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ABSTRAK 

 

CV Wacky Media merupakan perusahaan jasa yang bergerak dibidang 

software development, perusahaan yang berada di Jl. Manyar Jaya II No 11 

Surabaya yang memberikan pelayanan jasa pembuatan aplikasi desktop dan 

website yang berdiri sejak tahun 2015 dengan didukung oleh tenaga-tenaga 

profesional dan berpengalaman.  

Selama ini pada CV Wacky Media, telah membuat 3 produk dalam jangka 

waktu sangat masih muda yaitu Virtual Reality berbasis android, Company Profile 

berbasis web, dan Point Of Sale (POS). Sebagai perusahaan software house yang 

bersaing dengan perusahaan software house lain, pihak manajeman CV Wacky 

Media menyadari bahwa perlu adanya media untuk dapat mengenalkan dan 

mempromosikan produk secara efektif dan tentu saja dengan biaya yang relatif 

lebih murah. Hal tersebut akan tercapai apabila di dukung oleh strategi pemasaran 

yang baik, karena berperan penting dalam kelansungan suatu perusahaan. Maka 

CV Wacky Media menerapkan strategi marketing sebagai berikut: 

1. Strategi jemput bola yaitu dengan pendekatan-pendekatan persuasif dan 

selalu menjaga hubungan baik untuk menjaga kepercayaan customer. 

2. Membangun jaringan yang baik dengan meningkatkan hubungan baik 

dengan para pengusaha, instansi pemerintah dan akademisi. 

3. Memberikan layanan yang baik, ramah, dan kepercayaan sesuai keinginan 

customer. 

Maka dari itu mendukung strategi pemasaran diatas maka perlu adanya 

strategi marketing mix. Strategi marketing mix adalah factor-faktor yang dikuasai, 

digunakan dan dikendalikan oleh bagian manajeman marketing untuk 

mempengaruhi jumlah permintaan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, penggunaan strategi marketing mix 

terdiri dari 4P yaitu product (produk), price (harga), promotion (promosi), dan 

place (tempat) diharapkan CV Wacky Media dapat melakukan proses pemasaran 

dengan maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Teknologi informasi pada saat ini telah menjadi bagian di dalam 

kehidupan manusia. Hal tersebut didasarkan pada perkembangan jaman ke arah 

yang lebih modern dan dinamis. Perkembangan teknologi komunikasi, semakin 

memudahkan seseorang dalam menjalankan berbagai kegiatan setiap harinya. 

Kehadiran berbagai terobosan teknologi komunikasi tentu saja memudahkan 

kegiatan di berbagai bidang komunikasi. Salah satunya pada bidang komunikasi 

pemasaran. Kegiatan pemasaran dalam proses komunikasi pemasaran cukup 

penting terhadap siklus kehidupan manusia. Dikatakan penting sebab pemasaran 

dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian tumbuh menjadi 

keinginan. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan inilah yang 

menjadi konsep pemasaran (Hermawan, 2012:28). 

 Proses komunikasi dapat terjadi bila terdapat komunikator (pengirim), 

pesan, media, komunikan (penerima) dan efek, maka bisa dijelaskan bahwa model 

proses komunikasi ialah komunikator mengirimkan pesan melalui media kepada 

komunikan yang akan menimbulkan dampak atau efek. Komunikasi mempunyai 

banyak bidang yang salah satunya adalah komunikasi pemasaran. Proses 

komunikasi pemasaran terjadi ketika komunikator (produsen) akan mengirimkan 

pesan yang telah dirancang oleh agency iklan (pemasar) melalui media-media 

untuk dapat menjangkau para penerima pesan (target customer) sehingga akan 

menimbulkan efek (feedback) kepada komunikator. Salah satu contoh kegiatan 
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yang terjadi dalam komunikasi pemasaran ialah promosi. Dimana promosi 

memiliki tujuan utama untuk menarik konsumen agar mau melalukan pembelian 

terhadapat produk yang ditawarkan (Hermawan, 2012:39).  

 CV Wacky Media merupakan perusahaan software house yang bergerak 

dalam bidang pembuatan aplikasi desktop dan website yang berdiri sejak tahun 

2015. Meskipun perusahaan ini masih baru namun sudah membuat 3 produk 

dalam jangka waktu yang sangat masih muda yaitu Virtual Reality berbasis 

android, Company Profile berbasis web, dan Point Of Sale (POS). Sebagai 

perusahaan software house yang bersaing dengan perusahaan software house lain, 

pihak manajeman CV Wacky Media menyadari bahwa perlu adanya media untuk 

dapat mengenalkan dan mempromosikan produk secara efektif dan tentu saja 

dengan biaya yang relatif lebih murah. Hal tersebut akan tercapai apabila di 

dukung oleh strategi pemasaran yang baik, karena berperan penting dalam 

kelansungan suatu perusahaan. Maka CV Wacky Media menerapkan strategi 

marketing sebagai berikut: 

1. Strategi jemput bola yaitu dengan pendekatan-pendekatan persuasif dan 

selalu menjaga hubungan baik untuk menjaga kepercayaan customer. 

2. Membangun jaringan yang baik dengan meningkatkan hubungan baik 

dengan para pengusaha, instansi pemerintah dan akademisi. 

3. Memberikan layanan yang baik, ramah, dan kepercayaan sesuai keinginan 

customer. 

 Maka dari itu mendukung strategi pemasaran diatas maka perlu adanya 

strategi marketing mix. Strategi marketing mix adalah factor-faktor yang dikuasai, 
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digunakan dan dikendalikan oleh bagian manajeman marketing untuk 

mempengaruhi jumlah permintaan (Mursid, 1997:31). 

 Strategi marketing mix terdiri dari 4P yaitu product (produk), price 

(harga), promotion (promosi), dan place (tempat). Dengan menggunakan strategi 

marketing mix diharapkan CV Wacky Media dapat melakukan proses pemasaran 

dengan maksimal.  

1.2. Perumusahan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalan 

yang ada, sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan strategi marketing mix dalam memasarkan produk 

software pada CV Wacky Media? 

2. Apa kendala yang dihadapi CV Wacky Media dalam menerapakan strategi 

marketing mix dalam memasarkan produk software? 

