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1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia kini mulai lebih peduli terhadap makanan dan 

minuman yang dikonsumsi, disebabkan oleh adanya antusiasme untuk menjalani 

pola gaya hidup sehat. Hal tersebut merupakan sebuah survey yang dilakukan oleh 

Nielsen’s New Global Health and Ingredient-Sentiment Survey. Kepedulian 

masyarakat Indonesia terhadap gaya hidup sehat berdampak pada pola konsumsi 

makanan dan  minuman sehat. Konsumen kini lebih sadar akan pola makan sehat. 

Sebagian besar responden mengikuti pola diet tertentu. Berdasarkan hasil survey 

menunjukkan delapan dari sepuluh responden atau 80 persen mengaku mengikuti 

suatu diet yang membatasi atau melarang konsumsi makanan atau minuman 

tertentu. Hasil survey menunjukkan 70 persen responden akan menghindari 

makanan berpengawet, 72 persen menghindari perisa buatan, dan 71 persen 

menolak pewarna buatan. Nielsen dalam survey global juga mencatat bahwa 

sebesar 68 persen responden bersedia membayar lebih untuk mendapatkan 

makanan dan minuman dengan kandungan yang sesuai dengan diet yang mereka 

lakukan. Hal ini menjadi peluang untuk produsen makanan maupun minuman untuk 

membantu konsumen dengan menawarkan produk-produk yang diformulasikan 

dengan fokus pada sensitifitas terhadap makanan ataupun minuman (Nielsen 2016). 

Maraknya gaya hidup sehat saat ini di Indonesia disebabkan oleh beberapa 

faktor diantaranya informasi seputar kesehatan kini dapat diakses dengan mudah di 

media sosial, pemerintah sudah mulai menyediakan fasilitas dan sarana prasarana 

bagi masyarakat yang ingin berolahraga hal ini dapat dilihat dari meningkatnya 

antusiasme masyarakat pada kegiatan car free day. Selain itu, Kementerian 

Kesehatan RI (2016) secara khusus mengingatkan masyarakat untuk menjaga 

kesehatan melalui gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) guna mewujudkan 

Indonesia sehat. GERMAS dapat dilakukan dengan cara: melakukan aktifitas fisik, 

mengonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, 

memeriksa kesehatan secara rutin, dan membersihkan lingkungan. Pada tahap awal, 

GERMAS secara nasional dimulai dengan berfokus pada tiga kegiatan, yaitu: 1) 

Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, 2) Mengonsumsi buah dan sayur; dan 

3) Memeriksakan kesehatan secara rutin. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung 

gaya hidup sehat masyarakat Indonesia yang diketahui bahwa masyarakat Indonesia 

kini telah cenderung membeli makanan dan minuman sehat, karena masyarakat 

lebih memilih mengeluarkan biaya untuk makanan dan minuman sehat 

dibandingkan melakukan kegiatan olahraga.  

Perubahan gaya hidup merupakan salah satu hal yang memiliki pengaruh 

besar bagi perilaku konsumen. Perubahan gaya hidup memberikan kecenderungan 

seseorang dalam bersikap dan dalam pengambilan keputusan. Menurut Engel et al. 

(1994) gaya hidup adalah pola di mana orang hidup dan menghabiskan waktu serta 

uang. Konsep gaya hidup pada bidang pemasaran dapat digunakan untuk 

segmentasi pasar. Gaya hidup kini menjadi perhatian bagi pemasar dalam menilai 

apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Gaya hidup yang sedang marak 

saat ini adalah gaya hidup sehat. Banyak masyarakat yang beralih dalam memilih 

makanan dan minuman cenderung kepada produk yang lebih sehat. Biasanya 
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makanan dan minuman tersebut berasal dari sayuran maupun buah-buahan segar 

asli. Perusahaan melihat gaya hidup konsumen sebagai peluang dalam menjual 

produk agar konsumennya melakukan pembelian. Gaya hidup yang berbeda-beda 

setiap konsumen akan berdampak pada produk yang akan dibeli dan dikonsumsi. 

