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BAB II LANDASAN TEORI 

 

Bab II landasan teori menguraikan tentang pengertian dan teori-teori yang berkaitan 

dengan pemasaran dan sistem operabilitas 9E-1M. Teori-teori tersebut berasal dari 

berbagai sumber seperti jurnal, internet, dan bahan ajar. Penjelasan mengenai teori 

pemasaran dan 9E-1M diuraikan sebagai berikut: 

 

2.1  Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah aktifitas membuat, menawarkan, dan menukarkan produk dan jasa 

yang memiliki nilai kepada orang lain, serta meningkatkan pelayanan dan promosi 

agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen pada tingkat keuntungan tertentu [11].  

Menurut Susanto (2001), teori pemasaran memiliki dua cakupan, yaitu sosial dan 

ekonomi [12]. Cakupan sosial terjadi pada kegiatan transaksi antar dua orang atas 

dasar suka sama suka, sedangkan cakupan ekonomi terjadi pada faktor yang dapat 

menciptakan keuntungan antar dua orang yang melakukan transaksi tersebut [12]. 

Menurut Saladin (2012), dalam pemasaran terdapat dua hal yang harus digaris 

bawahi, yaitu adanya permintaan dan penawaran [13]. Berdasarkan sumber-sumber 

tersebut, pemasaran terjadi apabila seseorang menawarkan dan memenuhi kebutuhan 

orang lain melalui pertukaran atau transaksi.  

Menurut Dr. Budi Rahayu (2017), aktifitas pemasaran bukan hanya menawarkan 

produk dan jasa kepada pelanggan, tetapi membuat bagaimana produk dan jasa 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan 

[14]. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pelanggan tersebut yang akan memberikan 

keuntungan berkelanjutan bagi perusahaan dengan adanya pembelian secara terus 

menerus dari pelanggan [14]. Sehingga tujuan dilakukannya pemasaran adalah untuk 

menarik pelanggan dengan membuat suatu barang yang bernilai dan sesuai keinginan 

pelanggan, membuat harga barang tersebut, mendistribusikan dan mempromosikan 

barang tersebut untuk mempertahankan pelanggan dengan tetap menjaga prinsip 
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kepuasan pelanggan [14]. Berdasarkan hal tersebut, dalam kegiatan pemasaran harus 

dilakukan usaha pengembangan strategi pemasaran untuk dapat memenuhi kebutuhan 

dan keinginan pelanggan serta mempertahankan pelanggan. Perusahaan dapat 

membentuk tim pemasaran yang berisi orang-orang yang ahli di bidang pemasaran 

untuk menyusun strategi yang dapat mencapai tujuan perusahaan.    

 

2.2  Manajemen Pemasaran 

Setiap perusahaan menginginkan seluruh kegiatan dan rencana perusahaan berjalan 

sesuai tujuan dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Tujuan perusahaan dapat 

dicapai dengan mengelola seluruh kegiatan perusahaan dengan baik, pengelolaan 

kegiatan pemasaran disebut dengan istilah manajemen pemasaran. Manajemen terdiri 

dari aktivitas menganalisis, mengorganisasikan atau merencanakan, melaksanakan 

atau mengimplementasikan, mengarahkan, serta mengawasi suatu program yang 

dirancang untuk tujuan perusahaan [14]. Kegiatan menganalisis dalam manajemen 

pemasaran dilakukan untuk mengenal pasar dan lingkungan pemasarannya dengan 

tujuan mengetahui besar peluang dan ancaman yang harus dihadapi dalam merebut 

pasar [15].  