1.3. Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah dalam strategi marketing mix agar tidak menyimpang 

dari perumusan masalah di atas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah 

pada laporan ini, yaitu: 

1. Tidak membahas strategi pengadaan software marketing. 

2. Membahas mengenai strategi marketing mix produk software CV Wacky 

Media. 

1.4. Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan kerja praktek ini 

adalah: 
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1. Mengetahui strategi marketting mix diterakan pada CV Wacky Media 

dalam memasarkan produk software. 

2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam menerapkan strategi dan 

antisipasi marketing mix untuk memasarkan produk software CV Wacky 

Media. 

1.5. Manfaat 

 Adapun manfaat yang didapat oleh CV Wacky Media dengan adanya 

penerapan marketing mix pada produknya yaitu dapat dijadikan masukan dan 

sebagai bahan evalusai dalam menerapkan strategi marketing mix dalam 

memasarkan produk software serta untuk meningkatkan profit dan nilai jual atau 

kepercayaan customer terhadap CV Wacky Media. 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan Kerja Praktek ini secara umum terbagi menjadi beberapa 

bab, yang terdiri dari beberapa sub bab yang bertujuan untuk memperjelas pokok-

pokok bahasan dalam penyusunan kerja praktek ini. 

 Adapun sistematika penulisan kerja praktek ini adalah sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan dalam 

penulisan laporan Kerja Praktik yang dikemukakan oleh penulis, perumusan 

masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Pada bab ini memberi gambaran umum tentang company profile tempat 

dilakukannya kerja praktek yaitu CV Wacky Media. Company profile tersebut 

menjelaskan tentang sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi 
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perusahaan, visi perusahaan tersebut, serta uraian tugas, wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing jabatan dalam perusahaan. 

BAB III LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai penunjang dalam 

menyelesaikan penulisan laporan kerja praktek. Pada bab ini membahas tentang 

teori atau konsep-konsep yang mendukung pemecahan masalah yang 

dikemukakan dalam penulisan laporan kerja praktek ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini membahas tentang strategi pemasaran dan alternatif 

pemecahan masalah yang dihadapi dan juga berisi hasil-hasil kerja prakter dan 

pembahasannya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari kegiatan yang dilakukan kepada 

bagian yang dibahas dan solusi agar dapat dikembangkan dengan lebih baik dan 

diharapkan pula dapat bermanfaat bagi pembaca. 

DAFTAR PUSTAKA 

 Bagian ini berisi judul dan pengarang buku penunjang yang digunakan 

penulis sebagai acuan dalam penulisan laporan kerja praktek. 

LAMPIRAN 

 Bagian ini berisi acuan kerja, log harian, kartu bimbingan penulis dan 

pembuktian beberapa hasil kerja selama kerja praktek.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Sejarah Perusahaan 

CV Wacky Media didirikan pada 12 September 2015 oleh empat orang  

yang sebelumnya pernah bekerja di PT Info Data, sebuah perusahaan Enterprise 

Resource Planning (ERP) ternama. Keempat orang tersebut sepakat bekerja sama 

mendirikan suatu badan usaha yang berkecimpung di bidang jasa pembuatan 

aplikasi yang kemudian dikenal sebagai CV Wacky Media, dengan berbekal 

kemampuan dan pengalaman yang dimiliki selama bekerja di PT Info Data selama 

5 tahun.  

Pada awal perkembangannya, kantor pusat CV Wacky Media berada di 

wilayah Surabaya, tepatnya di Jl. Rungkut Mapan Timur IV No. 4. Beberapa 

aplikasi yang sudah dibuat oleh CV Wacky Media ialah aplikasi Virtual Reality 

berbasis android, aplikasi Company Profile berbasis web, dan aplikasi Point Of 

Sale. 

Dengan berkembang pesatnya dunia usaha, CV Wacky Media melakukan 

beberapa penyesuaian dalam membangun usahanya. Salah satu penyesuaian 

tersebut adalah perusahaan memindahkan kantor pusat dari Rungkut Mapan 

Timur ke Jl. Manyar Jaya II No 11 karena lokasi tersebut dinilai lebih strategis 

dibandingkan lokasi sebelumnya yang berada di wilayah perumahan. 
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2.2. Visi dan Misi Perusahaan 

 Dalam mendirikan usaha, baik manufaktur, dagang maupun jasa, setiap 

perusahaan harus memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman bagi perusahaan 

dalam melakukan kegiatan usahanya agar dapat berjalan dengan baik. 

2.2.1. Visi dari CV Wacky Media 

Visi perusahaan adalah menjadi Perusahaan Teknologi (IT Company) 

terdepan dengan memberikan layanan dan solusi terbaik kepada masyarakat 

Indonesia dan Dunia. 

2.2.2. Misi dari CV Wacky Media 

1. Mengembangkan produk Teknologi Informasi yang kompetitif. 

2. Memberikan layanan dan solusi terbaik kepada klien. 

3. Mengembangkan inovasi teknologi terbaik dan terkini dalam setiap 

produk. 

2.3. Tujuan Perusahaan 

2.3.1. Tujuan Jangka Pendek  

1. Menciptakan produk dan jasa yang dapat dikenal oleh masyarakat 

Indonesia.  

2. Memperluas daerah pemasaran.  

3. Mengimplementasikan proyek secara tepat waktu untuk menjaga 

stabilitas perusahaan.  
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2.3.2. Tujuan Jangka Panjang  

1. Mengembangkan usaha perusahaan atau melakukan ekspansi. 

2. Meningkatkan kesejahteraan karyawan  

2.4. Struktur Organisasi 

 Untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, diperlukan 

adanya pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan 

kemampuan masing – masing anggota perusahaan. Oleh sebab itu, CV Wacky 

Media melakukan penyusunan struktur organisasi untuk menghasilkan kegiatan 

organisasi yang fleksibel, dinamis dan teratur sehingga mampu menghadapi dan 

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekitar yang selalu berubah dengan 

cepat dan dinamis. Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang 

mengidentifikasikan hubungan antara jabatan - jabatan itu sendiri maupun antara 

bidang kerja yang satu dengan yang lain, sehingga kedudukan, wewenang, dan 

tanggung jawab masing-masing pihak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi CV Wacky Media 
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Di samping penentuan struktur organisasi, ditentukan pula Job Description 

(deskripsi kerja) dari masing-masing bagan struktur organisasi di atas sebagai 

berikut:  

1. Direktur utama memiliki tugas untuk:  

a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 

perusahaan. 

b. Memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas dari karyawan dan kepala 

bagian. 

c. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.  

d. Mewakili perusahaan untuk melakukan bisnis dengan perusahaan lain. 

e. Mewakili perusahaan dalam perkara pengadilan.  

