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INISIASI I 
ESENSI MANAJEMEN PEMASARAN 

 
Keberhasilan  perusahaan  mencapai  tujuan  bisnisnya  sangat  tergantung  pada  kemampuan 

perusahaan untuk mengkombinasikan fungsi‐fungsi operasionalnya yaitu bidang pemasaran, produksi 
dan  keuangan. Di dalam  situasi persaingan  yang  semakin  ketat  sekarang  ini, pemasaran merupakan 
salah  satu kegiatan yang penting untuk diperhatikan perusahaan agar kelangsungan hidupnya dapat 
dipertahankan. Kemampuan perusahaan untuk mengelola bidang pemasaran amatlah penting karena 
pemasaran merupakan  fungsi  bisnis  yang  berhubungan  langsung  dengan  konsumen.  Segala  upaya 
penambahan  investasi melalui penggunaan teknologi baru untuk penciptaan efsiensi proses produksi 
dan peningkatan produktivitas  akan  sia‐sia bila  tidak diikuti oleh  kejelian manajer pemasaran untuk 
menemukan calon pembeli yang bersedia membeli produk berupa barang atau jasa yang ditawarkan.  

 
Dalam melaksanakan  tugas pemasarannya,  seorang manajer pemasaran  suatu perusahaan perlu 

memahami karakteristik yang spesifik dari pasar yang akan dituju. Tinjauan yang menyeluruh tentang 
kebutuhan  dan  keinginan  pasar  perlu  mendapat  perhatian  dalam  rangka  menciptakan  kepuasan 
konsumen melalui barang atau  jasa yang ditawarkan.  Jadi pada  intinya pemasaran mengandung arti 
“kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menemukan  kebutuhan  dan  keinginan  konsumen  dan 
memuaskannya”.  

 
Langkah  awal  yang  perlu  dilakukan  oleh  manajer  pemasaran  yaitu  memahami  kebutuhan 

konsumen.  Kebutuhan  setiap  orang  berbeda‐beda,  namun  dalam  kelompok  tertentu  kebutuhan 
mereka  relatif  sama.  Perusahaan  dapat melayani  kebutuhan  semua  kelompok  konsumen  tersebut, 
atau memilih  satu  kelompok  yang  potensial  untuk  dapat  dipuaskan  kebutuhan  dan  keinginannya. 
Proses  penentuan  kelompok  konsumen  dan  cara  memuaskan  kebutuhannya  tersebut  melibatkan 
berbagai konsep dan kegiatan pemasaran. Untuk  itu pembahasan akan dimulai dengan pemahaman 
akan pasar, pemasaran, manajemen pemasaran dan konsep pemasaran.    
 

Semula istilah pasar menunjukkan tempat dimana penjual dan pembeli berkumpul umtuk bertukar 
barang‐barang  mereka,  misal  di  pasar  tradisional.  Ahli  ekonomi  menggunakan  istilah  pasar  untuk 
menunjuk  pada  sejumlah  pembeli  dan  penjual  yang  melakukan  transaksi  pada  suatu  produk. 
Sedangkan pemasar lebih mengartikan penjual sebagai industri dan pembeli sebagai pasar. Pengertian 
pasar yang lebih luas dikemukakan oleh William J. Stanton: 

 
Pasar  adalah  orang‐orang  yang  mempunyai  keinginan  untuk  puas,  mempunyai  uang  untuk 
berbelanja, dan mempunyai kemauan untuk membelanjakannya. 

 
Jadi dalam pengertian tersebut terdapat tiga faktor utama yang menunjang terjadinya pasar yaitu: 

a. orang dengan segala kebutuhannya, 
b. daya beli mereka, dan 
c. tingkah laku dalam pembelian mereka. 
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Pengertian Pemasaran 
Pemasaran  pada  dasarnya merupakan  suatu  proses  perpindahan  barang  atau  jasa  dari  tangan 

produsen  ke  tangan  konsumen.  Lebih  lanjut  beberapa  ahli memberikan  bermacam‐macam  batasan 
tentang pemasaran diantaranya dikemukakan oleh Philip Kotler: 

 
Pemasaran  adalah  semua  proses  sosial  dan  manajerial  dimana  individu  dan  kelompok 
mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, manawarkan dan bertukar 
sesuatu yang bernilai satu sama lain. 

   
Sedangkan  pengertian  pemasaran  menurut  American  Marketing  Association  adalah  sebagai 

berikut: 
 
Pemasaran  merupakan  suatu  proses  perencanaan  dan  pengembangan  kegiatan  usaha  yang 
meliputi kebijakan harga, promosi, dan distribusi  sejumlah  ide, barang atau  jasa yang diarahkan 
pada suatu proses pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. 
 
Dari  sejumlah  definisi  pemasaran  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan  pemasaran  pada 

dasarnya meliputi  empat  kegiatan  utama  yaitu  pengembangan  produk,  promosi,  harga  dan  saluran 
distribusi yang biasa disebut dengan marketing mix atau bauran pemasaran.  

