna karena terlalu mahal. Dengan suatu analisa 

manajer diarahkan untuk mengambil kesimpulan yang disertai dengan 

pernyataan untuk menentukan kebaikan maupun keburukannya. 

4. Mengusulkan suatu penyelesaian  

Setelah melampaui tahapan tadi maka manajer dapat menyarankan suatu 

penyelesaian yang logis.  

5. Menyarankan rencana tindakan 

Pada waktu mengambil keputusan, suatu rencana tindakan untuk 

melaksanakan keputusan tersebut harus ditentukan. Rencana tindakan ini 

mungkin dapat menemukan beberapa faktor penting yang belum dimasukkan 

didalam analisa. 

Dalam mengelola suatu sistem pemasaran memerlukan suatu rancangan 

strategi dan program-program penjualan yang efektif dan efisien. Promosi 

penjualan merupakan salah satu kegiatan yang penting sebagai usaha untuk 

mencapai tujuan pemasaran perusahaan. 

Pengertian dasar dari promotional mix berbeda-beda, menurut Angipora 

(2002:47) promotional mix adalah kombinasi strategi yang paling baik dari 
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peubah-peubah periklanan, personal selling dan alat promosi lainnya, yang 

kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. 

Secara mendasar menurut Angipora (2002:50) tujuan utama dari promosi 

yang akan dilakukan oleh perusahaan terdiri dari beberapa alternatif, yaitu: 

1. Menginformasikan 

Sebagai tujuan utama dari kegiatan promosi yang akan dilakukan adalah 

menginformasikan seluruh aspek-aspek dan kepentingan perusahaan yang 

berhubungan dengan konsumen dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya 

untuk dapat diketahui secara jelas. Kegiatan yang dilakukan untuk 

menginformasikaan berbagai hal yang berkaitan antara perusahaan dengan 

konsumen berupa: 

a. Menginformasikan pasar mengenai produk baru 

b. Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk 

c. Menyampaikan perubahan harga kepada pasar 

d. Menjelaskan cara kerja produk 

e. Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan 

f. Meluruskan kesan yang salah 

g. Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli 

h. Membangun citra perusahaan 

2. Mempengaruhi dan Membujuk Pelanggan Sasaran 

Sebagai alternatif kedua dari tujuan promosi yang akan dilakukan oleh 

perusahaan adalah mempengaruhi dan membujuk pelanggan atau konsumen 

sasaran agar mau membeli dan mengalihkan pembelian terhadap produk-
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produk yang dihasilkan perusahaan. Kegiatan yang dilakukan untuk 

mempengaruhi dan membujuk pelanggan sasaran, dengan tujuan utama: 

a. Menentukan pilihan merk 

b. Mengalihkan pilihan ke merk lain 

c. Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk 

d. Mendorong pelanggan untuk belanja saat itu juga 

e. Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan salesman 

3. Mengingatkan 

Sebagai alternatif dari tujuan promosi yang akan dilakukan perusahaan adalah 

mengingatkan kembali konsumen sasaran yang selama ini dimiliki atas 

keberadaan perusahaan dan merk-merk produk yang dihasilkan tetap setia dan 

konsisten melayani konsumennya. Kegiatan promosi yang bersifat mengingat 

terdiri atas: 

a. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan 

dalam waktu dekat 

b. Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang akan menjual produk 

perusahaan 

c. Membuat konsumen tetap ingat, walaupun tidak ada kegiatan kampanye 

iklan 

d. Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan 

Dalam berbagai kegiatan bisnis yang nyata, dimana kegiatan promosi 

yang akan dilakukan tidak hanya sekedar mengkomunikasikan tujuan, tetapi 

kegiatan promosi tersebut harus menentukan secara jelas sasaran promosi yang 
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ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran promosi ini lebih lanjut perlu 

diterjemahkan kedalam sasaran yang lebih spesifik dan berorientasi kepada 

tindakan berikut: 