2. Product Development Manager memiliki tugas untuk:  

a. Merancang pembangunan produk. 

b. Membuat riset produk. 

3. Sr. Android Developer memiliki tugas untuk:  

a. Merancang aplikasi berbasis android. 

b. Mendesain integrasi android dengan back-end. 

4.  Junior Programmer memiliki tugas untuk:  

a. Mengimplementasikan aplikasi berdasarkan kebutuhan klien 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1. Pemasaran 

3.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan sebuah konsep ilmu dalam strategi bisnis yang 

bertujuan untuk mencapai kepuasana berkelanjutan bagi stakeholder (pelanggan, 

karyawan, dan pemegang saham). Sebagai ilmu, marketing merupakan ilmu 

pengetahuan yang objektif yang diperoleh dengan pengunaan instrumen-

instrumen tertentu mengarahkan pertukaran yang saling menguntungkan dalam 

jangka panjang antrara tindakan penyesuaian suatu organisasi yang berorientasi 

pasar dalam menghadapi kenyataan bisnis baik dalam lingkungan mikro maupun 

lingkungan makro yang terus berubah. 

Dalam lingkungan bisnis yang berubah cepat, setiap bisnis harus menang 

di market yang berubah, marketing harus dilihat sebagai ”dealing with the 

market” yang mengharuskan marketer untuk dinamis dan intensif berinteraksi 

dengan market. Pasar sekarang burubah sangat cepat, pelanggan sangat sensitive 

terhadap harga, competitor baru bermunculan, saluran distribusi baru dan saluran 

Komunikasi baru juga semakin canggih – internet, teleconference dan teknologi 

yang mendukung pasar menjadi pendukung bangkitnya otomasi pemasaran dan 

penjualan (Kotler, 2005). 
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3.1.2 Tujuan Pemasaran 

Tujuan pemasaran adalah berorientasi pasar untuk memahami kebutuhan 

dan keinginan konsumen, memberikan pengarahan bagi kegiatan-kegiatan 

penjualan yang menguntungkan, dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Jadi, tujuan pemasaran 

bukanlah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa yang mudah dihasilkan 

dan kemudian berusaha menjualnya. Pemasaran harus bertitik tolak dari 

kebutuhan dan keinginan konsumen dengan memperkirakan sekaligus 

menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen serta penyerahan barang dan jasa 

yang memuaskan secara efektif dan efisien. Pada era global yang sangat 

kompetitif pemasaran diibaratkan sebagai denyut jantung bagi kelangsungan 

perusahaan. Sudah bukan zamannya lagi apabila sebuah perusahaan hanya 

memperlihatkan berapa banyaknya barang yang bisa diproduksi dan kemudian 

memproduksinya. Agar bisa bertahan di dalam pasar yang peka terhadap 

perubahan dalam persaingan yang sangat ketat, sebuah perusahaan pertama-tama 

menetukan “apa yang bisa dijual, berapa banyak yang bisa dijual dan strategi apa 

yang harus didayagunakan untuk memikat konsumen” (Kotler, 2005). 

3.2. Manajemen Pemasaran 

 Manajemen pemasaran merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang 

pelaksanaan dari pemasaran.Dengan ilmu manajemen pemasaran, perusahaan 

dapat menentukan pasar yang mana yang dituju dan membina hubungan  yang 

baik dengan pasar sasaran tersebut. Pengertian manajemen pemasaran menurut 

Gitosudarmo (2008) adalah : 
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 “Manajemen pemasaran adalah merencanakan, mengarahkan, dan 

mengevaluasi seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian dari 

perusahaan.” 

 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tujuan dan 

prinsip dari manajemen pemasaran yaitu kegiatan penganalisaan, pelaksanaan, 

pengendalian atas program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan 

memperoleh keuntungan. 

Definisi manajemen pemasaran menurut Kotler (2001) ialah sebagai seni 

serta ilmu dalam memilih target market dan mendapatkan, mempertahankan, 

maupun memperbanyak jumlah pelanggan dengan cara menciptakan, 

menyampaikan, dan mengkomunikasikan nilai yang unggul kepada pelanggan. 

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran yang efisien, efektif dan 

bertanggung jawab serta dapat berpedoman pada salah satu filosofi pemasaran. 

Ada lima filosofi pemasaran yang mendasari cara organisasi melakukan 

kegiatan- kegiatan pemasarannya. Kotler (2001), yaitu: 

3.2.1 Konsep Berwawasan Produksi. 

Konsep berwawasan produksi berpendapat bahwa konsumen akan 

memilih produk yang mudah didapat dan murah harganya. 

3.2.2 Konsep Berwawasan Produk. 

Konsep berwawasan produk berpendapat bahwa konsumen akan memilih 

produk yang menawarkan mutu, kinerja terbaik, atau hal-hal inovatif lainnya. 

3.2.3 Konsep Berwawasan Menjual. 

Konsep berwawasan menjual berpendapat bahwa dengan asumsi 

konsumen enggan untuk membeli produk yang pemasar jual.Dan haltersebut 
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mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai promosi dan penjualan yang 

efektif untuk merangsang konsumen membeli produknya. 

3.2.4 Konsep Berwawasan Pemasaran. 

Konsep berwawasan pemasaran berpendapat bahwa kunci untuk 

mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar 

sasaran serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan 

efisien dari pada saingannya.Konsep berwawasan pemasaran merupakan seluruh 

sistem rangkaian kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan. 

3.2.5 Konsep Pemasaran sosial 

Konsep pemasaran sosial menegaskan bahwa tugas organisasi ialah 

menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar yang dituju serta 

memberikan kepuasan yang diinginkan oleh pasar secara lebih efektif dan efisien 

dibandingkan para pesaingnya dengan cara tetap mempertahankan atau bahkan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan konsumen. 