 
Pengertian Manajemen Pemasaran 

Fungsi‐fungsi manajemen pada dasarnya terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 
strategi  yang  dilaksanakan  dalam  upaya  untuk  mencapai  tujuan‐tujuan  perusahaan.  Pengertian 
manajemen  pemasaran  juga  sangat  berkaitan  dengan  tugas‐tugas  manajer  pemasaran  dalam 
melaksanakan fungsi‐fungsinya.  

 
Manajemen pemasaran dapat didefinisikan sebagai berikut: 
 
Manajemen Pemasaran adalah suatu proses analisis, perencanaan,  implementasi, koordinasi dan 
pengendalian program pemasaran yang meliputi kebijakan produk, harga, promosi, dan distribusi 
dari  produk,  jasa,  dan  ide  yang  ditawarkan  untuk menciptakan  dan meningkatkan  pertukaran 
manfaat  dengan  pasar  sasaran  dalam  upaya  pencapaian  tujuan  organisasi  (Boyd,  Walker, 
Larreche, 1998, p.16). 

   
Sedangkan  pengertian manajemen  pemasaran menurut  American Marketing  Association  adalah 

sebagai berikut: 
Manajemen Pemasaran adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian operasi pemasaran 
total,  termasuk  tujuan perumusan  tujuan pemasaran, kebijakan pemasaran, program pemasaran 
dan  strategi  pemasaran,  yang  ditujukan  untuk menciptakan  pertukaran  yang  dapat memenuhi 
tujuan individu maupun organisasi. 

 
Dari  definisi‐definisi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa Manajemen  Pemasaran meliputi  proses 

analisis,  perencanaan,  implementasi,    dan  pengendalian  program  pemasaran.  Pada  tahap  awal 
pemasar  perlu melakukan  analisis  peluang  pemasaran  u  tuk mengidentifikasi  kebutuhan  pelanggan 
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dengan menganalisis lingkungan pemasaran dan perilaku konsumen. Pada tahap kedua pemasar perlu 
menyusun  perencanaan  pemasaran  stratejik  yaitu  dengan  merumuskan  tujuan  pemasaran, 
mengidentifikasi  kendala  yang  menghambat  tujuan,  mengembangkan  strategi  pemasaran,  dan 
menetapkan program pemasaran. Tahap  ketiga  impelemntasi  rencana pemasaran dan  tahap  terahir 
adalah pengendaian pemasaran. Proses Manajemen Pemasaran dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
 
 

Gambar 1.1 
Proses Manajemen Pemasaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientasi Perusahaan Pada Pasar 
Manajer  pemasaran  dalam melakukan  aktifitasnya  perlu memikirkan  orientasi  atau  filosofi  yang 

mendasari  upaya  pemasarannya.  Melalui  filosofi  tersebut  kegiatan  pemasaran  mempunyai  pola 
orientasi bisnis dan pemasaran baik pada perusahaan, pelanggan ataupun masyarakat.  

Terdapat  lima  konsep  sebagai  bentuk  filosofi  dalam  pemasaran  yaitu  konsep    produksi,  konsep 
produk, konsep penjualan, konsep pemasaran dan konsep pemasaran kemasyarakatan.  
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Konsep produksi yaitu konsep yang berorientasi produksi menekankan bahwa kegiatan produksi harus 
diutamakan dan dilakukan sebanyak‐banyaknya untuk memenuhi permintaan. Tujuan konsep produksi 
adalah pencapaian efisiensi prosuksi, biaya rendah, dan distribusi massa.  
 
Konsep  produk  yaitu  konsep  yang menekankan  bahwa  sukses  pemasaran  tergantung  pada  kualitas 
produk  yang  dihasilkan  perusahaan.  Perusahaan  yang  memakai  konsep  ini  selalu  berusaha 
memenangkan  persaingan  melalui  pembuatan  produk  unggulan  Perusahaan  selalu  berupaya 
menghasilkan produk berkulitas dan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas produknya.  

 
Konsep penjualan  yang menekankan bahwa  konsumen  tidak  akan mengkonsumsi produk dari  suatu 
perusahaan, apabila perusahaan tersebut tidak melakukan usaha promosi dan penjualan yang agresif.  

 
Konsep pemasaran merupakan konsep yang  lebih menitikberatkan pada kepentingan pelanggan atau 
kepuasan konsumen. Filosofi konsep pemasaran dikemukakan oleh Kotler sebagai berikut: 

Konsep pemasaran    sebagai  filosofi berpendapat bahwa kunci untuk mencapai  tujuan organisasi 
terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang 
diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibanding  pesaingnya.                                                                         

 
Dengan demikian konsep pemasaran sebagai filosofi mencakup tiga unsur, yaitu: 

1. Orientasi    pelanggan. Orientasi  pelanggan  terdiri  dari  kegiatan  penentuan  produk  dan  program 
pemasarannya melalui pengembangan dan implementasi strategi pemasaran.  

2. Pemasaran yang terkoordinasi dan terintegrasi. Perlunya koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan 
pemasaran pada berbagai unit di dalam perusahaan ditujukan untuk dapat memberikan kepuasan 
pelanggan.  

3. Pencapaian  tujuan  kinerja  organisasi.  Tujuan  perusahaan  adalah  untuk mendapatkan  laba  atau 
tingkat keuntungan yang layak yang dapat digunakan untuk mengembangkan perusahaan.   
 