1. Sasaran penjualan 

Sasaran penjualan harus ditetapkan secara jelas dengan mencantumkan secara 

spesifik kenaikan penjualan dari prtoduk tertentu diharapkan dari kegiatan 

promosi yang dilakukan, baik dalam dollar, rupiah, volume penjualan, atau 

presentase pangsa pasar yang akan dijangkau. Namun didalam penetepan 

sasaran penjualan yang disebabkan konsekuensi dari sasaran promosi, perlu 

memperhatikan tiga karakteristik dasar berikut: 

a. Sasaran harus spesifik dan dapat diukur 

b. Sasaran harus dapat dicapai dalam waktu yang terbatas 

c. Sasaran harus dapat diidentifikasikan dengan suatu hasil yang sebenarnya 

2. Sasaran Konsumen. 

Dengan menetapkan sasaran konsumen secara jelas, maka perusahaan dapat 

menentukan dengan tepat apa yang ingin disampaikan, bagaimana 

menyampaikannya, kapan disampaikan, dimana disampaikan dan siapa yang 

menyampaikan, serta pemilihan atas peubah-peubah promotional mix yang 

akan dilakukan, disamping atas media yang akan digunakan menjadi lebih 

jelas dan terarah sesuai biaya yang disediakan. Disamping itu, dalam 

menetapkan sasaran konsumen juga harus ditetapkan secara jelas geographic 

dan demographic segmentation yang akan dituju, agar didalam memiliih dan 

menetapkan media yang akan digunakan, serta jangkauan peredaran atau 
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frekeuensi dapat disesuaikan dengan sasaran konsumennya, sehingga 

kegiatan promosi yang dilakukan dapat efektif dan efisien bagi perusahaan. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2004:56) peubah–peubah yang ada di 

dalam promotional mix ada lima, yaitu : 

1. Periklanan (advertising) 

Segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan 

promosi non pribadi dalam bentuk gagasan, barang atau jasa. 

2. Penjualan personal (personal selling) 

Presentasi pribadi oleh para wiraniaga perusahaan dalam rangka 

mensukseskan penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. 

3. Promosi penjualan (sales promotion) 

Insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu 

produk atau jasa. 

4. Publisitas ( Publicity ) 

Membangun hubungan baik dengan publik terkait untuk memperoleh 

dukungan, membangun "citra perusahaan" yang baik dan menangani atau 

menyingkirkan gosip, cerita dan peristiwa yang dapat merugikan. Menurut 

Angipora (2002:60) publisitas adalah sejumlah informasi yang disebarluaskan 

ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya, atau tanpa pengawas dari 

sponsor. Publisitas merupakan pelengkap yang efektif bagi alat promosi yang 

lain seperti periklanan, personal selling dan sales promotion. Biasanya, 

media bersedia memplubisitaskan suatu cerita, apabila materinya dirasakan 

cukup menarik atau patut dijadikan berita. Dalam memasarkan barang 
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konsumsi, iklan memegang peranan terpenting, karena penggunaan produk 

tersebut tidak memerlukan penjelasan secara rinci. 

Di dalam memasarkan barang industri, justru penjualan personal memegang 

peranan terpenting, karena penggunaan produknya memerlukan penjelasan 

secara lebih rinci. 

5. Pemasaran secara langsung (direct marketing) 

Direct marketing atau disebut juga dengan pemasaran secara langsung, 

merupakan penggunaan surat, telepon, faksimil, e-mail dan alat penghubung 

nonpersonal lain untuk berkomunikasi secara dengan atau mendapatkan 

tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan. 

 

2.4.4 Komunikasi Pemasaran 

Pernyataan dari Harsono Suwardi yang dikutip oleh Prisgunanto (2006:7) 

menyatakan bahwa dasar dari pemasaran adalah komunikasi dan pemasaran bisa 

akan begitu powerful jika dipadukan dengan komunikasi yang efektif dan efisien. 

