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Pengantar Pemasaran Industri  

 Pemasaran industri (atau pemasaran bisnis) : 

 Pemasaran produk dan jasa kepada organisasi 
bisnis. Organisasi bisnis (atau industrial) 
termasuk didalamnya perusahaan manufaktur, 
organisasi pemerintah, organisasi sektor 
swasta, institusi pendidikan, rumah sakit, 
distributor, dan dealer.  

 



 Pemasaran konsumen : pemasaran barang 
dan jasa kepada individu, keluarga, dan rumah 
tangga.  Pelanggan membeli barang dan jasa 
untuk dikonsumsi sendiri. 

 Hal penting : Pemasaran bisnis adalah untuk 
menciptakan nilai (keuntungan atau benefit) 
bagi kebutuhan dan tujuan organisasi pembeli.  

 

 



Perbedaan antara Pemasaran Industri 
dan Pemasaran Konsumen 

Area Pasar Industri Pasar Konsumen 

1. Karakteristik Pasar  Terkonsentrasi secara geografis 

 Pembeli relatif lebih sedikit  

 Tersebar secara geografis 

 Pasar masal 

2. Karakteristik Produk  Kompleks secara teknis 

 Customised 

 Standar 

3. Karakteristik Pelayanan  Palayanan, waktu pengiriman 

dan ketersediaan sangat penting 

 Pelayanan, pengiriman, dan 

ketersediaan agak penting 

4. Perilaku pembeli  Keterlibatan berbagai wilayah 

fungsional pada perusahaan 

pembeli maupun penyedia 

 Keputusan pembelian terutama 

didasarkan pada rasional/kinerja 

 Keahlian teknis 

 Hubungan interpersonal yang 

stabil antara pembeli dan 

penjual 

 Melibatkan anggota keluarga 

 Keputusan pembelian lebih 

banyak dibuat berdasarkan 

kebutuhan fisiologis/sosial/ 

psikologis  

 Keahlian teknis kurang 

 Hubungan non-personal 

5. Karakteristik saluran distribusi  Lebih langsung 

 Lebih sedikit 

perantara/middleman 

 Tidak langsung 

 Perantara berlapis-lapis 

6. Karakteristik promosi  Lebih menekankan pada 

penjualan personal 

 Lebih menekankan pada iklan 

7. Karakteristik pasar  Lelang kompetitif dan negosiasi 

 Daftar harga untuk produk 

standar 

 List prices atau harga eceran  

maksimum (MRP)  



Permintaan Industri 

 Permintaan ini berasal dari permintaan barang 
dan jasa konsumen. Permintaan industri, 
karena itu, disebut permintaan turunan (derived 
demand). Kadang-kadang permintaan untuk 
produk industri disebut juga permintaan 
bersama (joint demand), karena permintaan 
produk tergantung pada penggunaannya 
bersama-sama dengan produk lainnya 



Permintaan Turunan   

 Pelanggan industri membeli barang dan jasa 
untuk memproduksi barang dan jasa lainnya. 
Akhirnya, barang dan jasa tersebut dijual 
kepada konsumen. Karena itu, permintaan 
barang dan jasa industri diturunkan dari barang 
dan jasa konsumen. 

 Contoh: permintaan untuk pipa baja presisi 
diturunkan dari ramalan terhadap permintaan 
konsumen akan sepeda, sepeda motor, skuter, 
dan furnitur. 

 

 



Permintaan Bersama  

 Permintaan bersama terjadi ketika satu produk 
industri berguna jika produk lain juga ada. 
Sebagai contoh, perangkat pompa tidak dapat 
digunakan untuk memompa air jika motor 
elektrik atau mesin dieselnya tidak tersedia. 
Jadi, beberapa produk industri tidak 
mempunyai permintaan individual, tetapi 
dibutuhkan hanya jika produk ”lain” tersedia 
juga dari pemasok industri. 

 