Begitupun dalam menentukan produk minuman sehat yang akan diminum sebagai 

pelepas dahaga dan yang memiliki manfaat bagi kesehatan.  

Konsumsi buah dan sayuran akan mengalami peningkatan karena adanya 

antusiasme konsumen kepada gaya hidup sehat. Buah dan sayuran dapat 

dikonsumsi dalam bentuk yang lebih praktis yaitu dalam bentuk minuman. Selain 

itu, pasar jus buah dan sayuran juga sedang mengalami peningkatan di Indonesia. 

Kementrian Perindustrian di Indonesia turut aktif dalam mendorong kinerja industri 

makanan dan minuman dalam negeri. Hal tersebut dilakukan karena sektor ini terus 

menunjukkan pertumbuhan positif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap 

perekonomian nasional. Menurut Kementrian Perindustrian (2016) pertumbuhan 

rata-rata minuman ringan mencapai 6-7 persen pada tahun 2016 dan akan terus 

meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Investasi baru di pasar yang masih 

berkembang, bukan saja dari segi pilihan jenis produk tapi juga pilihan segmen 

pasarnya.  

Kementrian Perindustrian (2017) juga memaparkan bahwa industri 

makanan dan minuman nasional mencatat pertumbuhan sebesar 7.19 persen pada 

triwulan II tahun 2017. Pencapaian tersebut berperan dalam kontribusi manufaktur 

andalan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri non-migas yang mencapai 

34.17 persen atau tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Pada triwulan III 2017 

PDB sub sektor makanan dan minuman tumbuh 9.46 persen menjadi Rp 166.7 

triliun, sementara ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5.06 persen. Sepanjang 

triwulan I-III 2017, sub sektor mamin tersebut menyumbang 33.78 persen PDB 

sektor pengolahan yang mencapai Rp 1,406 triliun dan juga menyumbang 6.42 

persen PDB nasional yang mencapai Rp 7,402 triliun. Hal ini memunculkan 

peluang bagi para produsen minuman ringan di Indonesia untuk bersaing dan 

membantu meningkatkan pertumbuhan minuman ringan di Indonesia.  

Industri minuman sari dan buah merupakan salah satu industri minuman 

ringan yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan di Indonesia. Hal 

tersebut dapat dilihat dari volume konsumsi masyarakat Indonesia terhadap 

minuman buah siap minum mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tersebut 

mencapai rata-rata 7.1 persen per tahun. Hal tersebut merupakan hasil riset yang 

dilakukan oleh MARS Indonesia. Tingkat konsumsi jus buah segar siap minum 3 

tahun belakangan cukup fluktuatif. Pada tahun 2013 tingkat penetrasi pasar jus buah 

dan sayur sebesar 18.3 persen, namun setahun kemudian mengalami penurunan 

menjadi 16.6 persen, dan kembali meningkat pada tahun 2015 yaitu sebesar 17.2 

persen. Pasar dan kinerja jus buah asli bermerek di Indonesia ditemukan beberapa 

pandangan yang menarik dari konsumen Indonesia. Fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa penurunan konsumsi jus buah siap minum terjadi di kelompok 

segmen midlle up. Sementara konsumen middle low cenderung mengalami 

peningkatan. Hal tersebut dapat saja terjadi disebabkan karena produk jus buah siap 

minum yang menempati pasar memang kebanyakan merupakan produk minuman 

yang masih menggunakan bahan pengawet dan pemanis buatan. Sebanyak 265 

perusahaan yang masih aktif memproduksi dan memasarkan produk minuman jus 

dengan berbagai merek ke seluruh Indonesia (MARS Indonesia 2017). Meskipun 
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demikian, produk jus buah dan sayuran merupakan salah satu produk minuman 

kesehatan yang akan turut berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan industri 

minuman di Indonesia. Saat ini telah bermunculan industri minuman jus cold-press 

untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang mulai merubah pola hidup menjadi 

lebih sehat dengan minum minuman sari buah dan sayur tanpa menggunakan bahan 

pengawet dan pemanis buatan.  