Perbedaan konsep pemasaran dengan konsep penjualan pada titik tolak, pusat perhatian  (fokus), 

prosedur  dan  alat,  serta  hasil  akhirnya.  Konsep  penjualan  berawal  dari  keinginan  perusahaan, 
memfokuskan pada usaha mempertahankan produk melalui upaya promosi dan penjualan sebanyak‐
banyaknya untuk mendapatkan  laba yang  tinggi. Sedangkan konsep pemasaran  titik  tolaknya adalah 
keinginan  pasar,  fokusnya  pada  usahamemnuhi  kebutuhan  konsumen, melakukan  pemasaran  yang 
terintegrasi,  dan  hasil  akhirnya  adalah  pencapaian  laba  yang  diperoleh  dengan  cara  memuaskan 
pelanggan. 

 
Konsep  pemasaran  kemasyarakatan.  Konsep  ini merupakan  perkembangan  dari  konep  pemasaran 
yang disesuaikan dengan perubahan sejalan dengan adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya 
memelihara  keseimbangan  lingkungan  dan  sosial,  serta  kesejahteraan  masyarakat.  Konsep  ini 
menekankan bahwa  tugas organisasi adalah memahami kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan 
meningkatkan  kepuasan  konsumen  lebih  efektif  dan  efisien  dibanding  pesaing  untuk  mencapai 
kesejahteraan sosial konsumen. Beberapa  faktor yang mendorong berkembangnya konsep  ini adalah 
isu‐isu tentang  lingkungan hijau (green marketing), pemasaran sosial, etika dan moral berbisnis, serta 
profit  oriented  versus  social  oriented.  Perusahaan  harus  lebih  berorientasi  pada  umat  dan 
kelangsungan hidup agar tidak terjadi konflik kepentingan antara produsen dengan masyarakat. Misal 
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perusahaan penyedap rasa perlu mencantumkan label halal dan mendapat sertifiksi dari majelis Ulama 
Indonesia  (MUI)  agar  produknya  tidak  dijauhi  oleh  konsumen.  Perusahaan  kayu  lapis  baru  dapat 
memasarkan  produknya  apabila  mendapatkan  sertifikasi  ecolabel  dari  dunia  untuk  menjamin 
perusahaan yang bersangkutan malakukan penanaman hutan kembali dan sisa‐sisa proses produksinya 
telah  didaur  ulang menjadi  produk  yang  bermanfaat.  Konsumen  sekarang  ini menghendaki  adanya 
tanggungjawab  sosial  dari  produsen  produk‐produk  yang  bahannya  berasal  dari  hutan  agar  dapat 
menjaga kelestarian hutan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dunia.  

 
Perkembangan dewasa  ini menunjukkan adanya ketidakpuasan konsumen  terhadap barang yang 

dibelinya  karena  terdapat  ketidaksesuaian  antara  kenyataan  dengan  propaganda  perusahaan.  Pada 
kenyataannya  banyak  perusahaan  yang  hanya  memikirkan  keuntungan  yang  besar  tanpa 
memperhatikan  kepentingan  konsumen.  Ini  tidak  sesuai  dengan  Konsep  Pemasaran  yang  berusaha 
memberikan kepuasan kepada konsumen untuk mendapatkan laba jangka panjang. Untuk itu  masalah 
konsumerisme menjadi menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Cravens dan Hills mengemukakan 
konsumerisme sebagai berikut. 

Konsumerisme adalah kekuatan sosial di dalam  lingkungan yang ditujukan untuk membantu dan 
melindungi  konsumen  dengan  menggunakan  hukum,  modal  dan  tekanan  ekonomi  terhadap 
perusahaan.    

 
Isu Pemasaran Yang berubah 

Perkembangan  situasi bisnis  sekarang  ini  sangat dipengaruhi oleh perkembangan arus  informasi, 
teknologi  dan  tuntutan masyarakat  yang  selalu mengikuti perubahan. Bisnis masa  kini  berada  pada 
lingkungan yang selalu berubah dengan cepat dan dinamis. Globalisasi yang ditandai dengan adanya 
arus perdagangan tanpa batas negara, ruang dan waktu membuat tingkat persaingan menjadi semakin 
tajam. Tingginya tingkat persaingan juga didukung oleh adanya perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi  yang  memungkinkan  adanya  perdagangan  lewat  internet  atau  komputer  sehingga 
membawa dampak pada perubahan perilaku  beli dan jual masyarakat.  

 
  Dengan adanya tingkat persaingan yang tajam, membuat banyak produk yang relatif sama di pasar 
(look a  like product). Hal  ini menjadikan konsumen dihadapkan pada banyak pilihan produk dan sulit 
membedakan satu produk dengan produk lain. Konsumen menjadi semakin demanding atau menuntut 
nilai (value) produk dengan lebih membandingkan harga dan manfaat produk yang didapat. Konsumen 
masa  kini  lebih  pandai  mengharapkan  lebih  dari  apa  yang  mereka  terima  di  masa  sebelumnya. 
Konsumen lebih mencari esensi nilai produk yaitu  barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang 
wajar.  Persepsi  konsumen  atas  nilai  berkaitan  dengan  kualitas  produk  yang  dapat  memberikan 
kepuasan  konsumen  yaitu  kemampuan  barang  dan  jasa  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  dan 
keinginan melebihi harapan pembeli. Pelanggan akan puas bila mereka mendapatkan kualitas barang 
dan  jasa dengan harga yang wajar sehingga semakin besar kemungkinan melakukan pembelian ulang 
atau melakukan hubungan dengan perusahaan.  