 

2.3  Sistem Operabilitas 9E-1M 

Sistem Operabilitas 9E-1M merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk menjamin 

dan meningkatkan efektivitas keberhasilan implementasi program [10]. Sistem 

operabilitas 9E-1M dapat digunakan pada berbagai macam program seperti ergonomi, 

pemasaran, kualitas jasa, dan rekayasa sistem kerja. Kajian sistem operabilitas 9E-1M 

antara lain mengenai mekanisme berjalannya program, hal yang harus dilakukan jika 

terdapat penyimpangan, cara menjaring ide perbaikan dari para pelaksana untuk 

perbaikan berkelanjutan, peran dan kontribusi dari pimpinan puncak, dan tindakan 

yang harus dilakukan mitra kerja. Sistem operabilitas 9E-1M merupakan 

perkembangan dari 7E-1M dan 8E-1M yang dikembangkan selama belasan tahun di 



 

 

9 

 

Laboratorium Rekayasa Sistem Kerja Ergonomi, Institut Teknologi Bandung [10]. 

Sistem operabilitas 9E-1M terdiri dari sepuluh elemen yang diuraikan sebagai 

berikut: 

 

2.5.1  Ears-Up 

Ears-Up merupakan tahap awal pada sistem operabilitas 9E-1M yang dilakukan 

dengan observasi lapangan baik berdiskusi atau wawancara dengan pihak-pihak 

yang terlibat dalam program mengenai masalah yang terjadi [10]. Ears-Up 

digunakan untuk mendeskripsikan kondisi aktual, estimasi penyebab, alternatif 

solusi, dan pakar terkait. Program atau masalah yang terjadi merupakan 

permasalah yang sedang dialami atau permasalahan yang berpotensi akan terjadi 

[10]. Tujuan utama dalam tahap ini adalah untuk mengetahui masalah yang 

menjadikan sebuah program tidak berjalan secara efektif dan mengetahui 

keinginan pimpinan. Tahap ini juga digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai apa yang diharapkan dan berkaitan dengan program atau masalah yang 

terjadi. Berdasarkan pengertian ears-up di atas, terdapat dua cara dalam 

mengetahui masalah yang terjadi dan cara mengumpulkan data mengenai 

masalah tersebut, yaitu observasi dan wawancara yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

2.5.1.1 Observasi Atau Pengamatan Langsung 

Observasi atau pengamatan langsung adalah aktivitas mengumpulkan data 

dengan cara mengamati secara langsung objek atau tempat yang akan 

diteliti dan hasil dari observasi dituangkan ke dalam sebuah catatan secara 

sistematis [16]. Pengamatan secara langsung ke lokasi dapat menunjang 

keabsahan data, sehingga hasil pengolahan data dapat lebih akurat. 
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2.5.1.2 Wawancara 

Menurut Sugiyono (2013) bahwa wawancara merupakan komunikasi 

antara narasumber dan pewawancara dengan tanya jawab yang bertujuan 

mendapatkan informasi mengenai topik tertentu [17]. Kegiatan wawancara 

pada penelitian ini bermaksud untuk mengetahui penyebab suatu 

permasalahan dengan berinteraksi atau memberikan pertanyaan kepada 

pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Lexy (2011) terdapat dua jenis 

wawancara, yaitu wawancara terstruktur yang dilakukan dengan 

menetapkan pertanyaan terlebih dahulu dan wawancara tidak terstruktur 

yang dilakukan dengan menentukan informasi yang tidak formal [18].  

 

2.5.2  Engineering 

Tahap selanjutnya dalam sistem operabilitas 9E-1M adalah engineering yang 

merupakan tahap perancangan secara rinci terkait alternatif solusi dari 

permasalahan pada tahap pertama. Tahap engineering dapat berupa pembuatan 

kebijakan mengenai program atau perancangan dalam betuk SOP program. 

Tahap engineering dibuat agar alternatif solusi yang dibuat pada tahap pertama 

dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Rancangan yang dibuat 

terdiri dari penentuan orang-orang yang terlibat, kebijakan atau cara program 

bekerja, cara sosialisasi yang digunakan, cara pengawasan, pemberdayaan 

pekerja, tugas dan peran pimpinan puncak, cara melibatkan atasan, membuat 

kebijakan untuk mitra, perawatan sistem dan perbaikan yang berkelanjutan [10].  