3.3. Strategi Pemasaran 

 Strategi pemasaran adalah persyaratan pokok tentang dampak yang 

diharapkan akan dicapai dalam hal permintaan pada pasar target tersebut 

(Tjiptono, 2005). Strategi pemasaran dibagi menjadi 2 yaitu: 

3.3.1 Strategi Kebutuhan primer 

Strategi ini digunakan untuk meningkatkan permintaan produk pada 

konsumen baru atau pelanggan. Strategi yang digunakan antara lain: 

1. Promosi merupakan media agar konsumen mengetahui karakter dari suatu 

produk baik dari keunggulan ataupun yang lainnya. Dengan mempromosikan 

keunggulan dari produk diharapkan konsumen tertarik untuk membelinya. 
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2. Menambah jenis produk diharapkan permintaan pasar dari segmen potensial 

tertentu dapat terpenuhi dan keuntungan perusahaan bertambah.contohnya 

pada pabrik-pabik di Amerika yang membuat minuman anggur dalam 

berbagai kemasan.  

3. Menurunkan harga dapat meningkatkan permintaan karena kesediaan 

konsumen dalam membeli suatu produk dapat terpenuhi. 

4. Melakukan distribusi yang lebih luas. Memperluas jaringan distribusi akan 

mempermudah perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen pada 

segmen-semen pasar baru dan di wilayah tertentu. 

5. Membuat kemasan dalam berbagai bentuk juga berpengaruh terhadap 

permintaan konsumen baik dari segi bahan, desain dan lainnya yang dapat 

menarik konsumen. 

6. Menambah manfaat baru dari suatu produk bila kebutuhan konsumen 

berubah. 

3.3.2 Strategi Kebutuhan Selektif 

Strategi ini dirancang untuk memperbaiki posisi persaingan suatu produk 

dan jasa. Strategi ini dapat tercapai dengan mempertahankan pelanggan lama atau 

menjaring pelanggan baru. Strategi yang digunakan antara lain: 

1. Mempromosikan tentang mutu tambahan. 

2. Menyedikan pelayanan tambahan. 

3. Menawarkan banyak mereka. 

4. Menurunkan harga. 

5. Memperbanyak iklan 

Tujuan dari strategi pemasaran adalah : 
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a. Meningkatkan keuntungan. 

b. Memingkatkan kepuasan konsumen. 

c. Mempertahankan kelangsungan perusahaan. 

d. Meningkatkan jumlah penjualan barang dan jasa. 

e. Meningkatkan kondisi pemasaran perusahaan menjadi lebih baik. 

3.4. Marketing mix (Bauran Pemasaran) 

 Pemasaran merupakan faktor kunci dalam keberhasilan bisnis, pemasaran 

memiliki pandangan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Banyak orang berpendapar bahwa pemasaran yang terdiri product, price, place, 

and promotion atau dikenela dengan sebutan 4P merupakan bagian dari 

seperangkat variable bauran pemasaran yang saling berhubungan dan bekerja 

sama untuk mempengaruhi pasar. Dengan melaksanakan bauran pemasaran 

tersebut suatu perusahaan dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar dalam 

rangka mencapai tujuan perusahaan. 

 Pengertian Bauran pemasaran (Marketting Mix) menurut Kotler (2001) 

adalah: 

 “Marketting mix is the set of marketing tools that the firm users to pursue 

its marketing objectives in the target market.” 

 Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bauran pemasaran 

merupakan satu perangkat alat pemasaran yang didalamnya akan menentukan 

tingkat keberhasilan pemasaran dan semua itu ditunjukan untuk mendapatkan 

respon yang diinginkan oleh pasar sasaran. 

 Keputusan bauran pemasaran harus diambil untuk mempengaruhi saluran 

perdagangan dan juga konsumen akhir.Bauran pemasaran ini dilakukan 
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perusahaan untuk dapat mencapai tujuan perusahaan tersebut, yaitu menjual 

produk dan mendapatkan laba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Product (Produk) 

a. Pengertian Produk 

Produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

diperlukan, diperoleh, digunakan atau dikonsumsi yang dapat 

mmemenuhi kebutuhan dan keinginan. Produk ini meliputi keragaman 

produk, kualitas, desain, ciri, nama merek, kemasan, ukuran, pelayanan, 

garansi dan imbalan. 

b. Tahapan Dalam Pembuatan Produk menurut Swastha dan Irawan (2005), 

sebagai berikut: 

1) Perencanaan Produk 

Mencakup semua kegiatan produsen dan penyalur untuk menentukan  

susunan produk linenya. 

2) Pengembangan Produk 

Mencakup kegiatan teknis tentang penelitian, pembuatan, dan 

Gambar 3.1 The Four P of Marketting 
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pendesaan produk. 

3) Perdagangan 

Mencakup semua kegiatan perencanaan dari produsen ke penyalur 

untuk menyesuaikan produknya dengan permintaan pasar.  

c. Aspek-aspek produk menurut Gitosudarma (2008), sebagai berikut: 

1) Produk Inti (Core Product) 

Merupakan manfaat inti yang ditampilkan suatu produk kepada 

konsumen dalam memenuhi kebutuhan serta keinginannya. 

2) Produk yang diperluas (Augmented Product) 

Merupakan produk yang diperluas mencakup berbagai tambahan 

manfaat yang diminati oleh konsumen dari produk yang inti yang 

dibelinya. 

3) Produk Formal 

Merupakan produk penampilan atau perwujudan dari produk ini 

maupun perluasan produknya.  

3.4.2 Price (Harga) 

a. Pengertian Harga 

Menurut Kotler (2001), “Harga adalah sejumlah uang yang harus 

dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk.” 

Menurut Swastha dan Irawan (2005), “Harga adalah sejumlah 

uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelanyanannya. 
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b. Tujuan Penetapan Harga 

Tujuan penetapan harga oleh perusahaan menurut Swastha (2008), 

sebagai berikut: 

1) Meningkatkan penjualan 

2) Mempertahankan dan memperbaiki market share 

3) Stabilitas harga 

4) Mencapai target pengembalian investasi 

5) Mencapai laba maksimal 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga menurut Gitosudarmo (2008), 

sebagai berikut: 

1) Keadaan perekonomian 

2) Penawaran dan permintaan 

3) Elastisitas permintaan 

4) Persaingan 

5) Biaya 

6) Tujuan perusahaan 

7) Pengawasan pemerintah 

d. Metode Penetapan Harga  

1) Cost Plus Pricing Methode 

Menetapkan harga jual untuk satu unit barang yang besarnya 

sama dengan jumlah biaya per unit ditambah dengan suatu jumlah untuk 

menutup laba yang diinginkan. 