 
Oleh karena  itu hanya perusahaan yang mendasarakan keputusan pemasarannya pada  customer 

oriented dan value oriented‐lah yang bisa bertahan. Konsep market driven atau consumer driven perlu 
diterapkan  ke  dalam  kebijakan  intern  perusahaan  agar  kepuasan  pelanggan menjadi  orientasi  atau 
fokus  perusahaan.  Kelangsungan  hidup  perusahaan  juga  sangat  tergantung  dari  kemampuan 
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perusahaan  menciptakan  hubungan  baik  dengan  konsumen  (consumer  relationship).  Untuk  itu 
perusahaan sebaiknya menerapkan konsep pemasaran berdasarkan hubungan (relationship marketing) 
yang  pada  dasarnya mempunyai  tujuan  untuk menciptakan  loyalitas  pelanggan  yang  kuat.  Hal  ini 
mengakibatkan  banyak  perusahaan  yang  berada  pada  posisi  pemimpin  pasar  lebih  berupaya  untuk 
mempertahankan pelanggannya daripada menerobos pasar baru. Hal dasar  yang perlu diperhatikan 
perusahaan dalam menjalin hubungan ini adalah memahami benar apa kebutuhan dan keinginan serta 
harapan  individual konsumen. Akhir‐akhir  ini banyak perusahaan yang menyadari untuk menerapkan 
individualized marketing atau one to one marketing dengan cara menciptakan produk yang dapat tepat 
memenuhi apa yang diinginkan dan dibutuhkan kelompok konsumen.     
 

INISIASI II 
ANALISIS PELUANG PEMASARAN 

 
Proses  pemasaran  meliputi  analisis  peluang  pemasar,  meneliti  dan  memilih  pasar  sasaran, 

merancang  strategi  pemasaran  dan  program  pemasaran,  dan  mengorganisir,  melaksanakan  dan 
mengawasi usaha pemasaran. Langkah pertama dalam proses pemasaran yaitu analisis peluang pasar 
yang terdiri dari analisis lingkungan pemasaran dan analisis perilaku konsumen.  
 
A.   Analisis Lingkungan Pemasaran 

Perusahaan  selain  harus  memperhatikan  kebutuhan  konsumen,  juga  harus  memperhatikan 
lingkungan  pemasaran.  Lingkungan  pemasaran  sangat  berpengaruh  pada  kesuksesan  perusahaan 
seperti terlihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 1 

Faktor‐faktor lingkungan yang mempengaruhi program pemasaran 
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Analisis lingkungan pemasaran terdiri dari analisis lingkungan makro dan lingkungan mikro. 

 
1)   Lingkungan Makro 

 
Dalam  lingkungan  makro  terdapat  kekuatan‐kekuatan  uncontrollable  yang  dapat  memberikan 

peluang atau menimbulkan ancaman bagi perusahaan  sehingga perlu dicermati dan ditanggapi oleh 
perusahaan.  Kekuatan‐kekuatan  lingkungan  yang  dapat  berpengaruh  pada  proses  pengambilan 
keputusan dalam perencanaan pemasaran, antara lain: 
a.   Demografi 

Berisikan tentang data kependudukan beserta karakteristik distribusinya. Perusahaan perlu melihat 
kecenderungan  demografi  utama  dan  karakteristiknya  karena  dapat  berimplikasi  pada  pengambilan 
keputusan dalam perencanaan pemasaran. Misal data pertumbuhan tingkat jumlah kelahiran bayi yang 
meningkat merupakan  informasi penting bagi pemasar untuk mengetahui adanya potensi pasar akan 
produk perlengkapan bayi dan susu formula.   
b.   Kondisi ekonomi 

Hal‐hal yang terkait antara  lain distribusi pendapatan, tabungan, hutang atau ketersediaan kredit. 
Pemasar  perlu memperhatikan  kecenderungan‐kecenderungan  utama  dalam  pendapatan  dan  pola 
pengeluaran rumah tangga yang dipengaruhi oleh faktor tingkat harga dan inflasi. Misal, di saat tingkat 
inflasi  tinggi  yang  ditandai  oleh  adanya  peningkatan  harga  barang‐barang  di  pasaran, maka  tingkat 
konsumsi masyarakat cenderung menurun dan tingkat minat untuk menabung menjadi tinggi.   
c.   Lingkungan teknologi 

Perubahan  teknologi membawa dampak pada perubahan  gaya hidup dan   pola  konsumsi pasar. 
Untuk itu dibutuhkan adanya inovasi penelitian dan pengembangan (R&D) untuk menciptakan ide‐ide 
kreatif produk baru yang berorientasi pasar karena adanya kebutuhan konsumen yang perlu terpenuhi. 
Misal adanya perkembangan  teknologi  informasi dan adanya gaya hidup yang menuntut kepraktisan 
menuntut pemasar untuk  lebih menawarkan program pemasaran terutama kebijakan pendistribusian 
produk malalui  fasilitas  internet  atau  electronic marketing  seperti  internet  based  stores,  electronic 
catalog, video marketing, mail marketing atau cybermalls.    
d.   Politik dan hukum 

Keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politis yang terdiri 
dari  hukum,  badan  pemerintah  dan  kelompok  berpengaruh. Misal,  pengaturan  pemerintah  untuk 
melindungi  kepentingan  konsumen  dari  perilaku  bisnis  yang  tidak  terkendalikan  melalui  Yayasan 
Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  membawa  dampak  pada  pengawasan  produk  secara  lebih 
intensif. 
e.   Sosial dan budaya 

Pergeseran  nilai  budaya,  cara  hidup,  nilai‐nilai  sosial,  keyakinan  dan  kesenangan  dari  suatu 
masyarakat  perlu mendapat  perhatian  pemasar  karena  dapat mempengaruhi  program  pemasaran. 
Misal  adanya  gaya  hidup  dari  kalangan  menengah  ke  atas  membawa  dampak  pada  kebijakan 
periklanan yang menekankan pada unsur estetis dan kesan glamour. 
f.   Lingkungan fisik atau alam  

Budaya Teknologi 
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Pemasar  perlu  memperhatikan  hal‐hal  seperti  keterbatasan  sumber  daya  alam,  pelestarian 
lingkungan,  dan meningkatnya  polusi  dan  biaya  energi  untuk  penentuan  program  pemasaran  suatu 
produk.  Misal  dengan  adanya  isu‐isu  gerakan  hijau  untuk  perlindungan  alam  (green  marketing), 
sebaiknya perusahaan menciptakan kemasan produk yang ramah lingkungan (bukan berasal dari bahan 
baku  yang  susah  diuraikan  secara  biologis,  tidak menimbulkan  efek  rumah  kaca/ merusak  lapisan 
ozon).  
 
 
2)  Lingkungan Mikro  

Yang dimaksud dengan  lingkungan mikro adalah faktor‐faktor  lingkungan di  luar perusahaan yang 
memberi  pengaruh  secara  langsung  dan  cukup  kuat  pada  perusahaan  dalam  proses  pengambilan 
keputusan  pemasaran.  Seperti  lingkungan makro,  lingkungan mikro  ini  juga merupakan  faktor  yang 
tidak  dapat  dikendalikan,  walau  tidak  tertutup  kemungkinan  bagi  perusahaan  juga  dapat 
mempengaruhi secara timbal balik pada faktor‐faktor lingkungan mikro. 
a. Pemasok 

Pemasok  merupakan  suatu  lembaga  yang  membantu  perusahaan  dalam  memasok  kebutuhan 
perusahaan  untuk  memproduksi  barang  dan  jasa.  Kerjasama  antara  pemasok  dengan  perusahaan 
memberikan  pengaruh  positif  satu  sama  lain.  Pemasok  memberi  pengaruh  pada  nilai  pelanggan 
terutama  yang  terkait  dengan masalah  ketersediaan  bahan  baku  produksi  dan  penghantaran  hasil 
produksi. 
b. Perantara pemasaran 

Perantara pemasaran memberi pengaruh yang cukup kuat terhadap kesuksesan upaya pemasaran 
perusahaan, karena terkait dengan proses pendistribusian, penjualan, dan pengenalan produk dan jasa 
yang dihasilkan perusahaan kepada konsumen akhir. Perantara pemasaran bisanya  lebih mengetahui 
keadaan pasar karena  terdiri dari para distributor dan pengecer yang berhubungan  langsung dengan 
pembeli atau konsumen.  
c. Pelanggan 

Perusahaan  perlu mengetahui  karakteristik  dan  keinginan  pelanggannya  yang merupakan  para 
pembeli  produk  dan  jasa  yang  ditawarkan.  Perusahaan  harus  berusaha  mengutamakan  kepuasan 
kepada pelanggannya dengan menawarkan produk dan jasa yang sesuai kebutuhan dan keinginannya. 
Dalam  hal  ini  masalah  konsumerisme  menjadi  sesuatu  yang  penting  untuk  melindungi  konsumen 
secara hukum dari propaganda palsu perusahaan yang mengutamakan keuntungan yang besar dalam 
jangka pendek. 
d. Pesaing 

Lingkungan  persaingan  sangat  mempengaruhi  kesuksesan  usaha  pemasaran  suatu  perusahaan 
untuk meraih pasar sasarannya. Perusahaan perlu mengetahui berbagai karakteristik dalam lingkungan 
persaingannya  seperti  struktur  industri,  strategi  pemasaran  para  pesaing,  tingkat  atau  ukuran 
persaingan, dan  aspek  persaingan  lainnya  untuk memberikan  nilai  yang  lebih  kepada  pelanggannya 
dibanding pesaing. 
e. Publik 

Yaitu terdiri dari kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan,  seperti 
karyawan,  pemegang  saham,  lembaga  keuangan, masyarakat, media massa,  dan  lembaga  swadaya 
masyarakat.  
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B.   Analisis Perilaku Konsumen 
 