 

2.5.3  Educating The People 

Tahap selanjutnya dalam sistem operabilitas 9E-1M adalah educating the people 

yang merupakan tahap sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 

penyelesaian masalah atau program yang akan dijalankan [10]. Sosialisasi 
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merupakan cara bagaimana memperkenalkan sebuah sistem atau program pada 

individu atau kelompok orang dan bagaimana setiap individu menentukan 

tanggapan serta reaksinya [19]. Sosialisasi dapat dijalankan dengan dua cara, 

yaitu sosialisasi tidak langsung dan langsung. Sosialisasi yang dilakukan secara 

langsung merupakan sosialisasi yang dilakukan dengan interaksi langsung antara 

individu, sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah sosialisasi yang dilakukan 

dengan menggunakan media seperti poster, leaflet, spanduk, baliho, radio, 

televisi, dan media sosial. Poster dan brosur yang digunakan untuk memberikan 

informasi harus menarik perhatian pembaca. Poster harus dapat memberikan 

informasi yang cepat kepada orang lain, karena poster harus dapat dibaca oleh 

orang yang sedang melakukan aktifitas. Menurut Krisnara (2018) poster 

digunakan untuk mencapai tujuan berikut: 

1. Memperlihatkan suatu kegiatan atau manfaat dari suatu prosedur 

2. Memperlihatkan layanan atau bantuan dari prosedur terkait 

3. Membagikan tawaran tertentu 

4. Memberikan pandangan, misalnya mengenai kebijakan kerja terbaru 

Poster yang bagus, yaitu: 

1. Dapat menyampaikan informasi dengan cepat 

2. Memperlihatkan ide yang dapat menarik perhatian 

3. Dapat membuat dan memengaruhi opini 

4. Dapat memikat pandangan pembaca untuk melihat informasi lebih lanjut 

5. Ditayangkan secara simpel, yaitu sederhana, ringkas, dan to the point 

6. Mempunyai kesepadanan tata letak dan memberikan pola simetris pada 

bentuk poster 

7. Ditulis secara sistematis agar pembaca mendapatkan informasi secara 

berurut sesuai dengan tujuan pembuat poster 

8. Memberikan penekanan pada ide yang akan ditunjukan 

9. Menunjukan informasi yang terfokus dan jelas 
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Keberhasilan tahap ini adalah sasaran sosialisasi dapat mengetahui, menghayati, 

dan memahami apa yang disosialisasikan.   

 

2.5.4  Enforcing The Law 

Tahap selanjutnya dalam sistem operabilitas 9E-1M adalah enforcing the law 

yang merupakan proses menentukan cara pengawasan terhadap kebijakan-

kebijakan yang ditentukan dan memastikan kebijakan tersebut dijalankan dengan 

baik. Pengawasan adalah cara memastikan terkait semua aktifitas agar dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan perencanaan [20]. Cara pengawasan dibuat untuk 

menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan. Menurut Al-Amin [21], 

terdapat empat tujuan pengawasan, yaitu: 

1. Menjamin segala pelaksanaan rencana yang dijalankan sesuai dengan 

kebijakan 

2. Mengkoordinasikan segala kegiatan agar tepat waktu dan sesuai tujuan 

3. Mencegah penyimpangan yang mungkin terjadi 

4. Menjamin kepuasan pihak-pihak yang terlibat atas berhasilnya rencana 

yang dilaksanakan. 

Cara pengawasan dibuat bertujuan untuk membantu menjalankan perancangan 

dalam memenuhi tujuan program secara efisien dan efektif. Pengawasan juga 

dilaksanakan untuk membatu mengevaluasi tingkat keberhasilan program yang 

telah dilaksanakan, menilai keterlibatan pimpinan, dan mengidentifikasi 

penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan. Menurut Handayaningrat (1994) 

terdapat tiga metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan [22], 

yaitu: 