Perkembangan produk minuman tentunya tidak terlepas dari strategi 

pemasaran pada suatu produk. Strategi pemasaran tentunya juga dapat kita lihat dari 

sisi bauran pemasarannya. Menurut Kotler dan Keller (2012) mendefinisikan 

bauran pemasaran adalah sebagai seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan pemasaran. Salah satu produk 

minuman sari buah dan sayur di Indonesia yaitu  produk Rejuve. Rejuve adalah 

produk dari PT Sewu Segar Primatama. PT Sewu Segar Primatama adalah anak 

perusahaan dari Gunung Sewu Group yang merupakan perusahaan terkemuka 

dibidang pertanian. Rejuve merupakan salah satu produk minuman sari buah yang 

praktis dengan keunggulan bahan baku buah yang diperoleh dari komoditas 

unggulan. Rejuve merupakan pioneer di Indonesia sebagai produsen dalam industri 

minuman jus cold-press. Profil konsumen rejuve cenderung kepada konsumen yang 

fitness anthusiast, healthy lifestyle, health conscious. 

Cold-pressed juice adalah teknologi jus yang tidak menghasilkan panas 

sehingga menjaga nutrisi yang terkandung dalam buah dan sayuran. Pembuatan jus 

dengan menggunakan cara Coldpress berarti buah-buahan dan sayuran tidak 

terkena panas dan oksidasi selama proses pembuatan jus, logistik, pengiriman, dan 

penyimpanan. Pemahaman Cold-pressed yang sebenarnya ialah jus dibuat dan 

disimpan dalam kondisi dingin. Dingin tersebut berawal dari ekstraksi hingga 

dikonsumsi oleh pelanggan. Hal ini sangat penting karena enzim, vitamin, mineral 

dan antioksidan lainnya mudah dihancurkan bahkan oleh sedikit panas. Nutrisi 

terjaga dengan baik ketika buah dan sayuran disimpan dalam kondisi dingin. Mesin 

jus cold-press ini mengancurkan daging dan serat buah dengan cara ditekan untuk 

memisahkan sari dengan ampas, dan tidak menimbulkan panas seperti mesin juicer 

biasa, sehingga nutrisi, vitamin, mineral, dan enzim yang ada didalamnya lebih 

terjaga. Bahan dasar buah-buahan dan sayuran terpilih yang digunakan oleh Rejuve 

menghasilkan cita rasa terbaik sehingga bertujuan konsumen yang mengonsumsi 

produk tersebut akan merasakan puas dalam mengonsumsi produ karena dengan 1 

kg buah dan sayur segar yang di coldpressed menghasilkan minuman yang 

disajikan dalam dua ukuran kemasan yaitu small 250 ml dan large 425 ml.  

Rejuve memudahkan konsumen dalam memperoleh produknya. Hal ini 

dapat dilihat dari  jangkauan pemasaran yang luas. Rejuve memiliki gerai pertama 

di Gandaria City Mall, namun tidak lama setelah itu Rejuve memiliki sekitar 50 

gerai yang tersebar di kota Jakarta, Tangerang, Cibubur, Bogor, dan Bandung. 

Gerai yang  tersebar di beberapa kota besar di Indonesia dapat mempermudah 

konsumen untuk memperoleh produk Rejuve untuk dikonsumsi. Semua hal tersebut 

merupakan strategi pemasaran produk sehingga perusahaan dapat mencapai hal 

yang dituju yaitu pembelian produk dan konsumen yang loyal terhadap produk.   

Sebelum melihat kepada kepuasan dan loyalitas konsumen, peneliti terlebih 

dahulu menganalisis bauran pemasaran sebagai variabel yang mempengaruhinya. 