Dalam menganalisis peluang pasar, pemasar juga perlu melalukan analisis perilaku konsumen untuk 
mengidentifikasi  perilaku  beli  konsumen  dan  proses  pembeliannya  beserta  faktor‐faktor  yang 
mempengaruhi  pengambilan  keputusan  pembelian.  Tujuan  pemasaran  adalah  untuk  memuaskan 
keinginan  dan  kebutuhan  konsumen. Untuk  itu  diperlukan  pemahaman  tentang  perilaku  konsumen 
untuk  mempelajari  bagaimana  individu,  kelompok,  dan  organisasi  dalam  memilih,  membeli, 
menggunakan  barang,  jasa  dan  ide  untuk memuaskan  kebutuhan  dan  keinginan mereka.  Pemasar 
perlu mempelajari keinginan, persepsi, preferensi, dan  perilaku beli konsumen. 

 
Model Perilaku Konsumen 

Pada dasarnya terdapat dua faktor penentu yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 
yaitu kekuatan lingkungan dan faktor‐faktor individual. 
1) Kekuatan lingkungan mencakup: (a) budaya, (b) sub budaya, (c) kelas sosial, (d) kelompok referensi, 

(e) keluarga, (f) faktor‐faktor situasional, (g) nilai‐nilai, norma dan peranan sosial, dan (h) variabel‐
variabel bauran pemasaran  

2) Faktor‐faktor  individual  mencakup:  (a)  persepsi,  (b)  motif,    (c)pengilahan  informasi,  (d) 
pembelajaran, (e) sikap dan keyakinan, (f) kepribadian, (g) pengalaman, dan (h) konsep diri.   
     

 
 
 
 

Gambar 2. 
 Model Perilaku Konsumen 

 
   

‐ Budaya      ‐ Persepsi            ‐ Mengenali masalah 
  ‐ Sub‐budaya                            
   

‐ Kelas sosial      ‐ Pembelajaran            ‐ Mencari informasi 
                     
  ‐ Kelompok Referensi    ‐ Sikap dan keyakinan         ‐ Mengevaluasi alternatif 

‐ Keluarga 
 

  ‐ Faktor‐faktor situasional    ‐ Motivasi           ‐ Mengambil Keputusan Beli 
    
  ‐ Nilai, norma dan peran     ‐ Pengalaman 
    sosial     ‐ Kepribadian 

Kekuatan-kekuatan 
Lingkungan 

Faktor-faktor  
Individual 

Proses Keputusan 
Beli 
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  ‐ Variabel Bauran     ‐ Konsep diri           ‐ Mengevaluasi Pasca Beli  
    Pemasaran     ‐ Gaya Hidup 
 

           
1. Kekuatan‐kekuatan Lingkungan 
Faktor Budaya 
Budaya merupakan  determinan  atau  penentu  yang  paling  fundamental  dari  keinginan  dan  perilaku 
seseorang.    Serangkaian  tata  nilai,  persepsi,  preferensi,  dan  perilaku  seseorang  didapat  melalui 
keluarganya  dan  lembaga‐lembaga  sosial  lainnya.  Seorang  anak  yang  tumbuh  di Asia mendapatkan 
pemahaman tata sulila dan penghormatan yang  lebih kepada orang tuanya dan orang yang berumur 
lebih  tua.  Dari  sini  kebutuhan  yang  spesifik  terkait  dengan  perilaku  seseorang  pun  menjadi 
berkembang.  Anak  selalu  pergi  ke  masjid/musola  lebih  membutuhkan  sarung  dan  peci  dibanding 
permainan PS (play station).  
Sub‐budaya 
Sub‐budaya  terdiri  juga  berperan  dalam  pembentukan  perilaku  seperti  suku  bangsa,  agama,  dan 
wilayah geografis. 
Kelas sosial 
Kelas  sosial  dalam  masyarakat  mempunyai  karakteristik  nilai,  minat,  dan  perilaku  yang  homogen 
seperti  pekerjaan,  penghasilan,  kekayaan,  pendidikan  dan  orientasi  nilai.  Kelas  sosial  membentuk 
perilaku konsumen dalam menentukan preferensi produk dan merek dari pakaian, perabotan rumah, 
kendaraan dan kegiatan waktu luang.    
Kelompok Referensi 
Kelompok  referensi  yang  merupakan  kelompok  dimana  sesorang  tinggal  atau  berinteraksi  dapat 
memberi  pengaruh  langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  perilaku  seseorang.  Tingkat  pengaruh 
kelompok  referensi bervariasi antar produk dan merk. Menurut hasil penelitian, kelompok  referensi 
sangat kuat pengaruhnya terhadap produk mobil dan televisi.  
Keluarga 
Keluarga merupakan  kelompok  utama  yang  paling  berpengaruh  tehadap  perilaku  seseorang.  Para 
pemasar  tertarik  untuk  mengetahui  peran  dan  pengaruh  dari  anggota  keluarga  dalam  pembelian 
berbagai  produk  atau  jasa.  Selanjutnya  dalam  pengambilan  keputusan  pembelian  suatu  produk, 
peranan dan pengaruh seseorang dalam kelompoknya adalah sebagai berikut: 

a) Sebagai initiator, yaitu seseorang yang menyarankan membeli suatu produk. 
b) Sebagai  influencer,  yaitu  seseorang  yang  mempengaruhi  keputusan  akhir  pembelian  suatu 

produk. 
c) Sebagai decider, yaitu seseorang yang memutuskan pembelian suatu produk. 
d) Sebagai purchaser, yaitu seseorang yang bertugas melakukan pembelian. 
e) Sebagai user, yaitu seseorang yang memakai produk yang dibeli. 
 
