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ABSTRAK 

 
 
Pemasaran pada perpustakaan penting dilakukan guna mengidentifikasi akan kebutuhan pengguna 

sehingga pengguna merasa puas dan ingin terus berkunjung di perpustakaan. Identifikasi akan 

kebutuhan pengguna didasari seiring dengan perkembangan akan teknologi informasi dan ilmu 

pengetahuan yang terjadi dikalangan masyarakat. Perpustakaan harus memahami misi dengan jelas 

kemudian menentukan tujuan dan sasaran pemasarannya, sehingga organisasi perpustakaan perlu 

malakukan strategi pemasaran jasa. Dalam pemasaran terdapat konsep atau strategi pemasaran yang 

disebut marketing mix (bauran pemasaran). Dalam penelitian ini konsep pemasaran digunakan untuk 

menganalisis marketing mix pada perpustakaan C2O Surabaya yang dilihat dari sudut pandang 

pengguna. Adapun konsep pemasaran yaitu product, price, promotion, dan place. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif bersifat deskriptif. Penentuan sampel 

menggunakan sistem purposive sampling dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 sampel. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan didapatkan hasil yaitu variabel product (produk) 

menunjukan bahwa skor rata-rata yang dimiliki sebesar 3,84 dalam kategori tinggi. Variabel price 

(harga) menunjukan bahwa skor rata- rata yang dimiliki sebesar 3,71 dalam kategori tinggi. Variabel 

promotion (promosi) menunjukan bahwa skor rata-rata yang dimiliki sebesar 3,86 dalam kategori 

tinggi. Variabel place (tempat) menunjukan bahwa skor rata-rata yang dimiliki sebesar 3,82 dalam 

kategori tinggi. Dari keseluruhan data yang diperoleh mengenai empat variabel marketing mix yang 

dilakukan oleh perpustakaan C2O Surabaya, maka didapatkan hasil bahwa variabel tertinggi diduduki 

oleh variabel promotion (promosi) dengan rata-rata sebesar 3,86. 
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ABSTRACT 
 

 

Marketing in libraries is important to identify user needs so users feel satisfied and want to continue 
to visit the library. Identification of user needs is based on developments in information technology 
and science that occur among the public. The library must understand the mission clearly then 
determine its marketing goals and objectives, so that library organizations need to do a service 
marketing strategy. In marketing there is a marketing concept or strategy called the marketing mix. 
In this study marketing concepts were used to analyze the marketing mix in the C2O Surabaya 
library which was viewed from the user's perspective. The marketing concepts are product, price, 
promotion, and place. This research was conducted using quantitative methods that were 
descriptive. Determination of the sample using purposive sampling system and obtained the number 
of samples as many as 100 samples. Data is collected using a questionnaire and the results obtained 
are the product variable (product) shows that the average score possessed is 3.84 in the high 
category. Price variable shows that the average score owned is 3.71 in the high category. Variable 
promotion (promotion) shows that the average score possessed is 3.86 in the high category. Place 
variables show that the average score owned is 3.82 in the high category. From the overall data 
obtained about the four marketing mix variables carried out by the C2O Surabaya library, the 
results show that the highest variable is occupied by the promotion variable with an average of 3.86. 
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Pendahuluan 
 

Pemasaran berhubungan dengan 

mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan 

konsumen. Keberhasilan suatu perusahaan 

sering bergantung pada kemampuan 

pemasaran. Pemasaran merupakan 

serangkaian kegiatan dimana permintaan 

barang, ide dan layanan dikelola untuk 

memfasilitasi pertukaran (Kotler, 1997). 

Tujuan mendasar dari konsep pemasaran 

adalah untuk menciptakan kepuasan asli bagi 

konsumen yang menjadi tolak ukur 

keberhasilan suatu organiasai perusahaan. 

Perpustakaan merupakan ruangan, 

bagian sebuah gedung, maupun gedung itu 

sendiri yang mewadahi sumber ilmu 

pengetahuan dengan berbagai macam bentuk 

(Sulistyo, 1991:3). Perpustakaan modern 

masa kini juga melakukan kegiatan pemasaran 

guna mengidentifikasi kebutuhan pengguna. 

Identifikasi akan kebutuhan pengguna disini 

didasari dengan perkembangan akan teknologi 

dan ilmu pengetahuan yang terjadi dikalangan 

masyarakat. 

Konsep bauran pemasaran pada 

perpustakaan dapat dilakukan dengan 

memperhatikan beberapa langkah sebagai 

penerapannya antara lain segmentasi pasar, 

penetapan target pasar, diferensiasi dan posisi 

pasar yang bertujuan untuk menarik minat 
pengunjung untuk mengakses perpustakaan 

dan mendapatkan pelayanan informasi yang 

sesuai harapan maupun kebutuhan pengguna. 

Oleh karena itu, orientasi atas pengguna atau 

user oriented harus diadopsi setiap 

perpustakaan. 

Di dalam pemasaran terdapat konsep 

atau strategi pemasaran yang disebut 

marketing mix (bauran pemasaran). Bauran 

pemasaran ini berisi seperangkat elemen alat 

pemasaran yang dapat dikontrol 

menggunakan strategi pemasaran. Hal ini 

diperkuat dengan pernyataan Kotler yang 

mengatakan bahwa satu set bauran pemasaran 

dapat dikontrol oleh perusahaan untuk 

mencapai sasaran pasar (Kotler, 2000). 

Dimana konsep bauran pemasaran tersebut 

berisi paket dari unsur-unsur yang akan 

mencapai target pasar dan tujuan tertentu (De 

Aze, dalam Mollel 2013:11). Bauran 

pemasaran menjadi langkah untuk merespon 

atas kebutuan atau permintaan pasar. 