Bauran pemasaran yang akan diamati diantaranya produk, harga, tempat, dan 

promosi merupakan hal penting bagi strategi pemasaran perusahaan. Bauran 
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pemasaran merupakan salah satu strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. 

Kepuasan konsumen merupakan salah satu parameter yang dapat diukur dengan 

ekspektasi konsumen, baik terhadap produk, harga, promosi dan lokasi, sehingga 

pengaruh antara bauran pemasaran terhadap kepuasan dapat diketahui.  

Varian rasa pada produk yang ditawarkan akan mendorong konsumen untuk 

melakukan pembelian ulang produk, karena apabila konsumen telah merasa puas 

tentu akan ada rasa ingin tahu untuk mengetahui cita rasa produk pada varian rasa 

yang berbeda. Konsumen dapat memilih rasa yang diinginkan sesuai keinginan dan 

selera. Selain itu, pada aspek harga, Rejuve merupakan salah satu produk minuman 

sari buah yang tergolong memiliki harga yang premium dibandingkan produk 

minuman jus sari buah lainnya. Harga premium yang dimiliki produk ini akan 

memunculkan ekpektasi, apakah produk akan sesuai dengan harapan konsumen 

atau tidak dengan kualitas minuman yang ada pada rejuve, baik dari segi rasa 

maupun manfaat yang terkandung dalam produk tersebut. Promosi yang dilakukan 

oleh pihak Rejuve juga akan memengaruhi strategi pemasaran produk. Rejuve 

memiliki berbagai promosi yang dapat menarik konsumen untuk mengonsumsi 

produknya. Tidak hanya dari pemberian potongan harga, namun juga Rejuve 

menawarkan promo paket menarik yang dapat dijadikan pertimbangan konsumen 

untuk membeli produk ini. Gerai yang sudah tersebar di beberapa kota besar 

menjadi strategi pemasaran dalam aspek lokasi yang harapannya juga merupakan 

hal yang dapat menarik konsumen untuk melakukan pembelian.  

Kepuasan konsumen dapat menjadi salah satu hal yang membentuk loyalitas 

konsumen. Salah satu hal yang dapat menentukan hubungan kepuasan konsumen 

terhadap loyalitas adalah dengan melakukan pembelian ulang produk Rejuve. 

Konsumen yang merasa puas terhadap produk tentunya akan melakukan pembelian 

ulang produk. Pembelian ulang produk dapat membuat konsumen sampai ke tahap 

konsumen tetap melakukan pembelian meskipun harga produk naik dan tetap 

memilih bertahan pada produk meskipun terdapat produk lain yang memiliki 

keunggulan lebih menarik baik dari segi manfaat, kualitas maupun harga. Loyalitas 

pelanggan juga dapat dinilai hingga kepada tahap konsumen loyal mempromosikan 

produk kepada kerabat atau pihak lain untuk turut mengonsumsi produk tersebut. 

 

 

Perumusan Masalah 

Para produsen minuman buah dan sayur membuat strategi pemasaran dan 

membentuk segmentasi produk yang dapat difokuskan kepada konsumen yang 

dituju. Bauran pemasaran produk, harga, tempat, dan promosi memiliki peranannya 

masing-masing untuk meningkatkan penjualan. Tujuan perusahaan ingin 

memberikan kemudahan dan meningkatkan kepuasan konsumen Rejuve, agar 

konsumen puas dan loyal terhadap produk. Kepuasan konsumen merupakan salah 

satu parameter yang dapat diukur dengan ekspektasi konsumen, baik terhadap 

produk, harga, promosi dan lokasi.  

Upaya perusahaan PT Sewu Segar Pratama adalah untuk mencapai target 

perusahaan yang sedang dijalankan agar dapat terus tumbuh. Namun, pada 

kenyataannya terdapat beberapa permasalahan seperti kepada penekanan 

kesenjangan antara jumlah pengunjung gerai Rejuve, harga premium yang menjadi 
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hambatan bagi sebagian konsumen, dan pada promosi media sosial terlihat bahwa 

follower kurang aktif dalam berkontribusi pada feed Instagram.  

