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1. Deskripsi Singkat Mata Kuliah 

Mata kuliah ini akan membahas tentang kegiatan pembelian,penjualan periklanan, 

pembukuan, penetapan mutu, pengangkutan, penyimpanan, penyediaan dana, fungsi 

informasi pasar pengambilan resiko. 

 

2. Manfaat Mata Kuliah  

Tujuan: untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk memahami dan 

menerapkan manajemen pemasaran secara umum. 

Manfaat: membantu mahasiswa dan dosen untuk komitmen dalam pembelajaran 

khususnya tentang apa dan bagaimana fungsi dan peranan manajemen pemasaran 

serta kegiatan dan sistem pemasaran. 

 

3. Standar kompetensi 

Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar manajemen 

pemasaran sehingga dapat memahami secara tepat tentang pemasaran secara 

menyeluruh 

4. Kompetensi dasar 

- Mendeskripsikan pengertian pemasaran dan perkembangannya 
- Mendeskripsikan Perkembangan produk dalam pemasaran 
- Mendeskripsikan tentang pembuatan merk atau cap barang produksi 
- Mendeskripsikan kemasan barang hasil produksi 
- Mendeskripsikan hal-hal yang menyangkut kebijakan harga 
- Mendeskripsikan tentang promosi 
 

5. Susunan Bahan Ajar 

BAB I : Konsep Dasar Manajemen Pemasaran 

- Pengertian Pemasaran 

- Penggolongan Tingkat Pemasaran 

- Tujuan Pemasaran 



- Pengertian Pasar Global 

- Marketing 

- Perkembangan Pemasaran 

- Evolusi Konsep Pemasaran 

- Hubungan Kegiatan Pemasaran dengan perusahaan 

BAB II : Pendekatan Manajemen Pemasaran 

- Dasar-dasar pemasaran 

- Macam-macam pendekatan terhadap pemasaran 

- Peggolongan Barang dan jasa 

- Kualitas barang 

BAB III : Penjualan dan Pemasaran 

- Pengertian manajemen pemasaran 

- Manajemen penjualan 

- Kekuatan luar yang mempengaruhi perusahaan 

- Perbedaan penjualan dan pemasaran 

- Fungsi-fungsi manajemen pemasaran 

BAB IV : Produk 

- Proses penciptaan produk 

- Produk baru 

- Menambah kegunaan produk 

- Siklus kehidupan produk 

BAB V :Merek 

- Pengertian merek 

- Pentingnya pemilihan merek 

- Tujuan pemberian merek 

- Syarat-syarat pemberian merek 

- Pemakaian umum terhadap brand name 

- Brand equity 

BAB VII : Kemasan 

- Pengertian kemasan 

- Syarat kemasan 

- Biaya kemasan 

- Rumus kemasan 

- Kemasan tradisional 

- Kemasan dari bahan plastik 

- Kebijaksanaan merubah kemasan 

- Kemasan bagi kemasan  

BAB VIII : Penetapan Harga 

- Pengertian harga 

- Faktor biaya dalam penetapan harga 

- Pengertian kebijakan harga 



- Penetapan harga oleh pemrintah 

- Harga sebagai daya tarik pembeli 

BAB IX : Promosi 

- Pengertian promosi 

- Faktor yang mempengaruhi promosi 

- Elemen-elemen promosi 

 

6. Saran dan Petunjuk Belajar 

Mahasiswa sebaiknya mengikuti petunjuk sebagai berikut: 

a. Setiap memasuki pokok bahasan, diharapkan mahasiswa telah membaca terlebih 

dahulu materi yang akan diikutinya. 

b. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa ditugaskan untuk turun lapangan 

mengumpulkan informasi dan data yang terkait dengan pokok bahasan, kemudian 

didiskusikan. 

c. Mahasiswa diharapkan setelah selesai mengikuti setiap pokok bahasan menyusun 

laporan yang didasarkan pada hasil riset. 

 

 