1. Metode observasi langsung 
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2. Metode statistik yang digunakan untuk mengawasi aktifitas yang 

memerlukan detail teknis dan frekuensi tinggi yang sulit dilihat oleh 

pengawas 

3. Metode laporan 

Menurut Krisnara (2018) pengawasan yang tidak berjalan dengan baik 

disebabkan oleh: 

1. Tidak ada orang yang melakukan pengawasan 

2. Pengawas tidak melakukan tugasnya 

3. Tidak ada pengganti petugas yang tidak dapat melaksanakan tugasnya 

4. Tidak ada pelaporan terhadap penyimpangan yang terjadi 

5. Tidak ada tindak lanjut terhadap penyimpangan yang terjadi 

Pelanggaran yang akan diberikan sanksi diatur secara internal dalam perusahaan. 

Sanksi yang diterapkan diberbagai perusahaan adalah teguran langsung untuk 

pelanggaran ringan, peringatan secara tertulis, mutasi atau pemindahan, demosi 

atau penurunan jabatan, peniadaan tunjangan, pemberian denda, memecat secara 

tidak hormat, dan diminta mengundurkan diri [10].  

 

2.5.5  Empowering The System 

Tahap selanjutnya pada sistem operabilitas 9E-1M adalah empowering the people. 

Tahap empowering the people dilakukan dengan menentukan cara pemberdayaan 

pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan sistem operabilitas 9E-1M. 

Pemberdayaan manusia adalah usaha untuk mengeluarkan kemampuan yang 

terdiri dari kompetensi, wewenang, dan tanggung jawab dalam meningkatkan 

performa organisasi [10]. Pemberdayaan manusia dilakukan untuk 

memaksimalkan kemampuan seluruh pihak dalam organisasi terhadap suatu 

program. Menurut Krisnara (2018) pemberdayaan manusia akan menjadi tidak 

optimal apabila: 
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1. Tidak ada pengembangan kompetensi untuk pekerja 

2. Kurang motivasi bagi pekerja 

3. Pekerja tidak memiliki kesempatan untuk berinovasi 

4. Tidak ada tindak lanjut dari inovasi yang telah diberikan oleh pekerja 

5. Belum tercapainya tim sumbang saran 

6. Tidak ada ukuran keberhasilan dari hasil performa pekerja 

 

2.5.6  Enabling The Sistem 

Tahap enabling the sistem merupakan tahap untuk menentukan cara menjaga 

kebijakan-kebijakan yang telah disepakati dapat berjalan sesuai dengan rencana. 

Implementasi perancangan memerlukan peran pimpinan puncak untuk memberi 

dukungan kebijakan, perbaikan secara moril maupun material, dan mencegah 

atau menangani pihak yang ingin menghambat perbaikan atau keberlangsungan 

rencana [10]. Menurut Miftah (2006) terdapat sepuluh peran manajer yang 

terbagi ke dalam tiga bagian [23], yaitu: 

1. Penghubung antara individu (Interpersonal role) 

a. Figure head, yaitu dapat tampil pada acara formal 

b. Leader, yaitu dapat  memotivasi dan mengarahkan bawahan 

c. Liaison, yaitu menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak dan 

pemberi informasi 

2. Informatif (informational role) 

a. Monitor, yaitu menerima dan mencari informasi 

b. Disseminator, yaitu penyalur informasi 

c. Spokersperson, yaitu menginformasikan rencana dan kebijakan 

organisasi 

3. Pengambil keputusan (decisional role) 

a. Enterpreneur, yaitu merencanakan peluang bisnis untuk proyek 

baru atau proyek perbaikan 
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b. Disturbance handlers, yaitu melakukan koreksi jika terdapat 

penyimpangan 

c. Resource allocators, yaitu menyediakan sumber daya yang 

dibutuhkan 

d. Negotiator, yaitu perantara dalam perundingan dengan pihak lain. 