Bagaimana menarik konsumen atau khalayak menjadi aware, kenal dan mau 

membeli suatu produk atau jasa melalui saluran komunikasi adalah bukan sesuatu 

yang mudah. 

Definisi komunikasi menurut Hovland, Janis dan Kelley seperti yang 

dikemukakan oleh Forsdale (1981) yang dikutip oleh Muhammad (2009:2) 

berbunyi, komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya 

dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Definisi tersebut 

mengimplikasikan bahwa komunikasi adalah suatu proses sosial yang terjadi 
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antara sedikitnya dua orang, dimana individu mengirim stimulus kepada orang 

lain. Stimulus dapat disebut sebagai pesan yang biasanya dalam bentuk verbal, 

dimana proses penyampaian dilakukan melalui saluran komunikasi, dan terjadi 

perubahan atau respons terhadap pesan yang disampaikan. 

Definisi pemasaran menurut Kotler dan Keller (2007:6) adalah suatu 

proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara 

bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Dari definisi 

tersebut terlihat bahwa pemasaran mencakup keseluruhan sistem kegiatan bisnis 

mulai dari perencanaan, penentuan harga, promosi, dan pendistribusian barang 

dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan pelayanan 

yang bermutu. 

Hubungan antara pemasaran dengan komunikasi merupakan hubungan 

yang erat. Komunikasi merupakan proses dimana pemikiran dan pemahaman 

disampaikan antar individu, atau antara perusahaan dan individu. Komunikasi 

dalam kegiatan pemasaran bersifat kompleks, tidak sesederhana seperti 

berbincang-bincang dengan teman atau keluarga. Bentuk komunikasi yang lebih 

rumit akan mendorong penyampaian pesan oleh komunikator pada komunikan, 

melalui strategi komunikasi yang tepat dengan proses perencanaan yang matang. 

Menurut Kennedy dan Soemanagara (2006:5), marketing communication 

dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemasaran dengan menggunakan teknik-

teknik komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak 
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agar tujuan perusahaan tercapai, yaitu terjadinya peningkatan pendapatan atas 

penggunaan jasa atau pembelian produk yang ditawarkan. 

Penggabungan kajian pemasaran dan komunikasi akan menghasilkan 

kajian baru yang disebut marketing communication (komunikasi pemasaran). 

Marketing communications merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk 

memperkuat strategi pemasaran, guna meraih segmen pasar yang lebih luas. 

Perusahaan menggunakan berbagai bentuk komunikasi pemasaran untuk 

mempromosikan apa yang mereka tawarkan dan mencapai tujuan finansial. 

Menurut Shimp (2003:4), kegiatan pemasaran yang melibatkan aktivitas 

komunikasi meliputi iklan, tenaga penjualan, papan nama toko, display ditempat 

pembelian, kemasan produk, direct-mail, sampel produk gratis, kupon, publisitas, 

dan alat-alat komunikasi lainnya.  

Dalam komunikasi pemasaran perlu dirumuskan tujuan yang ingin 

dicapai dari proses komunikasi pemasaran yang akan dilakukan. AIDA 

merupakan sebuah konsep yang dimana dalam sebuah pemasaran sangatlah 

memegang peranan penting, karena AIDA merupakan tujuan dari pemasaran itu 

sendiri. AIDA adalah singkatan sederhana yang telah dibuat lama sebagai 

pengingat dari empat tahapan proses penjualan, AIDA singkatan dari Attention, 

Interest, Desire, Action ini merupakan model yang cukup sederhana dan dapat 

digunakan sebagai pedoman.  
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Pengertian dari AIDA adalah: 

1.    Attention  

Dalam attention ini seorang pemasar haruslah mampu membuat sebuah 

media informasi agar mengandung daya tarik bagi konsumen.Membuat suatu 

pernyataan yang mengungkap perhatian orang, membuat kata atau gambar 

yang powerful yang bisa menarik perhatian hingga orang berhenti dan 

memperhatikan isi pesan berikutnya.  