2) Mark Up Pricing Methode 
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Menetapkan harga jual setelah menambah harga beli dengan 

Mark Up (kelebihan harga jual diatas harga belinya). 

Harga beli + Mark Up = Harga jual 

3.4.3 Promotion (Promosi) 

Menurut Swastha dan Irawan (2005), “Promosi adalah arus informasi 

atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi 

kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.” 

Menurut Gitosudarmo (2008), “Promosi merupakan kegiatan yang 

ditunjukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadikan kenal 

akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian 

mereka menjadi senang dapat membeli produk tersebut.” 

Jadi, dapat kita simpulkjan bahwa promosi merupakan Komunikasi yang 

bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahawa adanya suatu 

produk. 

Adapun alat-alat yang dapat dipergunakan untuk mempromosikan 

produknya. Pengusaha dapat memilih beberapa cara, antara lain: 

1) Advertensing 

Merupakan alat utama bagi pengusaha untuk mempengaruhi konsumennya. 

Advertensi dapat dilakukan oleh pengusaha melalui surat kabar, televise, 

radio, majalah, ataupun dalam bentuk poster-poster yang dipasang dipinggir 

jalan atau tempat-tempat strategis. Dengan membaca advertensi tersebut 

diharapkan para konsumen atau calon konsumen akan terpengaruh lalu 

terbaik untuk membeli produk yang diadvertensikan. 

2) Promosi Penjualan 
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Kegiatan pemasaran yang mendorong pembelian konsumen dan efetifitas 

pengecer. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain pertunjukan, peragaan, dan 

pameran. 

3) Personal Selling 

Merupakan kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak lansung dengan 

para calon konsumennya. Dengan kontak ini diharapkan akan terjadi 

hubungan atau interaksi yang positif antara pengusaha dan calon 

konsumennya. 

4) Publisitas 

Seperti halnya iklan, pubsilitas menggambarkan Komunikasi massa, namun 

juga tidak seperti iklan, perusahaan sponsor tidak mengeluarkan biaya untuk 

ruang dan waktu beriklan. Publisitas biasanya dilakukan dalam bentuk berita 

atau komentar editorial mengenai produk dan jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan. Menurut Tan (2011), yang membedakan publisitas dengan iklan 

adalah bahwa publisitas bersifat berita yang tidak komersial, sedangkan iklan 

lebih bersifat komersil, dimana perusahaan yang memasang iklan itu harus 

membayar untuk keperluan tersebut. 

3.4.4 Place (Tempat) 

Lokasi adalah berfungsi sebagai saluran distribusi yang berguna sebagai 

kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah 

penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga 

penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. 

Menurut Swatha (2005) pengertian dari tempat atau saluran distribusi 

adalah sebagai berikut: 
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“Saluran distribusi adalah lembaga yang saling berkait untuk menjadikan 

produk atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi.” 

Dari definisi diatas penulis dapat menyimpulkan pengertian saluran 

distribusi adalah seperangkat lembaga yang mempunyai kegiatan untuk 

menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga segala 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan terutama yang menyangkut dengan 

distribusi dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

Semua ritel berusaha untuk mengelola usaha secara efisien. Mereka terus 

memenuhi kebutuhan konsumen dan pada saat yang sama, memberi konsumen 

barang-barang dengan harga yang lebih rendah daripada pesaingnya atau 

memutuskan untuk menggunakan kesempatan guna menarik perhatian konsumen 

dari para pesaing dengan menawarkan jasa, barang, dan penyajian visual yang 

baik. Ritel dapat mencapai efisiensi ini dengan mengembangkan sistem distribusi 

dan informasi (Swatha, 2008). Ada tiga istilah umum menurut Swatha 

(2008)yang sering digunakan dalam pembahasan pada rantai distribusi, yaitu: 

a. Distribusi langsung,   dimana barang dipindahkan langsung dari produsen 

ke toko pelanggan. 

b. Distribusi primer, yaitu perpindahan barang dari produsen ke gudang 

perantara. 

c. Distribusi sekunder, yaitu perpindahan barang dari  gudang perantara ke 

toko pelanggan. 
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3.5. Kerangka Pemikiran 

Elemen-Elemen Stategi Pemasaran

1. Konsumen yang dituju

2. Menentukan keinginan konsumen

3. Bauran peemasaran (marketting mix)

1. Produk

2. Harga

3. Promosi

4. Tempat
 

Gambar 3.2 Kerangka Pemikiran 

Elemen-elemen strategi pemasaran terdiri dari 3 hal, yaitu konsumen 

yang dituju, ini berarti usaha-usaha pemasaran akan lebih berhasil jika hanya 

ditunjukan kepada konsumen tertentu saja dan bukunya masyarakat secara 

keseluruhan. Selanjutnya menentukan keinginan mereka agar strategi pemasaran 

efektif maka diperlukan suatu pengetahuan tentang keinginan konsumen yang 

ditunjukan terhadap manfaat barang. Pada elemen terakhir adalah bauran 

pemasaran (marketing mix). Marketing mix ini merupakan variabel-variabel yang 

dipakai oleh perusahaan sebagai sarana untuk memenuhi dan keinginan 

konsumen. Variabel marketing mix terdiri dari produk, struktur harga, sistem 

distribusi dan kegiatan promosi. Ketiga elemen strategi pemasaran ini sangat 

menentukan arah dari strategi pemasaran perusahaan. Strategi pemasaran bisa 

berhasil biasanya ditentukan dari satu atau beberapa variabel marketing mix nya. 

Maka perusahaan harus mengembangkan stategi yang menyeluruh atau 

mengembangkan variabel-variabel tersebut (Kotler, 2001).
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Metode Penelitian 

4.1.1. Desain Penelitian 

Penelitian menggunakan desain kasus, yaitu pertanyaan “apa dan 

bagaimana” menjadi permasalahan utama penelitian, sehingga harus membuat 

analisa yang terbatas pada kasus tertentu untuk menjawab permasalahan mengenai 

penerapan strategi marketing mix yang digunakan untuk memberikan masukan 

kepada perusahaan. 