Isi dari bauran pemasaran terdiri dari 

semua hal yang dapat dilakukan perpustakaan 

unuk mempengaruhi permintaan akan 

produknya. Analisis pemasaran dapat dilihat 

pada eleman-elemen bauran pemasaran 

(marketing mix) dalam 4P yaitu product, price, 

promotion, place (Kotler dan Armstrong, 1997). 

Keempat elemen tersebut diterapkan untuk 

menghasilkan perpustakaan yang efektif dan 

efisien. Tujuannya untuk mendukung proses 

interaksi dan pelayanan jasa kepada pengguna 

dengan tujuan memenuhi harapan pengguna 
sehingga pengguna merasa puas. 

Marketing mix ini mengakomodasi 

peran dari perpustakan sebagai penyedia 

informasi pemenuh kebutuhan informasi 

pengguna dalam rangka memuaskan konsumen. 

Elemen bauran pemasaran berlaku untuk sektor 

perpustakaan dan semakin berkembang serta 

menarik minat pada organisasi nirlaba lainnya. 

Sehingga keharusan akan penerapan konsep 

pemasaran wajib dilakukan untuk organisasi 

nirlaba seperti perpustakaan. 

Perlu diketahui juga di Indonesia sendiri 

perpustakaan masa kini telah mengalami 

perkembangan yang cukup pesat. Para pengelola 

perpustakaan saat ini telah mengkolaborasikan 

konsep yang menjual agar perpustakaan tidak 

dipandang remeh begitu saja dan tetap eksis 

dikalangan masyarakat namun tidak 

menghilangkan tujuan dan manfaat perpustakaan 

itu. Adapun beberapa macam perpustakaan 

kekinian yang tersebar di Indonesia yang mana 

tidak hanya menawarkan peminjaman buku saja 

seperti Perpustakaan C2O Surabaya.  

Perpustakaan C2O merupakaan salah 

satu perpustakaan di Surabaya yang tetap eksis 

sampai saat ini dengan konsep serta keunikan 

yang dimiliki. Perpustakaan ini menjadi 

representatif perpustakaan masa kini. Dari data 

pendaftaran keanggotaan perpustakaan C2O 

Surabaya didapati fenomena bahwa data tersebut 

mengalami fluktuasi, yang mana menunjukan 

sebuah kondisi / keadaan yang tidak stabil. 
Seiring temuan data di lapangan bahwasannya 

pendaftaran keanggotaan perpustakaan C2O 

mengalami sebuah dinamika dimana dalam 

setahun belakangan yakni pada tahun 2017 

jumlah pendaftar mengalami kenaikan dan 

penurunan ditiap bulannya (sumber grafik 

keanggotaan perpustakaan C2O: 2017).  

Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh 

indikator pemasaran bagaimana perpustakaan 

memberikan atas penawaran produk yang 

diberikan kepada pengguna sehingga pengguna 

tertarik untuk menggunakannya. Pemasaran 

yang dilakukan oleh perpustakaan yakni 

menonjolkan akan produk yang ditawarkan dan 

diunggulkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

hubungan antara strategi marketing mix dengan 

pendaftaran keanggotaan perpustakaan 



digambarkan bahwa peningkatan akan 

pendaftaran keanggotaan perpustakaan berarti 

strategi marketing di perpustakaan C2O dapat 

dikatakan berhasil.  

Dari fenomena tersebut semakin 

menguatkan penelitian yang terfokus pada 

gambaran atau implementasi bauran 

pemasaran yang terjadi pada perpustakaan 
C2O Surabaya. Unsur dari bauran pemasaran 

yang mencakup product, price, promotion, 

dan place dirasa cukup untuk mewakili 

analisis dari gambaran keseluruhan strategi 

marketing yang dilakukan oleh Perpustakaan 

C2O Surabaya. 

Pada variabel product di perpustakaan 

C2O Surabaya sendiri dirasa menjadi 

keunggulan sendiri perpustakaan tersebut. 

Dapat dikatakan seperti itu karena 

beragamnya fasilitas yang ditawarkan 

sehingga semestinya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pengguna. Selain 

memuliki koleksi yang berjumlah lebih dari 

7000 buku yang terdiri dari Bahasa Indonesia 

maupun Bahasa Inggris ini perpustakaan C2O 

juga memiliki koleksi langka didalamnya 

Selanjutnya pada variabel price di 

Perpustakaan C2O Surabaya menerapkan 

berbagai tarif didalamnya. Adapun berbagai 

macam tarif yang diterapkan oleh 

Perpustakaan C2O antara lain ialah, 

pendaftaran anggota perpustakaan, biaya sewa 

Event Space Gallery, biaya sewa peminjaman 

buku langka, biaya akses Co-Working Area, 

kantin dengan harga terjangkau, harga jual 

produk Toekoe, dan yang menarik 

perpustakaan ini biasa menawarkan jasa spot 

lokasi foto prewedding. Beragamnya tarif 

yang diberikan disini tidak lepas dari kondisi 

perpustakaan yang memang dikelola sendiri 

secara swadaya. 
Sedangkan pada variabel place yang 

berkaitan dengan letak strategis lokasi 

perpustakaan yang dimana dapat memberikan 

kemudahan pengguna untuk menemui lokasi 

perpustakaan. Lokasi perpustakaan yang 

strategis menjadi salah satu tolak ukur 

keberhasilan suatu perpustakaan agar tidak 

ditinggalkan oleh pelanggan setianya. 

Perpustakaan C2O sendiri beralamat di Jalan 

Dr. Cipto No. 22, Surabaya. Lokasi ini cukup 

terjangkau yang letaknya dekat dengan pusat 

kota dan pusat keramaian serta keamanan 

yang cukup. 