Kotler & Amstrong (2001:116) mengemukakan bahwaa daya tarik(attention) 

haruslah mempunyai tiga sifat: (1) Harus bermakna (meaningful), 

menunjukkan manfaat-manfaat yang membuat produk lebih diinginkan atau 

lebih menarik bagi konsumen, (2) Pesan harus dapat dipercaya (believable), 

konsumen percaya bahwa produk tersebut akan memberikan manfaat seperti 

yang dijanjikan dalam pesan,(3) Distinctive, bahwa pesan iklan lebih baik 

dibanding iklan merek pesaing.  

2.   Interest  

Interest adalah langkah setelah seorang pemasar mampu untuk membuat 

sebuah media informasi tersebut agar dapat mengandung daya tarik bagi 

konsumen, seorang pemasar haruslah memikirkan sebuah media informasi 

agar dapat mengandung minat bagi calon pelanggan atau konsumennya 

tersebut. 

Kebanyakan media informasi yang buruk melalaikan dalam melakukan 

tahapan ini. Pada tahap inilah target atau konsumen bersedia memberikan 
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waktunya untuk membaca pesan dari pemasar lebih detail. Bangun minat 

pembaca dengan memberikan janji solusi atas masalah atau harapan mereka. 

Cara yang baik adalah dengan menjelaskan fitur dan benefit. Jangan hanya 

memberikan fakta dan fitur saja, dan merasa pembaca akan berpikir sendiri 

benefit yang akan di dapat, tetapi menjelaskan dengan sejelasnya benefitnya 

tersebut untuk meningkatkan interst. Assael (2002:60) menjelaskan mengenai 

Interest yaitu munculnya minat beli konsumen tertarik terhadap objek yang 

dikenalkan oleh suatu pemasar.  

3.   Desire  

Selanjutnya langkah yang harus dilakukan oleh seorang pemasar ialah 

memunculkan keinginan untuk mencoba atau memiliki, dimana dalam 

tahapan ini pemasar haruslah jeli atau pintar membaca target atau konsumen 

dalam tahapan ini.Langkah ini untuk membuktikan bahwa seorang pemasar 

mampu memberikan solusi yang tepat dalam melakukan sebuah keputusan 

bagi konsumen. Dalam tahap ini khalayak telah mempunyai motivasi untuk 

memiliki produk.Sampai pada tahap ini, seorang pemasar telah berhasil 

menciptakan kebutuhan calon pembeli.Sejumlah calon pembeli sudah mulai 

goyah dan emosinya mulai tersentuh.Namun demikian timbul perlawanan 

dalam diri calon pembeli berupa keraguan, benarkah produk atau jasa yang 

bersangkutan memberikan sesuatu seperti yang dijanjikan iklannya.  

4.   Action  

Dalam tahapan yang paling pusat ini seorang pemasar haruslah sudah 

mengarah pada tindakan untuk membeli. Dalam tahapan action ini 
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menjelaskan langkah apa yang dilakukan oleh seorang pemasar dalam 

menginginkan untuk pembaca atau target melakukan keputusan untuk 

membeli. Membimbing pembaca atau target karena pembaca atau target akan 

bertindak jika seorang pemasar menjelaskan langkah-langkahnya dan kadang 

juga perlu diinformasikan masalah harga untuk tindakan tersebut.  

Dalam tindakan action ini yaitu yang salah satu upaya terakhir untuk 

membujuk calon pembeli agar sesegera mungkin melakukan tindakan 

pembelian atau bagian dari proses itu juga dengan memilih kata yang tepat 

agar calon pembeli atau target melakukan respon sesuai dengan yang 

diharapkan adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit. Harus digunakan kata 

perintah agar calon pembeli bergerak. 

 

Gambar 2.7 Tingkatan Konsep Pemasaran AIDA  

 

2.4.5 Personal Selling 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:117), personal selling (penjualan personal) 

adalah presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan untuk tujuan menghasilkan 

penjualan dan membangun hubungan pelanggan. 