4.1.2. Objek Kasus Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, objek yang diteliti adalah analisis bauran 

pemasaran (marketing mix) pada produk CV Wacky Meida. Penelitian ini 

dilakukan pada CV. Wacky Media, yang berlokasi di Jl. Rungkut Mupun Timur 

IV No. 04, Surabaya. 

4.1.3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

dan kuantitatif. 

1) Data kualitatif  

Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, 

dan gambar. Data ini berupa hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan, 

seperti company profile, gambar-gambar produk, dan lain-lain. 
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2) Data kuantitatif  

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka yang 

berhubungan dengan volume penjualan produk-produk. 

b. Sumber Data 

Pada penelitian ini, sumber data yang dipakai yaitu berupa data primer 

dan sekunder: 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh lansung dari sumbernya. Data 

ini diperoleh dengan wawancara lansung pada bagian direktur dan marketing 

CV Wacky Media. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang 

berkaitan dengan penelitian. Data ini diperoleh dari buku, literatur, jurnal 

maupun sumber bacaan lainnya. 

4.1.4. Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini, pengumpulan data menggunakan 3 

penelitian untuk mendapatkan data, yaitu sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Mengumpulkan data-data dengan melakukan wawancara dengan pihak 

yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, sehingga memperoleh 

data yang memadai untuk analisis berkaitan dengan penulisan laporan 

penelitaan ini. 
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b. Observasi 

Pada penelitan ini pengamatan secara lansung mengenai kegiatan yang 

dilakukan di CV Wacky Media. 

c. Studi Pustaka 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku 

atau referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menciptkan 

data yang akan digunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan 

tersebut. 

4.2. Analisa Strategi Marketing Mix Perusahaan 

 Strategi pemasaran dari setiap perusahaan merupakan suatu rencana 

keseluruhan untuk mencapai tujuan. Meskipun beberapa perusahaan mempunyai 

tujuan yang sama tetapi strategi yang digunakan dapat berbeda-beda. Adapun 

strategi pemasaran yang digunakan oleh CV Wacky Media meliputi tiga elemen, 

yaitu: memilih konsumen yang dituju, mengindetifikasin keinginan konsumen, 

menentukan bauran pemasaran (marketing mix) yang meliputi 4P, yaitu: product, 

price, promotion, dan place. 

 Ketiga elemen strategi pemasaran ini dapat menentukan arah dari strategi 

pemasaran perusahaan. Strategi tersebut merupakan rencana jangka panjang yang 

digunakan sebagai pedoman bagi kegiatan-kegiatan bagian pemasaran untuk 

memasarkan produknya. Proses ketiga elemen ini dapat di pakai oleh perusahaan 

dalam rangka memberikan kepuasan bagi konsumen sekaligus mendatangkan 

keuntungan CV Wacky Media, yaitu sebagai berikut: 
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4.2.1. Konsumen 

Pada tahapan awal dalam pemasaran adalah dengan menentukan konsumen 

yang dituju. Usaha-usaha dalam pemasaran akan lebih berhasil jika hanya 

ditunjukan kepada konsumen tertentu, bukan pada masyarakat secara keseluruhan. 

Konsumen yang dituju merupakan individu/kelompok/perusahaan kecil yang 

harus dilayani dengan baik oleh perusahaan. Pendekatan yang paling baik adalah 

dengan memilih kelompok tertentu yang dituju dan dapat menentukan bauran 

pemasaran (marketing mix) yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Perusahaan 

CV Wacky Media ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang software 

development yang melakukan bisnis dalam bidang pembuatan perangkat lunak 

(software). Dalam menentukan konsumen yang dituju, segmen utama CV Wacky 

Media adalah instansi-instansi, perusahaan, dan toko yang membutuhkan sistem 

informasi yang mampu menganani beberapa aspek dasar dalam setiap perusahaan, 

di antaranya adalah kepegawaian, transaksi project dan inventaris perusahaan.  

4.2.2. Indentifikasi keinginan konsumen 

Tahap selanjutnya jika telah menentukan konsumen yang dituju, maka 

langkah berikutnya yaitu dengan melakukan indentifikasi terhadap keinginan 

konsumen. Dalam mengindetifikasi keinginan konsumen tersebut, CV Wacky 

Media dapat melakukan analisa yang dituju merupakan tugas dari 

perusahaan/bagian pemasaran. Karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang software development untuk memproduksi software kebutuhan 

kinerja instansi, perusahaan dan toko maupun perorangan yang membutuhkan. 

Maka keinginan konsumen dalam melakukan pembelian produk sangat 

memperhatikan tiga hal yaitu dapat digunakan sesuai kebutuhan, harga dan 



27 
 

 
 

kualitas dari poduk itu sendiri. Dalam hal ini, produk CV Wacky Media sudah 

mencakup tiga hal tersebut, yaitu dapat dibuat sesuai kebutuhan, software yang 

dapat dimengerti (user friendly), dan gratis perawatan (free maintenance) dalam 6 

bulan yang telah ditawarkan di awal sehingga konsumen dapat menjamin produk 

sesuai yang diharapkan. Selain itu, harga yang ditawarkan juga terjangkau. Ketiga 

hal ini sangat menarik perhatian bagi konsumen. Dengan demikian produk yang 

dihasilkan oleh CV Wacky Media ini sudah dapat diterima sesuai dengan 

keinginan para konsumen. 

4.2.3. Bauran pemasaran (Marketing Mix) 

Bagi suatu perusahaan yang baru berdiri dan bergerak dalam bidang 

software development memikirkan bagaimana penerapan bauran pemasaran 

(Marketing Mix) yang paling baik dan paling sesuai untuk dilakukan oleh 

perusahaannya agar produk yang dijualnya tersebut dapat diketahui bagi calon 

kosumennya. Sebagai suatu perusahaan yang baru berdiri, CV Wacky Media juga 

malakukan penerapan bauran pemasaran (Marketing Mix) sebagai suatu usaha 

yang dilakukan oleh perusahaan dengan semaksimal mungkin untuk 

memperkenalkan produknya ke pasar. Strategi bauran pemasaran yang dapat 

dilakukan oleh CV Wacky Media terdiri dari 4P yang merupakan kegiatan inti 

dari sistem pemasaran perusahaan. Penerapan marketing mix yang baik pada CV 

Wacky Media, yaitu sebagai berikut: 

a. Product 

Perusahaan CV Wacky Media bergerak dibidang software development 

yang melakukan bisnis dalam bidang pembuatan perangkat lunak (software). 