Yang terakhir salah satu kunci 

keberhasilan suatu perpustakaan ialah variabel 

promotion. Kegiatan promosi yang dilakukan 

perpustakaan C2O ialah melalui website dan 

media sosial. Website resmi perpustakaan ini 

memberikan berbagai macam informasi antara 

lain seputar biodata perpustakaan, kegiatan yang 

akan berlangsung, cara pendaftaran anggota 

perpustakaan, dan lain-lain. Selain itu 

memberikan informasi yang selalu up to date 

melalui media sosial yang mencakup twitter, 

instagram, facebook. Selain menjalankan 
kegiatan promosi melalui internet, pengelola 

juga melakukan kegiatan promosi secara 

konvensional antara lain penyebaran pamflet 

Dari analisa 4P marketing mix pada 

Perpustakaan C2O Surabaya ini tentunya 

bertujuan memberikan kemudahan dalam 

pemanfaatan layanan yang menyesuaikan 

kebutuhan pengguna. Pemanfaatan layanan yang 

menyesuaikan kebutuhan pengguna dengan baik 

ini nantinya akan dapat menjawab ekspektasi 

pengguna. 

 Dari penjelasan tersebut maka bauran 

pemasaran (marketing mix) 4P pada 

Perpustakaan C2O Surabaya dapat dikaitkan 

dengan kepuasan pengguna. Maka dari itu fokus 

penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu, 

Analisis Marketing Mix pada Perpustakaan C2O 

Surabaya, yang mana penelitian ini ingin 

mengetahui implementasi dari penerapan unsur 

4P marketing mix(product, promotion, place, 

price) yang telah diterapkan oleh Perpustakaan 

C2O Surabaya guna mendongkrak kunjungan 

dari sudut pandang pengguna perpustakaan 
 

Rumusan Masalah 
 

Bagaimana gambaran marketing mix di 
Perpustakaan C2O Surabaya dari sudut pandang 
pengguna? 
 

Analisis Pemasaran 

Analisis pemasaran adalah menganalisis 

pasar dan lingkungan pemasarannya untuk 

menemukan peluang menarik dan 

menhindariancaman lingkungan. Tindakan itu 

harus menganalisis kekuatan dan kelemaan 

perusahaan. Disamping tindakan pemasaran saat 

ini, kemungkinan yang terbuka adalah untuk 

menentukan peluang mana yang paling baik 

untuk dikejar (Kotler, 1996:51). 

Permintaan dan penerimaan terhadap suatu 

produk atau jasa informasi akan positif jika 

rancangan dan pengenalan terhadap produk atau 

jasa tersebut didahului oleh suatu analisis 

mengenai kebutuhan dan keinginan pengguna. 

Perlunya menganalisis pemasaran di sebuah 

organisasi perpustakaan adalah untuk 

menemukan peluang mana yang baik untuk 



dikejar. Kegiatan menganalisis ini dilakukan 

pula untuk menghindari ancaman lingkungan 

yang semakin dituntut untuk semakin 

berkembang dan juga dituntut untuk 

memuaskan para pengguna agar perpustakaan 

mendapat citra positif serta pengunjung 

cenderung akan mengulangi kegiatan 

pemanfaatan produk informasi dan layanan 

yang telah diberikan. 

Analisis pemasaran di perpustakaan 

bertujuan untuk mengerti akan kebutuhan dan 

karakteristik pengguna. Dengan ini kita dapat 

mengerti betul apa yang menjadi permintaan 

atas pengguna sehingga produk yang kita 

tawarkan menjadi tepat guna. 

 

Marketing mix 

Manajemen pemasaran dikelompokkan 

dalam empat aspek yang sering dikenal dengan 

marketing mix atau bauran pemasaran. 

Menurut Kotler dan Armstrong (1997) bauran 

pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran 

taktis terkendali yang dipadukan perusahaan 

untuk menghasilkan respon yang diinginkann 

di pasar sasaran. Kotler dan Armstrong (1997) 

mengemukakan bahwa pendekatan pemasaran 

4P yatu terdiri dari product, price, place dan 

promotion sering berhasil untuk barang, tetapi 

berbagai elemen tambahan memerlukan 

perhatian dan sistem distribusi. 

Marketing mix atau yang disebut dengan 

bauran pemasaran merupakan elemen-elemen 

organisasi perusahaan yang dapat dikontrol 

oleh perusahaan dalam melakukan komunikasi 

dengan konsumen dan akan dipakai untuk 

memuaskan konsumen (Zaithaml dan Bitner 

dalam Hurriyati, 2010: 48). Pada bukunya 

Hurriyati (2010:48) menyimpulkan bahwa 

marketing mix merupakan unsur-unsur 

pemasaran yang saling terkait, dibaurkan, 

diorganisir, dan digunkan dengan tepat, 

sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan 

pemasaran dengan efektif, sekaligus 

memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen.Berdasarkan penjelasan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa marketing mix 

merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam 

kegiatan pemasaran, yang mana hal tersebut 

dapat dikontrol oleh perusahan sehingga 

perusahaan bisa berjalan sesuai dengan 

tujuannya.Selain itu, perusahaan juga bisa 

memberikan kebutuhan dan keinginan 

konsumen sehingga konsumen merasa puas. 

Marketing mix ini tidak hanya 

diaplikasikan pada perusahaan atau lembaga 

profit saja, tetapi juga bisa diterapkan pada 

lembaga atau organisasi non profit seperti 

perpustakaan.Pada perpustakaan, marketing mix 

dapat dilihat dari bagaimana fasilitas, koleksi, 

serta layanan yang diberikan oleh pustakawan. 