Menurut Kennedy dan Soemanagara (2006:33), penjualan personal 

adalah improvisasi dari penjualan dengan menggunakan komunikasi person to 
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person, biasanya dilaksanakan oleh sales di bawah naungan manajer penjualan 

yang mempromosikan produk secara langsung pada pasar sasaran. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:183), penjualan personal meliputi 

komunikasi dua arah dan pribadi antara sales dan pelanggan invidivu—tatap 

muka, melalui telepon, melalui konferensi video atau Web, atau dengan cara 

lainnya. Penjualan personal dapat berfungsi sebagai jembatan anatar perusahaan 

dan pelanggannya. Penjualan personal mempelajari kebutuhan pelanggan dan 

bekerja dengan orang-orang pemasaran dan nonpemasaran lainnya di dalam 

perusahaan untuk mencipatakan nilai pelanggan yang lebih besar lagi. 

Personal selling melibatkan interaksi secara langsung antara penjual 

dengan pembeli potensial. Personal selling merupakan alat yang paling efektif 

terutama dalam membangun preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. 

Alasannya adalah karena penjualan pribadi, jika dibandingkan dengan periklanan, 

memiliki tiga manfaat tersendiri yaitu pertama, personal selling mencakup 

hubungan yang hidup, langsung dan interaktif antara dua orang atau lebih. 

Masing-masing pihak dapat melihat kebutuhan dan karakteristik pihak lain secara 

lebih dekat dan segera melakukan penyesuaian. Kedua, personal selling 

memungkinkan timbulnya berbagi jenis hubungan mulai dari hubungan penjualan 

sampai ke hubungan persahabatan. Tenaga penjualan yang efektif harus terus 

berupaya mengutamakan kepentingan pelanggan jika mereka ingin 

mempertahankan hubungan jangka panjang. Dan ketiga, personal selling 

membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengarkan pembicaraan 
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wiraniaga. Pembeli terutama sekali harus menanggapi, walau tanggapan tersebut 

hanya berupa ucapan “terima kasih” secara sopan. 

Menurut Kotler dan Armstrong, dalam penerapannya langkah-langkah 

personal selling terfokus pada mendapatkan pelanggan baru dan memperoleh 

pesanan dari mereka (2002: 224-227), antara lain: 

1. Prospekting dan Identifikasi 

Prospekting merupakan langkah mengidentifikasi orang-orang yang dapat 

masuk sebagai pelanggan potensial. Wiraniaga dapat mencari nama dalam 

suratkabar atau direktori dan menggunakan telepon dan surat untuk membuka 

hubungan. Prospek dapat dinilai dengan meneliti kemampuan keuangan, 

volume bisnis, kebutuhan spesial, lokasi, dan kemungkinan untuk tumbuh.  

2. Pendekatan  

Langkah dalam proses penjualan dimana wiraniaga bertemu dan menyapa 

pembeli untuk mendapatkan hubungan atau untuk memulai suatu awal yang 

baik. 

3. Presentasi 

Dimana wiraniaga menceritakan riwayat produk kepada pembeli, 

menunjukkan bagaimana produk akan menghasilkan atau menghemat uang 

bagi pembeli. 

4. Demonstrasi 

Pembeli mendapatkan kesempatan untuk mencoba produk atau setidaknya 

dapat melihat bagaimana produk itu bekerja. 
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5. Mengatasi Keberatan  

Wiraniaga menyelidiki, mengklarifikasi, dan mengatasi keberatan pelanggan 

untuk membeli. 

6. Menutup Penjualan (Closing)  

Dimana wiraniaga menanyakan apa yang hendak dipesan oleh pelanggan. 

7. Pelayanan Purna-penjualan  

Dimana wiraniaga melakkan tindak lanjut setelah penjualan untuk 

memastikan kepuasan pelanggan dan mengulangi bisnis. 
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