28 
 

 
 

Strategi produk yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan 

menyediakan produk yang beragam yang masih berada dalam satu lini 

produk. Sebuah produk bukanlah merupakan seperangkat atribut berwujud 

melainkan lebih dari itu. Konsumen memandang produk sebagai manfaat 

yang kompleks yang dapat sesuai dengan kebutuhan konsumen. Tahap-tahap 

dalam menentukan strategi produk untuk menarik konsumen, yaitu sebagai 

berikut: 

1)   Perencanaan 

Sebelum membuat suatu produk perlu dilakukan sebuah 

perencanaan produk. Hal ini mempengaruhi hasil dari produk yang sesuai 

dengan kebutuhan konsumen. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

diantaranya: 

- Developer 

Programer paham pengusaan analisis dan bahasa pemrograman yang 

menjadi hal penting untuk membuat produk dengan sesuai 

kebutuhan konsumen. 

- Software 

Dalam menghasilkan produk CV Wacky Media dapat mengikuti 

perkembangan teknologi dari service hingga tampilan yang dibuat 

sesuai dengan pesanan konsumen. 

- Jenis Produk 

Adapun jenis-jenis produknya yang telah dibuat oleh CV Wacky 

Media yaitu: E-Commerce Website, Commersial Website, Enterprise 
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Solution, Travel Website, Community Website, dan Android 

Application. 

2)   Pengembangan 

CV Wacky Media selalu berusaha untuk mengembangakan 

produknya. Tidah hanya terpaku pada satu produk tetepi dapat meliputi 

kebutuhan bisnis perusahaan diera perkembangan teknologi. Software 

produk yang dihasilkan adalah inovasi sendiri dan menggunakan desain 

permintaan konsumen, tetapi dengan menyesuaikan kemampuan 

developer. 

3)   Perdangangan 

Agar dapat menghasilkan produk yang baik dan dapat diterima 

oleh konsumen, maka langkah yang dilakukan perusahaan adalah dengan 

pelayanan. Pelayanan dari permintaan pembuatan software hingga 

kebutuhan dalam maintenance software dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama bisnis dalam 

bidang IT dan memenuhi kebuhan konsumen. Sehingga produk yang 

telah jadi dapat membantu kinerja konsumen dan konsumen merasa puas. 

b. Price 

Agar dapat sukses memasarkan suatu barang atau jasa setiap 

perusahaan harus menetapkan harga jual untuk produknya secara tepat. CV 

Wacky Media dalam menetapkan harga jual selalu disesuaikan dengan pasar 

sasaran yang dituju dan dapat memberikan mutu yang terbaik dengan harga. 

Hal ini bertujuan agar produknya dapat diterima oleh konsumen. 
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Karena selama ini pesaing dari CV Wacky Media lebih memfokuskan 

diri kepada konsumen yang telah berkerja sama dalam bidang IT. Harga 

adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan produk dan 

pelayanannya (Swastha dan Irawan).  

1)  Tujuan penetapan harga 

Perusahaan CV Wacky Media dalam menetapkan harga 

mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendapatan perjualan. 

 

2)  Penetapan harga 

Dalam menetapkan harga produknya, setiap perusahaan 

menggunakan metode yang berbeda-beda. Cara penetapan harga yang 

digunakan oleh perusahaan CV Wacky Media dengan menggunakan 

metode penetapan harga berdasarkan standart harga aplikasi dipasaran 

yaitu penetapan harga yang berdasarkan pada acuan pesaing atau 

software house lain, beberapa produk yang disesuaikan dengan pesaing 

atau software house lain: 

 Produk CV Wacky Media Bee Solution 

E-Commerce Website  Rp         2,700,000   Rp         2,500,000  

Commersial Website  Rp         1,500,000   Rp         1,700,000  

Travel Website  Rp         2,500,000   Rp         2,500,000  

Community Website  Rp         1,800,000   Rp         1,700,000  

 

Tabel 4.1 Daftar Perbedaan Harga untuk Penetapan Harga 
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Harga pada tabel diatas adalah harga pembuatan dan belum 

termasuk penambahan fitur serta domain yang diinginkan costumer.  

Penetapan harga juga bisa pada saat kesepakatan bersama yaitu 

pihak CV Wacky Media memberikan pengajuan proposal kepada 

customer tentang spesifikasi harga dan layanan dalam perawatan produk. 

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi harga 

Di dalam menetapkan harga produk, CV Wacky Media 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga agar 

didapat harga yang sesuai untuk produk. Adapun faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi harga adalah persaingan, biaya dan tujuan 

perusahaan. 

c. Place 

Distribusi merupakan kegiatan penyaluran produk dari produsen ke 

konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun saluran 

distribusi yang digunakan oleh CV Wacky Media dalam menyalurkan 

produknya ke konsumen adalah menggunakan distribusi langsung, yaitu dari 

CV Wacky Media sebagai pembuat software kepada konsumen atau instansi 

atau perusahaan yang terkait.  

d. Promotion 

Dalam pelaksanaan promosi CV Wacky Media, menggunakan strategi 

bauran promosi yang terdiri dari advertising (iklan), personal selling (tatap 

muka), sales promotion (promosi penjualan) dan direct marketing (pemasaran 

secara lansung). 
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Pelaksanaan bauran promosi yang dilakukan oleh CV Wacky Media, 

adalah sebagai berikut: 

1) Advertising (iklan) 

Periklan adalah bentuk promosi satu arah yang dibayar oleh 

pemasar. Media yang digunakan oleh CV Wacky Media dalam 

mengiklankan produknya ini meliputi: 

- Memasang iklan pada media massa baik surat kabar, maupun 

majalah.  

- Menyebarkan brosur di tempat-tempat yang strategis, misalnya mall, 

instansi pemerintah maupun perusahaan. 