Marketing mix tersebut diterapkan guna untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pemustaka 

sehingga pemustaka merasa puas dan senantiasa 

untuk berkunjung kembali ke perpustakaan 

tersebut.Untuk memperjelas tinjauan konsep 

pemasaran untuk perpustakaan perlu kita ulas apa 

yang dinamakan marketing mix. Suatu organisasi 

memanfaatkan marketing mix guna 

mempengaruhi tanggapan konsumen terhadap 

produk dan jasa yang dihasilkan. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam 

merketing mix menurut Armstrong dan Kotler 

(1997), adalah: 

1. Product (produk atau jasa), meliputi jenis-

jenis produk, kualitas, desain, features 

(fasilitas dan kegunaannya), brand-name, 

kemasan, ukuran, pelayanan, garansi, dan 

penggantian jika terjadi kerusakan; 

2. Price (harga), meliputi unsur daftar harga, 

potongan, bonus, jangka waktu pembayaran, 

aturan kredit. Harga biasanya digunakan oleh 

konsumn atau pelanggan sebagai indikator 

kualitas. Artinya jika harga mahal seharusnya 

kualitas yang diberikan baik, dan sebaliknya, 

jika harga murah, maka produk atau jasa yang 

dibeli biasanya memiliki kualitas yang kurang 

baik; 

3. Promotion, didalamnya berisi unsur promosi 

penjualan, periklanan, tenaga penjualan, 

hubungan masyarakat, direct marketing, 

pembentukan customer database, dialog, dan 

provision of customer service; 

4. Place, meliputi unsur saluran distribusi, 

cakupan, lokasi, pergudangan, dan 

transportasi. 

Marketing mix merupakan kombinasi dari 

4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari 

sistem pemasaran perusahaan yang meliputi 

product (produk), price (harga), place (tempat), 

dan promotion (promosi). Dalam hal ini peneliti 

akan menjelaskan keempat variabel tersebut yang 

sesuai dengan permasalaan yang sedang 

diteliti.Uraian tentang variabel-variabel tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Product / Produk dan Jasa Perpustakaan 

Pengertian produk menurut Kotler dan 

Armstrong (1997) adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan 

perhatian, dibeli, digunakan, atau di konsumsi 

yang dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan. Produk menghasilkan sebuah 



penawaran ke pasar untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam 

perpustakaan produk yang ditawarkan dapat 

berupa barang fisik, layanan, tempat, 

organisasi dan ide (Kotler & Amstrong, 1997). 

Produk dapat menggambarkan kepuasan 

seorang konsumen apabila produk tersebut 

dapat diterima dengan baik dan adanya 

kegiatan untuk pengulangan dalam 

mengkonsumsinya. 

Perancangan produk atau jasa berkaitan 

dengan penentuan jenis-jenis produk atau jasa 

yang akan ditawarkan kepada pasar target 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

kosumen. Penentuan produk dan jasa ini 

penting untuk perpustakaan karena akan 

menjelaskan bagaimana informasi yang 

dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna 

akan dipenuhi. Produk dan jasa yang 

disediakan akan diberikan perpustakaan, 

misalnya: koleksi perpustakaan, peminjaman, 

rujukan, bantuan kepada pengguna, 

penelusuran / temu kembali informasi, 

pendidikan pengguna dan lain-lain. 

Perpustakaan harus mendaftarkan semua 

produk dan jasanya agar sesuai dengan 

sebanyak mungkin segmen atau sasaran pasar 

yang memungkinkan. 

Seperti halnya produk industri bisnis, 

produk perpustakaan juga melewati siklus. 

Dimana siklus yang berkonsentrasi pada 

perubahan permintaan dan kebutuhan melalui 

masa pakai produk. Hal ini mengacu pada 

tingkat penerimaan pasar yang berbeda-beda. 

Pada fase pertama ialah fase pengenalan, fase 

dimana produk perlu perlakuan khusus untuk 

diiklankan dan dikomersilkannya. Dalam fase 

kedua yang mana mengacu pada pertumbuhan 

produk tersebut. Tahap ini produk mencapai 

distribusi yang lebih luas sebagai konsekuensi 

dari publikasi dan promosi dan menghadapi 

persaingan dari produk sejenis lainnya. 

Sedangkan pada level ketiga produk mulai 

stabil dan telah mencapai tahap kematangan. 

Dalam fase ini produk memeras keuntungan 

yang sebesar-besarnya dari pangsa pasar. 

Terakhir produk melewati fase penurunan 

karena produk saingan, perubahan dalam 

preferensi pelanggan, dan perubahan dimana 

produk lama mulai menurun. Perpustakaan 

diharuskan memperkenalkan produk baru 

maupun mendesain ulang produk lama. 

Dalam konteks perpustakaan, produk 

dapat berupa layanan jasa perpustakaan antara 

lain: layanan sirkulasi, layanan majalah, 

layanan referensi, layanan administrasi, 

layanan internet, layanan fotokopi, layanan 

skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Sedangkan 

menurut (Rowley, 1997) menyebutkan bahwa 

produk adalah aspek dari bauran pemasaran yang 

berkaitan dengan suatu penciptaan manajemen 

dan pengembangan produk. Produk menjadi 

sangat penting karena melibatkan pengguna 

secara langsung dan membuat produk yang 

nantinya dapat memenuhi dan sesuai keinginan 

pelanggan. Suatu organisasi harus dapat menjaga 

serangkaian produk agar dapat memuaskan 

pengguna. 

Sehingga wilayah produk dalam pasar 

informasi sangat luas, banyak perbedaan dan 

sangat komplek, karena produk merupakan suatu 

bentuk fisik, barang, jasa, ide, orang atau tempat 

yang mampu menawarkan suatu tangible dan 

intangible dimana individu atau organisasi 

menganggap produk tersebut memuaskan yang 

pada gilirannya daoat memberi keuntungan, 

perlingungan atau beberapa hal yang bernilai. 