 

2.5.7  Engaging The Top Management to The Sistem 

Tahap engaging the top management to the sistem merupakan keterlibatan dan 

komitmen pimpinan puncak dalam perencanaan dan perbaikan-perbaikan agar 

sesuai dengan tujuan perusahaan [10]. Pimpinan puncak adalah seseorang yang 

memiliki tanggung jawab terhadap sistem, membuat kebijakan, dan 

mengendalikan interaksi dalam organisasi [24]. Keterlibatan pimpinan puncak 

diperlukan karena pengetahuan dan pengalaman pimpinan yang lebih luas. 

Pimpinan dapat memberikan keputusan, usulan, atau arahan berdasarkan 

pengalaman dan pengetahuannya untuk memberikan perbaikan program yang 

berjalan. Salah satu keterlibatan pimpinan puncak dapat dilakukan dengan 

mengikuti rapat terkait perencanaan dan perbaikan yang akan direncanakan. 

 

2.5.8  Endorsing The Partners 

Tahap endorsing the partners adalah tahap yang dilakukan untuk membuat pihak 

ekternal dapat bekerja sesuai dengan standar perusahaan dan mendukung 

tercapainya tujuan perusahaan [10]. Pihak luar yang dimaksud adalah mitra kerja, 

seperti kontraktor, pemasok, atau pihak ketiga. Tahap endorsing the partners 

bertujuan agar mitra kerja. Menurut Subarsono (2006) implementasi sebuah 

rencana dipengaruhi oleh hubungan antar organisasi, sehingga memerlukan 

dukungan dari pihak lain [25]. Proses awal dari tahap ini adalah mengidentifikasi 

siapa saja yang menjadi mitra kerja perusahaan yang akan terlibat dalam 
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perbaikan. Menurut Krisnara (2018) membuat mitra berkontribusi sesuai standar 

perusahaan dapat dilakukan dengan cara: 

1. Mengatur secara rinci tanggung jawab dan peran mitra pada perusahaan 

2. Melakukan pengawasan untuk memastikan mitra bekerja sesuai standar 

perusahaan dan tidak menyimpang 

 

2.5.9  Evaluating The Sistem  

Evaluasi merupakan proses penggalian informasi, penemuan dan penetapan 

informasi yang disampaikan secara sistematis menyangkut perencanaan, nilai, 

tujuan, manfaat, efektivitas, dan kesesuaian kriteria serta tujuan yang telah 

ditetapkan [26].  Menurut Endang (2011) tujuan dilakukannya evaluasi antara 

lain: 

1. Menunjukkan pencapaian tujuan organisasi 

2. Membuat keputusan mengenai kelayakan program, apakah program akan 

dilanjutkan atau dihentikan 

Evaluasi dilakukan untuk membantu mengembangkan, mengimplementasikan, 

memperbaiki program, dan menyeleksi apakah program akan layak dijalankan 

[27].  

 

2.5.10  Maintaining the Sistem and Carrying-Out The Continuous 

Improvement  

Tahap maintaining the sistem and carrying-out the continuous improvement 

merupakan tahap pemeliharaan sistem dan perbaikan yang berkelanjutan [10]. 

Tahap ini dilakukan untuk menjaga program tetap berjalan sesuai tujuan 

perusahaan dan melakukan perbaikan pada keadaan yang terus berubah dan 

menciptakan masalah baru. Pemeliharaan dan perbaikan sistem harus dilakukan 

secara berkala dan terus menerus, sehingga sistem dapat berjalan dengan efektif 
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dan mencapai tujuan perusahaan.  Menurut Tampubolon (2004) perusahaan dapat 

melakukan pemeliharaan dengan [28]: 

1. Inspeksi, yaitu pengecekan secara berkala untuk melihat apakah program 

berjalan dengan baik 

2. Rekayasa, menjaga sistem dengan menggunakan keilmuan 

3. Produksi, yaitu perawatan mesin 

4. Administrasi, yaitu melakukan pencatatan dan pembuatan laporan 

pemeliharaan 

5. Pemeliharaan bangunan, yaitu penjagaan bangunan agar pekerja dapat 

beraktifitas dengan tenang dan nyaman. 
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