Kelima   fungsi di atas merupakan decision making units, yaitu orang atau sekelompok orang yang 

mempunyai tujuan sama dalam proses pengambilan keputusan dan diharapkan dapat bersama‐sama 
memikul  resiko  yang  ditimbulkan.  Seorang  pemasar  harus  mengetahui  peranan  dan  pengaruh 
seseorang  dalam  pengambilan  keputusan  pembelian  suatu  produk.  Misal,  dalam  pengambilan 
keputusan  untuk  produk  yang mahal,  seperti  pembelian mobil,  televisi,  asuransi  jiwa,  peran  suami 
biasanya  lebih  dominan  yaitu  sebagai  decider  dan  purchaser,  sedangkan  anak‐  anak  bisa  berperan 
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sebagai  initiator atau user. Namun dalam pembelian produk makanan, minuman, pakaian anak‐anak, 
kebutuhan  rumah  tangga  sehari‐hari  (pembersih  lantai,  gas,  abu  gosok),  peralatan  rumah  tangga 
(mesin cuci, peralatan dapur, meja kursi makan). 

 
Peran  dan  status  seseorang  dalam  suatu  keluarga,  klub  atau  organisasi mempengaruhi  perilaku 

pembeliannya.  Konsumen  akan memilih  produk  yang  dapat mengkomunikasikan  peran  dan  status 
mereka dalam masyarakat.  
Faktor‐faktor Situasional 
Disebut juga dengan situasi sosial yang juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen. 
Pemasar  harus memperhatikan  faktor  situasi  sosial  ini  karena  suatu  produk mungkin  dibeli  dalam 
situasi sosial dan produk lainnya dibeli pada situasi yang lain. 
 
Karakteristik pribadi yang mempengaruhi keputusan pembelian seseorang yaitu usia dan tahap siklus 
hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, dan kepribadiannya. Pengaruh usia dan tahap siklus 
seseorang terhadap pembelian produk yang dikonsumsi, misal pasangan muda yang baru menikah dan 
belum  mempunyai  anak  mempunyai  pola  perilaku  beli  yang  berbeda  dengan  keluarga  yang 
mempunyai anak usia sekolah. Pekerjaan dan keadaan ekonomi seseorang mempunyai pengaruh pada 
pola konsumsi dan pilihan produk. Perilaku konsumsi juga dipengaruhi oleh gaya hidup atau pola hidup 
sehari‐hari seseorang yang dinyatakan dengan kegiatan, minat dan opini.    
Nilai, Norma dan Peran Sosial 
Nilai  sosial merupakan  tujuan‐tujuan  yang  dipandang  penting  olehmasyarakat  dan menggambarkan 
ide‐ide  bersama  dalam  suatu  budaya  tentang  cara‐cara  bertindak  yang  diinginkan.  Norma  adalah 
aturan‐aturan yang menunjukkan apa ang benar dan salah, yang dapat diterima dan ditolak oleh orang 
lain  di  dalam masyarakat.  Peran merupakan  pola  perilaku  spesifik  yang  diharapkan  oleh  seseorang 
dalam suatu posisi. 
Variabel Bauran Pemasaran 
Variabel  produk,  harga,  distribusi  dan  promosi  merupakan  faktor  penting  yang  dapat  diatur  dan 
dirancang pemasar. 
  
2. Faktor‐faktor Individual 
Persepsi 
Persepsi  tentang  suatu  produk  oleh  konsumen  selau  dikaitkan  dengan  nilai  yang  diharapkan  (nilai 
produk, nilai pelayanan, nilai personil, dan nilai  citra) dibandingkan dengan ongkos  (harga moneter, 
ongkos waktu, ongkos psikis, danongkos energi). 
Pembelajaran 
Perilaku  beli  konsumen  dimulai  dengan  proses  pembelajaran  konsumen  tentang  sesuatu,  untuk 
kemudian memberikan  tanggapannya dan ahirnya akan menunjukkan  sikap  tertentu  terhadap  suatu 
produk. 
Sikap dan Keyakinan 
Keputusan pembelian merupakan keputusan akhir dari serangkaian proses sebelumnya, yaitu proses 
pembelajaran  melalui  pengalaman  pribadi  dan  sosial,  sampai  pada  sikap  dan  keyakinan  terhadap 
perilaku  yang  akan  dilakukannya.  Keyakinan  konsumen  tentang  suatu  produk  pada  ahirnya  akan 
membentuk citra merek (brand  image). Sikap merupakan faktor penentu dalam meramalkan perilaku 
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seseoran di masa mendatang. Pemasar perlu memperkuat sikap konsumen yang positif dan juga harus 
merubah sikap negatif konsumen terhadap suatu produk. 