Tingkatan produk menurut Kotler dan 

Armstrong (1997) dalam merencanakan produk 

atau apa yang hendak ditawarkan ke pasar, para 

pemasar perlu berpikir melalui lima tingkatan 

produk dalam merencanakan penawaran pasar. 

Lima tingkatan tersebut terdiri dari: 

1. Produk Inti (Core Product) 

Digambarkan bahwa produk inti ialah produk 

yang secara nyata ditemui sebagai kebutuhan 

pemakai, untuk memenuhi kebutuhan dan 

tujuan khusus. 

2. Product Dasar (Basic Product) 

Dalam hal ini pemasar harus mengubah 

manfaat inti menjadi produk generik, yaitu 

versi dasar dari produk tersebut. 

3. Produk Pelengkap (Augmented Product) 

Produk pelengkap merupakan produk yang 

diperluas menjadi paket produk yang 

berupaya menggambarkan elemen pelengkap 

guna menambah nilai suatu barang. 

4. Produk yang diharapkan (Expected Product) 

Sekumpulan atribut dan kondisi yang 

biasanya diharapkan dan disetujui oleh 

pembeli ketika merekamembeli produk 

tersebut. 

5. Produk potensial (Potensial Product) 

Mencakup semua peningkatan dan 

transformasi yang akhirnya akan dialami 

produk tersebut di masa depan 

Seperti Perpustakaan C2O Surabaya, 

produk yang ditawarkan berupa informasi dan 

fasilitas layanan yang telah diberikan kepada 

pengguna yang sudahdikemas sesuai kebutuhan 

pengguna, sehingga memberikan suatu nilai serta 

manfaat dari layanan informasi yang telah 

diberikan hingga pengguna merasakan kepuasan 

tersendiri. 



Price / Harga 

Harga menjadi salah satu elemen yang 

paling penting dalam menentukan pangsa 

pasar dan keuntungan suatu perusahaan. Harga 

merupakan satu-satunya unsur bauran 

pemasaran yang menimbulkan pemasukan 

atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan 

ketiga unsur bauran pemasaran lainnya 

(produk, promosi dan tempat) menyebabkan 

timbulnya biaya (pengeluaran). Disamping itu 

harga merupakan unsur bauran pemasaran 

yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah 

dengan cepat. Menurut Kotler dan Armstrong 

(2012:345) harga dapat didefinisikan secara 

sempit sebagai jumlah uang ditagihkan untuk 

suatu produk dan jasa. Dapat didefinisikan 

secara luas harga sebagai jumlah nilai yang 

ditukarkan konsumen untuk menggunakan 

produk atau jasa yang memungkinkan 

perusahaan mendapatkan laba yang wajar 

dengan cara dibayar untuk nilai pelanggan 

yang diciptakannya. 

Menurut Monroe (2006) menyatakan 

bahwa harga merupakan pengorbanan 

ekonomis yang dilakukan pelanggan untuk 

memperoleh produk dan jasa. Selain itu harga 

menjadi salah satu faktor penting konsumen 

dalam mengambil keputusan untuk melakukan 

transaksi atau tidak. Harga dikatakan mahal, 

murah atau biasa saja dari setiap individu tidak 

lah harus sama, karena tergantung persepsi 

individu yang dilatar belakangi oleh 

lingkungan kehidupan dan kondisi individu. 

Penetapan harga tidak hanya tentang 

meningkatkan keuntungkan, melainkan 

mencari pangsa pasar. Namun, penentuan 

harga juga bukan salah satu faktor kunci 

dalam situasi persaingan yang secara langsung 

mempengaruhi penjualan perusahaan, tetapi 

menjadi element bauran pemasaran yang 

fleksibel dimana sangat cepat perubahaannya 

sesuai kebutuhan lingkungan. Oleh karena itu 

harga menjadi elemen yang dapat 

menghasilkan pendapatan serta membangun 

loyalitas pelanggan melalui kepuasan 

Karena hal ini penentuan harga 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan pengguna. Singh (2016) menyoroti 

bahwa faktor yang sangatpenting dalam 

menentukan harga dipengaruhi biaya produk, 

strategi pemasaran dan biaya terkait distribusi, 

biaya iklan dan perubahan harga. Penentuan 

harga tergolong rumit dan oleh karena itu 

penentuan harga membutuhkan langkah-

langkah berikut: 

 Cost-plus – merupakan penentuan biaya 

dengan presentase standar keuntungan yang 

didapat dari biaya produksi 

 Value basis – penetapan harga yang 

berdasarkan nilai guna suatu produk yang 

ditawarkan. Seperti kualitas dari produk 

tersebut dari segala aspek dari tampilan 

hingga manfaat. 

 The competition – harga ditentukan melalui 

perusahaan pesaing dengan produk sejenis. 

Disini, harga ditentukan dengan cara 

membandingkan dari perusahaan pesaing 

yang mana dapat memantau pesaing dan 

merespon harga mereka terhadap perubahan 

yang terjadi di pasar. Karena jika tidak 

pelanggan dapat memilih mengkonsumsi 

produk dari perusahaan lain. 

 Input-size – ketika memasuki persaingan 

pasar perusahaan tidak mudah menaikan 

harga agar tetap menguasai pasar. 

 Discount – yang mana termasuk dalam 

promosi, membantu menekan harga dan 

mengundan pelanggan baru serta 

mengenalkan produk kepada pangsa pasar. 

 Unprofitable guide – didasarkan pada asumsi 

bahwa penjualan berlangsung dengan harga 

lebih rendah dari biaya produksi untuk 

menarik pelanggan ke perusahaan untuk 

membeli produk. 