 

Gambar 4.1 Brosur CV Wacky Media 
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- Internet advertising (iklan melalui internet). Pelaksanaan promosi 

yang dapat dilakukan oleh CV Wacky Media melalui internet, 

meliputi: 

a) Web resmi CV Wacky Media 

Pada web resmi CV Wacky Media terdapat menu Home untuk 

dashboard awal website CV Wacky Media, About Us 

menjelaskan tentang CV Wacky Media, Services menjelaskan 

untuk pelayanan pada CV Wacky Media, Portfolio adalah 

produk yang telah dibuat dan Contact yaitu terdiri dari alamat, 

no telepon dan email, jika ingin menghubungi untuk memesan 

produk software. 

 

Gambar 4.2 Website CV Wacky Media 

 

b) Membuat media sosial seperti facebook dan bergabung ke dalam 

komunitas atau grup di facebook. Publikasi yang telah dilakukan 

oleh CV Wacky Media yaitu mengsharingkan tentang 

perkembangan IT maupun StartUp yang ada sekarang. 
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Gambar 4.3 Media Sosial CV Wacky Media 

2) Personal Selling (tatap muka) 

Merupakan bentuk promosi dua arah dengan cara menawarkan 

produk kepada konsumen. Baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Ketika melakukan kegiatan ini, CV Wacky Media memberikan kartu 

nama kepada konsumen. Hal ini bertujuan agar konsumen menjadi 

tertarik untuk memesan aplikasi kembali dan memudahkan konsumen 

dalam mengingat nama, alamat dan nomer telepon perusahaan. 

Pelaksanaan promosi dengan metode personal selling (tatap 

muka) oleh CV Wacky Media dilakukan sebagai berikut: 

a) Mengajukan proposal kepada calon konsumen secara pribadi 

maupun melalui kantor-kantor baik swasta maupun intansi 

perusahaan. 

b) Menindaklanjuti setiap proposal yang disetujui dengan melakukan 

presentasi mengenai berbagai kemudahan dan keuntungan dari 

menawarkan produk CV Wacky Media. 
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c) Membuka konsultasi untuk para calon konsumen baru, baik melalui 

telepon, media sosial ataupun tatap muka lansung. 

d) Pembukaan stand untuk setiap pameran yang diikuti oleh CV Wacky 

Media. Sehingga dapat memberikan berbagai keterangan atau 

informasi penting berkaitan dengan produknya dan dapat menarik 

minat pengunjung untuk memesan maupun mempromosikannya dari 

mulut ke mulut pada orang lain. 

e) Selain bertatap muka lansung dengan para konsumen, juga 

menggunakan media pendukung lainnya. Media yang dipakai oleh 

CV Wacky Media dalam mempromosikan produknya kepada 

konsumen dengan menggunakan internet, yakni melalui email 

(electronic mail). Manfaat yang didapat dari penggunaan e-mail 

yaitu (tawaran produk) lebih cepat sampai kepada konsumen yang 

dituju, biaya lebih murah, dan sebagai wadah keluhan konsumen 

terhadap produk atau pelayanan perusahaan. 

3) Sales Promotion (promosi penjualan) 

Promosi yang dilakukan oleh CV Wacky Meida dengan metode 

sales promotion (promosi penjualan) dilakukan sebagai berikut: 

a) Pemberian free maintenance (perawatan gratis) bagi konsumen yang 

ingin memesan aplikasi. 

b) Pemberian potongan harga bagi konsumen yang telah menggunakan 

poduk aplikasi CV Wacky Media. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan yaitu: 

1. Strategi bauran pemasaran (marketing mix) yang digunakan oleh CV Wacky 

Media meliputi strategi produk, harga, promosi dan distribusi yang 

sebelumnya telah menentukan pasar sasaran. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga pada CV Wacky Media 

antara lain berdasarkan standart harga aplikasi dipasaran yaitu penetapan 

harga yang berdasarkan pada acuan pesaing atau software house lain. Tujuan 

penetapan harga produk CV Wacky Media adalah untuk meningkatkan 

pendapatan penjualan serta tujuan perusahaan. 

3. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh CV Wacky Media antara lain 

advertising (iklan) yaitu memasang iklan pada media massa, menyebarkan 

brosur ditempat yang strategis, dan internet advertising (iklan melalui 

internet) meliputi web resmi CV Wacky Media yang dapat dikunjungi di 

www.wackymedia.id, media social di facebook dapat di cari dengan search 

engine facebook dengan penulisan “CV Wacky Media”, personal selling 

(tatap muka) dan sales promotion (promosi penjualan). 

4. Saluran distribusi yang dilakukan oleh CV Wacky Media dalam menyalurkan 

produknya ke konsumen menggunakan saluran distribusi langsung karena 

diaggap menguntungkan bagi perusahaan dalam menjaga hubungan dengan 

konsumen. 

http://www.wackymedia.id/
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5.2. Saran 

1. CV Wacky Media harus mempertahankan kualitas produk serta mampu 

menghasilkan produk-produk terbaru dengan mengikuti perkembangan trend 

IT yang ada sehingga dapat menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh 

pasar, mengingat banyaknya persaingan yang berlomba-lomba untuk 

menguasai pasar, baik pesaing dalam maupun luar negeri. 

2. CV Wacky Media harus mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada 

baik sekarang ini dalam menjaga hubungan konsumen, kulaitas produk sesuai 

dengan konsumen dan dap (Kotler, 2005)at menjadikan nilai tambah bagi 

konsumen.
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Surat Balasan Instansi 
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Lampiran 2. Form KP-5 (Acuan Kerja 1) 
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Lampiran 3. Form KP-5 (Acuan Kerja 2) 
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Lampiran 4. Form KP-6 (Log Harian Dan Catatan Perubahan Kerja 1) 
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Lampiran 5. Form KP-6 (Log Harian Dan Catatan Perubahan Kerja 2) 
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Lampiran 6. Form KP-7 (Kehadiran Kerja Praktik) 
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Lampiran 7. Kartu Bimbingan Kerja Praktik 
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Kemampuan Aplikasi Komputer 

a. Cukup baik untuk MS. Office (Word, Excel, dan Power Point) 

b. Editing dengan CorelDraw dan Photoshop 

c. Bahasa Pemograman: PHP, java, SQL, Server 2008 dan PHP 

MyAdmin 


