
Lingkungan Pemasaran



Topik Pembahasan

– Mempelajari pemeran lain dalam lingkungan
pasar

– Mempelajari kekuatan2 utama yang 
mempengaruhi kondisi pasar

– Kedua hal di atas akan membentuk peluang, 
ancaman serta mempengaruhi kemampuan
perusahaan dalam melayani pelanggan dan
mengembangkan hubungan baik yang langgeng
dengan pelanggan



Definisi Lingkungan Pemasaran
(Marketing Environment)

• Adalah pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi
kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan
mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan
sasaran

• Lingkungan pemasaran terdiri dari:
– Lingkungan mikro (microenvironment)

terdiri dari pelaku yang dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi
kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya
Terdiri dari: perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, pasar
pelanggan, pesaing dan masyarakat

– Lingkungan makro (macroenvironment)
terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi
lingkungan mikro
Terdiri dari demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik dan budaya
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Perusahaan

• Departemen lain atau fungsi lain dalam struktur
organisasi perusahaan

• Manajemen puncak, keuangan, riset dan
pengembangan, pembelian, operasi dan
akuntansi

• Di bawah konsep pemasaran, semua fungsi dalam
organisasi harus ‘memikirkan konsumen’, bekerja
sama secara harmonis untuk memberikan nilai
dan kepuasan pelanggan yang unggul



Pemasok

• Menyediakan sumber daya yang diperlukan
oleh perusahaan untuk menghasilkan barang
dan jasanya
– Biaya pasokan

– Ketersediaan pasokan

– Penundaan dan kelangkaan pasokan

• Memperlakukan pemasok sebagai mitra



Perantara Pemasaran
(Marketing Intermediaries)

• Adalah organisasi yang membantu
perusahaan mempromosikan, menjual dan
mendistribusikan barang-barangnya ke
pembeli akhir; perantara pemasaran meliputi
penjual perantara, perusahaan distribusi fisik, 
agen jasa pemasaran dan perantara keuangan



• Penjual perantara adalah perusahaan saluran distribusi yang membantu
perusahaan menemukan pelanggan atau melakukan penjualan untuk
mereka (pedagang grosir dan pengecer)

• Perusahaan distribusi fisik adalah perusahaan yang membantu
menyimpan dan memindahkan barang-barang perusahaan dari titik asal
ke tempat tujuan (perusahaan pergudangan dan transportasi fisik)

• Agen jasa pemasaran adalah firma riset pemasaran, agen periklanan, 
perusahaan media, firma konsultan pemasaran, perusahaan pengelola
program promosi perusahaan; semua pihak yang membantu perusahaan
menetapkan target dan mempromosikan produknya pada pasar yang 
tepat

• Perantara keuangan meliputi bank, perusahaan kredit, perusahaan
asuransi dan bisnis yang membantu membiayai transaksi atau menjamin
terhadap resiko yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan
barang



Pelanggan

• Pasar Konsumen
terdiri dari perorangan dan keluarga yang membeli barang dan jasa untuk
konsumsi pribadi

• Pasar Bisnis
membeli barang atau jasa untuk pemrosesan lebih lanjut atau untuk digunakan
dalam proses produksi

• Pasar Penjual Perantara
membeli barang atau jasa untuk dijual kembali demi mendapatkan laba

• Pasar Pemerintah
terdiri dari badan2 pemerintah yang membeli barang dan jasa untuk menghasilkan
pelayanan umum atau menyalurkan barang dan jasa ke pihak lain yang 
membutuhkan

• Pasar Internasional
terdiri dari para pembeli di negara lain, termasuk konsumen, produsen, penjual
perantara dan pemerintah



Pesaing

• Agar berhasil, perusahaan harus menyediakan
nilai dan kepuasan pelanggan yang lebih besar
daripada pesaingnya

• Perusahaan harus menempatkan
penawarannya secara kuat menghadapi
penawarang pesaing dalam pikiran konsumen



Masyarakat
(Public)

• Adalah kelompok yang mempunyai potensi
kepentingan atau kepentingan nyata, atau pengaruh
pada kemampuan organisasi untuk mencapai
tujuannya

• Terdiri dari 7 tipe:
– Masyarakat keuangan
– Masyarakat media
– Masyarakat pemerintah
– Masyarakat LSM
– Masyarakat lokal
– Masyarakat umum
– Masyarakat internal



Masyarakat Keuangan
Mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dana
bank, lembaga investasi dan pemegang saham

Masyarakat Media
membawa berita, fitur dan opini editorial
surat kabar, majalah, stasiun radio dan televisi

Masyarakat Pemerintah
mengatur peraturan perundang2an yang akan mempengaruhi jalannya
perusahaan

Masyarakat LSM
organisasi konsumen, kelompok lingkungan, kelompok minoritas, serikat
buruh