 Psychological – yang berdampak pada 

perilaku konsumen seperti harga yang terlihat 

lebih baik. Seperti 4,99 dollar amerika 

bukang 5 dollar amerika. 

Menurut Dhiman dan Sharma (2009:457-

458) harga merupakan suatu elemen yang 

fleksibel dan dominan, yang mana dalam elemen 

harga tersebut terdapat dua konsep yang berbeda 

yaitu the monetary price dan social price. The 

monetary price merupakan pembayaran jumlah 

tertentu yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk 

suatu produk yang dibutuhkan, sedangkan social 

price mengacu. pada upaya yang dilakukan oleh 

pelanggan untuk mengakses produk tersebut. 

Pada perpustakaan, pustakawan harus mampu 

mempertimbangkan kedua konsep tersebut 

karena elemen harga merupakan sesuatu hal 

yang penting meskipun layanan pada 

perpustakaan tersebut gratis. 

Promotion / Promosi 

Promosi adalah kegiatan mempromosikan 

atau mengkomunikasikan tentang keunggulan 

produk serta membujuk pelanggan sasaran untuk 

menggunakannya Kotler (2001:73). Kotler dan 

Armstrong (2014:76) mendefinisikan pengertian 



promosi bahwa promosi mengacu pada 

kegiatan berkomunikasi dan membujuk 

pelanggan sasaran untuk membeli. 

Dalam mengkomunikasikan produknya 

ke konsumen, perusahaan dapat melakukannya 

melalui beberapa alat promosi yang dikenal 

dengan bauran promosi. Bauran promosi 

adalah seperangkat alat yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mengkomunikasikan 

produknya kepada konsumen. Menurut Kotler 

dan Keller (2006:582) pengertian masing-

masing alat promosi ialah sebagai berikut: 

1. Advertising 

Periklanan merupakan presentasi 

nonpersonal dan promosi ide, barang, atau 

jasa oleh sponsor yang teridentifikasi 

melalui media yang print (koran dan 

majalah), media penyiaran (radio dan 

televisi), media jaringan (telepon, kabel, 

nirkabel,, internet), media elektronik 

(rekaman video, vcd, CD-ROM, halaman 

web), dan media display (billboard, poster). 

2. Sales Promotion 

Berbagai insentif jangka pendek untuk 

mendorong percobaan atau pembelian 

produk atau layanan termasuk promosi 

pelanggan (seperti sampel, kupon, dan 

premi), promosi pelanggan (seperti iklan 

dan display tunjangan) dan promosi 

3. Event and Experiences 

Sebuah kegiatan dan program yang 

diciptakan perusahaan secara berkala 

dengan melibatkan konsumen sebagai 

pesertanya seperti kegiatan seni, olahraga, 

entertainment, edukasi, serta kegiatan non 

formal lainnya. 

4. Online and Social Media Marketing 

Pemasaran melalui media sosial ini 

melakukan prospek secara tidak langsung 

kepada konsumen dengan meningkatkan 

kesadaran, citra, yang menimbulkan 

penjualan produk dan layanan secara luas. 

5. Public Relation and Publicity 

Sebuah proses atau aktivitas yang 

bertujuam untuk menjalin komunikasi 

antara organisasi dan pihak luar organisasi. 

Publiic relation berarti menjalin relasi 

dengan masyarakat dengan baik agar 

menjaga image baik terhadap perusahaan. 

6. Mobile Marketing 

Suatu bentuk khusu pemasaran online yang 

menempatkan komunikasi pada ponsel, 

smartphone, atau tablet. 

7. Direct and Database Marketing 

Penggunaan surat, telepon, fax, e-mail, atau 

internet untuk berkomunikasi secara 

langsung dengan atau meminta respon atau 

dialog dari pelanggan tertentu dan prospek. 

8. Personal Selling 

Personal selling atau penjualan pribadi 

merupakan interaksi langsung dengan suatu 

calon konsumen atau lebih guna melakukan 

presentasi, menjawab pertanyaan, dan 

menerima pesanan. Personal selling adalah 

alat yang paling efektif dalam membangun 

preferensi, keyakinan dan tindakan membeli. 

Kotler dan Armstrong (1997) menyatakan 

bahwa perusahaan harus membagi anggaran 

promosi total untuk alat-alat promosi utama yaitu 

periklanan, penjualan perorangana, promosi 

penjualan dan hubungan masyarakat. perusahaan 

harus secara hati-hati menetapkan besarnya 

masing-masing alat promosi menjadi bauran 

promosi yang terkoordinasi. 

Kegiatan promosi ini didasari oleh 

kesadaran produk akan pangsa pasar. Pelanggan 

biasanya akan sadar atas produk kita melalui 

publikasi dan citra perusahaan. Tujuan promosi 

peoduk ialah untuk menggiring opini masyarakat 

untuk menggunakan atau membeli produk yang 

kita tawarkan.  

Sebelum melakukan promosi perusahaan 

melakukan identifikasi terkait kebutuhan dan 

harapan pengguna. Pesan dari promosi ini 

dirancang guna membangkitkan hasrat, minat 

higga tingakan untuk membeli. Perpustakaan 

harus paham akan layanan yang akan mereka 

tawarkan dan yang tersedia. Hal ini masuk akal 

karena pemahaman akan layanan perpustakaan 

tadi nantinya akan dapat dipublikasikan sehingga 

menarik minat pengguna. Menurut Riche Sheila 

(1982) Perpustakaan sebagai penyedia layanan 

informasi akan gagal apabila tidak bisa 

mengkomunikasikan nilai potensialnya sendiri 

ke pasar. 