Bauran tempat atau lokasi, lokasi gerai Rejuve memiliki jumlah yang terus 

bertambah yang dibuka dibeberapa Mall yang sudah tersebar di Jakarta, Tangerang, 

Bogor, dan Bandung. Kemudahan memperoleh produk tersebut diharapkan dapat 

mendorong konsumen untuk melakukan pembelian pada produk dan meningkatkan 

frekuensi pembelian produk. Tiap gerai Rejuve tentunya memiliki jumlah 

pengunjung yang beragam dan tingkat penjualan yang berbeda pada tiap masing-

masing gerai. Pada penelitian ini, beberapa responden beranggapan bahwa ada 

kesenjangan antara meningkatnya jumlah gerai dengan jumlah pengunjung gerai.  

 

Tabel 1 Perbandingan ukuran dan harga produk minuman buah dan sayur cold-

pressed dan non-cold pressed merek lain 

Produk Ukuran (ml) Harga (Rupiah)  

Cold Press   

Rejuve Small 250 35,000 – 60,000 

 Large 435 50,000 – 85,000 

Naked Press Small 100 

Large 330 

20,000 

45,000 

Burgreens Reguler 49,000 

Berrywell Small 

Reguler 

35,000 

55,000 

SNCTry Reguler 30,000-45,000 

Non-Cold Press   

Buavita Small 250 

Large 1000  

7,900 

29,900 

Jungle Juice Small 200 

Medium 500 

Large 1000 

6,900 

14,900 

26,900 

Original Love Juice Small 300 

Large 1000 

6,700 

21,200 

Nutrisari Fruits & Vegetables Mix Small 200 8,300 

 

Tabel 1 menjelaskan bahwa minuman cold-pressed Rejuve memang 

memiliki harga yang premium baik apabila dibandingkan dengan produk cold-

pressed yang sejenis dan juga dengan produk jus sari buah dan sayur yang tidak 

menggunakan Teknik cold-pressed. Harga premium pada Rejuve menjadi 

pertimbangan konsumen untuk mengonsumsi produk ini. Pada penelitian ini, 

responden sebagai konsumen yang memiliki gaya hidup sehat, cenderung tidak 

akan mempermasalahkan harga dan lebih memprioritaskan pola hidup sehat, 

termasuk dalam memilih makanan dan minuman yang dikonsumsi. Harga premium 

ini juga menjadi salah satu penilaian yang akan dibandingkan dengan ekspektasi 

konsumen terhadap produk, baik dari segi rasa maupun manfaat yang terkandung 

di dalamnya. Akan tetapi, lain halnya dengan responden penelitian yang 

beranggapan bahwa harga premium ini menjadi kendala dalam melakukan 

pembelian produk. 

Selain harga yang premium, permasalahan yang muncul pada kegiatan 

promosi minuman Rejuve. Saat ini bauran pemasaran Rejuve dirasa belum 
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maksimal salah satunya dapat dilihat dari salah satu promosi melalui media sosial 

yaitu Instagram. Media sosial Instagram yang kini memengaruhi kegiatan promosi 

berjalan kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya follower yang aktif 

dalam memberikan like atau komen pada feed promosi produk Rejuve. Rejuve 

memiliki jumlah follower sebanyak 371,000 namun pada feed Instagramnya hanya 

memiliki sekitar 100 hingga 200 like yang diberikan follower dan puluhan komen. 

Hal ini memunculkan pertanyaan, karena pada umumnya kini media sosial 

Instagram menjadi salah satu media interaksi antara konsumen dengan produk 

tertentu. 