Masyarakat Lokal
penduduk sebuah lingkungan dan organisasi komunitas

Masyarakat Umum
perusahaan harus memperhatikan perilaku masyarakat umum terhadap
produk dan aktivitasnya. Citra publik perusahaan mempengaruhi pembelian
masyarakat

Masyarakat Internal
meliputi pekerja, manajer, dewan direksi
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Lingkungan Demografis

• Demografi adalah studi kependudukan manusia
menyangkut ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis
kelamin, ras, lapangan kerja dan data statistik
lainnya

• Tren demografis penting:
– Struktur usia populasi yang berubah
– Struktur keluarga yang berubah
– Perubahan geografis dalam populasi
– Populasi kerah putih yang lebih terdidik dan

profesional
– Keragaman yang semakin meningkat



Indonesia dalam Angka
by Andi Ramadhan, 

(sosbud.kompasiana.com/2009/12/28/indonesia-dalam-angka/)

• CIA-The World Fact Book dalam situsnya mengestimasi
bahwa populasi penduduk Indonesia sampai Juli 2009 
adalah 240.271.522 jiwa, menempati urutan keempat
setelah Cina, India, dan AS.

• Pertumbuhan penduduknya sendiri adalah 1.136%.[1] 
• Masih menurut situs yang sama, struktur umur

penduduk Indonesia adalah: 0-14 tahun: 28.1% (pria
34.337.341/wanita 33.162.207); 15-64 tahun: 66% 
(pria 79,549,569/wanita 78.918.321) 65 keatas: 6% 
(pria 6,335,208/wanita 7,968,876).



• BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret
2009 adalah sebesar 32,53 juta jiwa (14,15%). Angka ini turun dibanding
Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta jiwa (15,42%).[9] 

• Masih menurut BPS, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus
2009 mencapai 113,83 juta orang, bertambah 90 ribu orang dibanding
jumlah angkatan kerja Februari 2009 sebesar 113,74 juta orang atau
bertambah 1,88 juta orang dibanding Agustus 2008 sebesar 111,95 juta
orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2009 
mencapai 104,87 juta orang, bertambah 380 ribu orang dibanding
keadaan pada Februari 2009 sebesar 104,49 juta orang, atau bertambah
2,32 juta orang dibanding keadaan Agustus 2008 sebesar 102,55 juta
orang.

• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2009 
mencapai 7,87 persen, mengalami penurunan apabila dibandingkan TPT 
Februari 2009 sebesar 8,14 persen, dan TPT Agustus 2008 sebesar 8,39 
persen.



Lingkungan Ekonomi

• Faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran
konsumen

• Trend saat ini:
– Perubahan pendapatan

• Perubahan tingkat pendapatan
• Kesadaran hidup hemat dan pola hidup konsumtif
• Distribusi pendapatan

– Kelas atas, kelas menengah, kelas pekerja, kelas bawah

– Mengubah pola pengeluaran konsumen
• Makanan, perumahan, transportasi menyerap sebagian besar pendapatan

keluarga
• Hukum Engel

perbedaan yang dicatat lebih dari satu abad yang lalu oleh Ernst Engel tentang
cara orang mengubah pengeluaran mereka terhadap makanan, perumahan, 
transportasi, perawatan kesehatan dan kategori barang serta jasa lain ketika
pendapatan keluarga meningkat



• Lingkungan Alam
sumber daya alam yang diperlukan sebagai masukan bagi
pemasar atau yang dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran
– Kelangkaan bahan mentah
– Peningkatan polusi
– Peningkatan intervensi pemerintah dalam manajemen sumber

daya alam
– Strategi berwawasan lingkungan
– Kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan makin besar

• Lingkungan Teknologi
kekuatan yang menciptakan teknologi baru, menciptakan
produk dan peluang pasar yang baru



Lingkungan Politik

• Hukum, badan pemerintah dan kelompok LSM yang 
mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan
individu dalam masyarakat tertentu
– Undang-undang yang mengatur bisnis
– Peningkatan tekanan terhadap tindakan yang bertanggung

jawab secara etika dan sosial
• Perilaku yang bertanggung jawab secara sosial
• Aktif mencari jalan keluar untuk melindungi kepentingan jangka

panjang konsumen mereka dan lingkungan
• Pemasaran terkait gerakan amal

Contoh UU No 40 Tahun 1999 Pasal 13 tentang iklan rokok yang 
melarang memvisualisasikan batang atau asap rokok dan
memeragakan aktivitas orang merokok



Lingkungan Budaya

• Institusi dan kekuatan lain yang mempengaruhi
nilai dasar, persepsi, selera dan perilaku
masyarakat
– Keteguhan pada nilai-nilai budaya
– Perubahan dalam nilai budaya sekunder

• Pandangan orang tentang diri mereka sendiri
• Pandangan orang tentang orang lain
• Pandangan orang tentang organisasi
• Pandangan orang tentang masyarakat
• Pandangan orang tentang alam
• Pandangan orang tentang alam semesta