Place / Tempat 

Tempat adalah aktivitas organisai agar 

produk mudah didapatkan konsumen sasarannya 

Kotler (2001:73). Kotler dan Armstrong (1997) 

mengungkapkan bahwa saluran distribusi adalah 

suatu perangkat organisasi yang saling 

tergantung dalam menyediakan satu produk atau 

jasa untuk digunakan dan dikonsumsi oleh 

konsumen. Organisasi menyediakan produk 

mereka melalui posisi yang secara efektif. 

Penentuan tempat merepresentasikan saluran 

distribusi yang digunakan perusahaan untuk 

menyampaikan produk dan layananna kepada 

pengguna. Penting untuk memahami yang jelas 

tentang apa, mengapa, dimana, kapan pelanggan 



membeli, dan waktu untuk menunggu 

pembelian, kenyamanan fasilitas. 

Konsep Ratih Hurriyati (2010:57) 

menyimpulkan pemilihan tempat atau lokasi 

memerlukan pertimbangan yang cermat 

terhadap beberapa faktor sebagai berikut: 

1. Akses, misalnya lokasi yang mudah 

dijangkau transportasi umum. 

2. Visibilitas, artinya lokasi yang dapat 

dilihat dengan jelas dari tepi jalan. 

3. Lalu lintas (traffic), dimana ada dua hal 

yang perlu dipertimbangkan, yaitu (1) 

banyaknya orang yang lalu-lalang dapat 

memberikan peluang besar terjadinya 

impulse buying, (2) kepadatan dan 

kemacetan lalu lintas dapat pula menjadi 

hambatan. 

4. Tempat parkir yang luas dan aman 

5. Ekspansi, tersedia tempat yang cukup 

untuk perluasan usaha dikemudian hari 

6. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang 

mendukung jasa yang ditawarkan 

7. Persaingan, yaitu lokasi pesaing 

8. Peraturan pemerintah 

Lokasi atau tempat merupakan 

representasi dari saluran distribusi yang 

digunakan organisasi untuk menyampaikan 

produk atau jasa kepada konsumen. Distibusi 

produk dalam perpustakaan mengacu pada 

“kapan” dan “bagaimana” produk atau layanan 

tersedia bagi pengguna (Kotler dan Amstrong, 

1997). Jadi perpustakaan yang modern adalah 

perpustakaan yang mampu memenuhi 

kebutuhan pengguna secara menyeluruh. 

Dikatakan menyeluruh apabila perpustakaan 

tersebut memberikan akses yang mudah, 

aman, nyaman, efektif dan efisien. Lokasi 

perpustakaan harus mudah ditemukan, mudah 

ketika masuk kedalam gedung, mudah 

dikunjungi. Pengaturan bangunan, furnitur, 

peralatan, rak, dan lain lain harus sesuai 

dengan poin pelaksanaan perpustakaan. 

Metodologi Penelitian 

 

Jenis penelitian yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

metode deskriptif. Berdasarkan fakta dan 

fenomena dilapangan serta judul yang telah 

diusung, maka lokasi penelitian ini ditentukan 

di Perpustakaan C2O (C2O Library & 

Collabtive) beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 

22 Surabaya. Sedangkan metode pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling. Untuk 

mendapatkan data yang akurat penulis 

menggunakan 100 sampel.  

Adapun teknik pengumpulamm data yang 

dilakukan dalam penelitian yaitu menggunakan 

data primer berupa data yang didapat langsung 

dari lapangan berupa kuesioner yang diberikan 

kepada responden, dan yang kedua 

menggunakan data sekunder seperti halnya 

penelitian terdahuu, data statistik, data lembaga 

instansi yang kita teliti, brosur, website 

Perpustakaan C2O Surabaya. 

Hasil dan Pembahasan 

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil 

temuan data yang diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner, obeservasi atau pengamatan pada 

lokasi penelitian dan wawancara. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 

responden dari pengguna perpustakaan C2O 

Surabaya.  

 

Tabel I. Rata-Rata Seluruh Variabel 

Sumber: Olahan data peneliti 2018 

 

Berdasarkan Tabel I diatas dapat 

diketahui bahwa dari keempat variabel 

marketing mix yang terdiri dari product 

(produk), price (harga), promotion (promosi) 

dan place (tempat) termasuk pada kategori 

tinggi secara keseluruhan. Sedangkan variabel 

yang memiliki skor rata-rata tertinggi adalah 

variabel promotion (promosi) dengan skor rata-

rata 3,86. Hal ini menunjukkan bahwasannya 

gambaran marketing mix atau bauran 

pemasaran yang diterapkan pada perpustakaan 

C2O Surabaya sudah baik dan memberikan 

dampak yang positif kepada pengguna sehingga 

pengguna tertarik untuk memanfaatkan fasilitas 

yang telah diberikan. 

Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yakni: 

Variabel Rata-Rata Kategori 

Product (Produk) 3,84 Tinggi 

Price (Harga) 3,71 Tinggi 

Promotion 

(Promosi) 

3,86 Tinggi 

Place (Tempat) 3,82 Tinggi 

Total Rata-rata 15,23  

Rata-rata Skor 

Keseluruhan 
3,81 Tinggi 



Secara keseluruhan gambaran kegiatan 
marketing mix pada perpustakaan C2O 

Surabaya dapat diketahui bahwa variabel 
yang mendudukin tingkat tertinggi terletak 

pada variabel promotion dengan skor rata-
rata mencapai angka 3,86, sedangkan urutan 

kedua diduduki oleh variabel product dengan 
skor rata-rata 3,84 dan sisanya yakni 

diduduki oleh variabel place dan price 

dengan masing-masing nilai skor rata-rata 
didapati dengan angka 3,82 dan 3,71. Dimana 

dapat dikatakan bahwa perpustakaan C2O 
Surabaya sudah menggambarkan kegiatan 

marketing mix dengan baik dengan nilai skor 
rata-rata dari keempat variabel mencapai 