Permasalahan yang dikemukakan tersebut dapat disebabkan karena adanya 

rasa ketidakpuasan konsumen terhadap produk, sedangkan kepuasan konsumen 

menjadi prioritas terhadap pembelian produk Rejuve yang disajikan. Hal ini 

menjadi perhatian bagi perusahaan untuk dapat melihat faktor yang paling tepat dari 

bauran pemasaran yang perlu mendapat perhatian lebih perusahaan yang dapat 

dijadikan strategi pemasaran perusahaan, baik pada bauran pemasaran produk, 

harga, tempat atau promosi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian 

ekspektasi konsumen terhadap variabel bauran pemasaran 4P tersebut memiliki 

pengaruh yang mampu menciptakan kepuasan konsumen terhadap produk Rejuve. 

Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh bauran 

pemasaran 4P terhadap kepuasan konsumen minuman Rejuve. Selain itu, pada 

penelitian ini juga akan dilihat bagaiman pengaruh kepuasan terhadap loyalitas 

pelanggan minuman Rejuve.  

Setelah melakukan pembelian dan konsumsi produk tentunya konsumen 

dapat menilai produk Rejuve dengan penilaian puas atau tidak puas yang akan 

memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Konsumen yang merasa loyal, 

cenderung akan melakukan pembelian ulang atau bahkan melakukan pembelian 

secara terus menerus terhadap produk, tetap bertahan pada produk meskipun harga 

naik, bahkan dapat mengenalkan produk kepada orang lain yang merupakan 

tahapan konsumen yang loyal. Oleh sebab, itu pada penelitian ini akan 

memperlihatkan secara langsung bagaimana pengaruh bauran pemasaran Rejuve 

dari pandangan konsumen itu sendiri terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen 

Rejuve itu sendiri. 

Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dikemukakan dari penilitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran 4P terhadap kepuasan produk 

minuman Rejuve? 

2. Bagaimana hubungan antara kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen 

produk minuman Rejuve? 

3. Strategi apa yang perlu dilakukan agar minuman Rejuve dapat meningkatkan 

penjualannya? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis faktor-faktor dari bauran pemasaran yang berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen produk minuman Rejuve 
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2. Menganalisis pengaruh kepuasan terhadap loyalitas konsumen produk 

minuman Rejuve 

3. Merumuskan implikasi manajerial untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas 

konsumen terhadap produk minuman Rejuve 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 

praktis. Manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Rekomendasi bagi pihak perusahaan agar penelitian ini dapat menjadi salah 

satu bahan pertimbangan sebagai informasi tambahan dan masukan dalam 

membuat strategi pemasaran 

2. Rekomendasi bagi institusi pendidikan, agar penelitian ini dapat bermanfaat 

khususnya sebagai bahan pustaka dan sebagai pembanding dalam penelitian 

mengenai analisis kepuasan dan loyalitas pelanggan 

3. Bagi penulis, agar penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan dan 

pengetahuan serta mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama 

mengikuti kegiatan perkuliahan. Menganalisis bauran pemasaran,kepuasan dan 

loyalitas pelanggan pada produk minuman Rejuve 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan produk Rejuve yang 

dihasilkan oleh PT Sewu Segar Primatama. Penelitian ini berfokus untuk 

menganalisis bauran pemasaran terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen dari 

produk minuman cold-pressed Rejuve. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bauran Pemasaran 

Definisi pemasaran (marketing) secara formal menurut American 

Marketing Association (AMA) adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian 

proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada 

pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 

menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya (Kotler dan Keller 

2009). Tujuan utama pemasaran adalah mengembangkan hubungan agar bertahan 

lama dan mendalam dengan semua orang atau organisasi yang dapat secara 

langsung atau tidak langsung mempengaruhi keberhasilan kegiatan pemasaran 

perusahaan. (Kotler dan Keller 2009).  

Menurut Kotler (2011) menjelaskan bahwa bauran pemasaran adalah 

strategi yang dikembangkan secara sistematis melalui pemasaran taktis, harga, 

tempat, dan promosi (4P). Bauran pemasaran yang dikenal dengan 4P yaitu product 

(produk), price (harga), promotion (promosi), dan place (tempat). Konsep dasar 4P 

dalam bauran pemasaran untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh E. Jerome 
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