angka 3,81. 
Variabel tertinggi diduduki pada 

variabel promotion yang memiliki nilai rata 
rata sebesar 3,86 dan sisanya yakni diikuti 

sesuai kedudukan antara lain variabel product 
dengan nilai rata-rata 3,84 lalu selanjutnya 

diduduki dengan variabel place yang 
mendapatkan nilai rata-rata 3,82 dan yang 

terakhir terdapat variabel price yang 
mendapati dengan nilai rata-rata 3,71. Secara 

keseluruhan dari keempat variabe marketing 
mix antara product, price, place, promotion 

nilai skor rata-rata semua variabel 

mendapatkan nilai 3,81 yang masuk dalam 
kategori baik, dimana dapat diartikan bahwa 

gambaran kegiatan bauran pemasaran yang 
terjadi di perpustakaan C2O Surabaya dari 

sudut pandang pengguna memberikan respon 
positif dari pengguna dan sudah sesuai 

dengan keinginan dan harapan pengguna 
secara garis besar. Namun, sedikit 

pembenahan pada beberapa aspek yang 
memiliki nilai rata-rata sedikit dibawah aspek 

lainnya sehingga perpustakaan tetap 
mengutamakan kebutuhan pengguna / user 

oriented dan tidak memberatkan sehingga 
memberikan dampak timbal balik yang baik 

antara pihak perusahaan dan pihak pengguna. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil 

pendalaman penelitian melalui proses 

wawancara dan penyebaran kuisioner, maka 

saran yang dapat diajukan peneliti terkait 

marketing mix yang dilakukan oleh 

Perpustakaan C2O adalah sebagai berikut : 

 Untuk perpustakaan C2O Surabaya pada 

variabel product terdapat pada aspek 

Koleksi jurnal memiliki banyak eksemplar 

yang masuk pada indikator keterbatasan 

stok yang dimiliki ini memiliki kategori 

sedang dengan skor rata – rata 3,29 dimana 

koleksi jurnal yang ada disana masih kurang 

untuk cetakannya. Sehingga pengguna kadang 

merasa kesulitan ketika ingin 

menggunakannya terlebih saat koleksi 

dibutuhkan secara bersamaan dengan 

pengguna satu dan pengguna lainnya. 

Selanjutnya pada aspek Koleksi umum 

memiliki banyak eksemplar yang masuk 

dalam indikator keterbatasan stok yang 

dimiliki juga tergolong dalam kategori sedang 

dengan skor rata – rata 3,32 dirasa oleh 

pengguna masih kurang dikarenakan jumlah 

eksemplar pada koleksi umum yang sedikit, 

sehingga terkadang pengguna kesusahan 

dalam mengaksesnya karena jumlah koleksi 

yang terbatas. Perpustakaan diharapkan 

mampu menyediakan duplikasi terkait koleksi 

yang memiliki stok terbatas (kecuali koleksi 

langka) dengan memanfaatkan koleksi 

berbentuk digital. Hal ini dimaksudkan agar 

perpustakaan dapat mengembangkan 

perannya sebagai pusat pembelajaran dan 

juga sebagai pusat penelitian dan 

pengembangan daya kreatifitas pengguna. 

 Gambaran kegiatan bauran pemasaran pada 

variabel price didapati bahwa pada aspek 

pemberlakuan tarif sewa meeting room dan 

tarif produk toekoe memiliki nilai skor rata-

rata yang identik yaitu 3,66 yang mana 

menduduki 2 aspek terendah dari 8 aspek 

pada variabel price. Hal ini berarti bahwa 

pemberlakuan tarif sewa meeting room dan 

produk toekoe dirasa pengguna masih kurang 

sesuai dengan harapan pengguna. Tingginya 

tarif yang dipatok menjadi tolak ukur kurang 

sesuainya dengan persepsi pengguna. 

 Pada gambaran kegiatan bauran pemasaran 

pada variabel promotion di perpustakaan C2O 

Surabaya didapati bahwa dari 5 aspek yang 

ada terdapat aspek yang menduduki nilai 

terendah yaitu cafe library yang mendapat 

nilai skor 3,77. Hal ini dimaksudkan bahwa 

alat promosi pada cafe library secara penuh 

masih belum memberikan dampak besar bagi 

pengguna untuk berminat mengunjungi 

perpustakaan. Dalam hal inovasi alat seperti 

ini sudah memberikan gebrakan baru dalam 

perpustakaan, akan tetapi alangkah baiknya 

jika dikembangkan kembali agar promosi 

yang disampaikan dapat efektif dan efisien. 

 Yang terakhir pada gambaran bauran 

pemasaran pada varibel place di perpustakaan 

C2O Surabaya aspek terendahnya diduduki 

oleh aspek jarak lokasi tenoat tinggal menuju 

perpustakaan yang mendapati nilai skor rata-

rata 3,34. Hal ini menggambarkan bahwa 



lokasi perpustakaan yang notabene cukup 

dekat dengan tengah kota dirasa belum 

cukup memberikan kepuasan tersendiri 

bagi pengguna. Sehingga untuk lokasi 

perpustakaan cukup dengan memberikan 

rambu-rambu yang mengarahkan ke lokasi 

perpustakaan agar pengguna paham akan 

lokasinya. 

 Peneliti berharap untuk penelitian 

selanjutnya pada Marketing Mix atau Buran 

Pemasaran untuk bisa diperdalam lagi, 

tidak hanya melihat gambaran suatu 

marketing mix pada lembaga tersebut, 

tetapi dapat dikaitkan dengan variabel lain 

seperti kepuasan pengguna atau dapat 

melihat dampak yang terjadi ketika 

Marketing Mix sebelum dan sesudah 

diterapkan. 
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