Motivasi 
Motivasi seseorang dalam membeli suatu produk adalah untuk memperoleh kepuasan. Pemasar dapat 
menganalisis motif‐motif atau kekuatan yang mendorong seseorang melakukan keputusan beli seperti 
faktor‐faktor pemilikan, ekonomi, keingintahuan, dominasi, status, kesenangan, dan peniruan. Maslow 
mengemukakan  hirarki  kebutuhan Maslow  terdiri  dari  lima  jenjang  pemenuhan  kebutuhan  secara 
asasi, yaitu mulai dari kebutuhan fisiologi, kesehatan, sosial, harga diri dan aktualiasi diri.  
 
Orang  yang  sudah  mapan  dan  berkecukupan  termotivasi  memenuhi  kebutuhan  sosialnya  seperti 
berlibur ke lura negeri, makan di restoaran mahal dan berbelanja barang mewah di toko terkenal untuk 
memenuhi  kebutuhan  penghargaan  (self  esteem), mengajak  anak  istri  tidur  di  hotel mewah  untuk 
memenuhi kebutuhan aktialisasi diri, semua motivasi tersebut bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan 
jenjang pertama dan kedua (makan minum untuk kelangsungan hidup). 
 
Pengalaman  
Pengalaman konsumen dalam menggunakan suatu produk merupakan kunci dari proses pembelajaran 
konsumen  untuk mengetahui  perilaku  belinya.  Pengalaman  positif mendorong  konsumen membeli 
barang  yang  sama  di  kemudian  hari.  Pemasar  dapat mengaplikasikannya  dengan memberi  contoh 
barang secara gratis. 
Kepribadian 
Sifat‐sifat  kepribadian  yang  cocok  atau  relevan  dengan  strategi  pemasaran  adalah  innovativeness 
(tingkatan  seseorrang  suka  mencoba  sesuatu  yang  baru,  percaya  diri  (tingkatan  secara  positif 
konsumen mengevaluasi kemampuan mengambil keputusan beli dan sociability  (tingkatan seseorang 
berinteraksi sosial dan menanggapai produk dengan situasi sosial). 
Konsep Diri 
Konsep diri merupakan cara bagi konsumen untuk melihat dirinya sendiri dan pada saat yang sama ia 
mempunyai  gambaran  tentang  diri  konsumen  lain.  Konsep  diri  tiap  konsumen  berbeda‐beda, 
konsumen  harus  mempelajari  konsep  diri  untuk  mengetaui  tujuan  konsumen  yang  dapat 
mempengaruhi perilaku belinya 
Gaya Hidup 
Gaya  hidup merupakan modus  hidup,  terdiri  dari  aktivitas, minat,  dan  opini  seseorang. Gaya hidup 
atau disebut dengan psikografik menggambarkan ukuran‐ukuran  tentang apa yang ada dalam benak 
konsumen. Karakteristik gaya hidup  sangat penting dalam  strategi  segmentasi pasar dan penentuan 
sasaran konsumen. 
 

 
Pada materi inisiasi tentang Perilaku Konsumen tersebut di atas kami sebutkan perilaku beli konsumen 
dipengaruhi faktor‐faktor individual dan kekuatan lingkungan. Contoh dari penerapan konsep tersebut 
dilakukan oleh resto cepat saji gobal McDonald's dalam menawarkan jenis produk‐produk 
makananannya di Indonesia. 
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Dapat dikatakan resto ini telah eksis dan berkembang jauh lebih pesat dibanding resto cepat saji global 
lainnya. Kiat McDonald's dalam memahami karakteristik konsumen Indonesia terutama dalam hal 
selera menu dan kebiasaan makan. McDonald's mengamati orang Indoensia punya keyakinan bahwa 
banyak yang merasa belum makan jika belum makan nasi. Ini fakta yang kurang menggembirakan bagi 
McDonald's karena bukan menjadi menu standarnya.  
 
Penyelesaiannya kemudian McDonald's menawarkan pilihan menu bisa diterima lidah orang Indonesia 
seperti menawarkan paket daging ayam dan nasi. Termasuk dalam versi burger, seperti McChicken dan 
McRice. Tindakan ini merupakan upaya McDonald's dalam mengadopsi selera lokal. Upaya ini 
merupakan tindakan nyata jargon "Think globally, act locally" pada era globalisasi saat ini. Tidak 
mengherankan jika respons target pasarnya cukup bagus. 
 

 

 
 
 
Segmentasi Pasar 
Pengertian dan Kegunaan Segmentasi Pasar 

Pada  dasarnya  pasar memiliki  sifat  yang  heterogen  dan  sangat  luas  yang mempunyai  berbagai 
kebutuhan dan keinginan yang berbeda‐beda. Perusahaan tidak bisa menawarkan suatu  jenis produk 
untuk  dapat memenuhi  kebutuhan  konsumen  yang  bermacam‐macam.    Artinya  satu  jenis  produk 
hanya diperlukan kelompok pasar  tertentu saja. Untuk  itu perusahaan perlu mengadakan pemilahan 
atau  pengelompokan  pasar  yang  sangat  luas  sehingga  produk  yang  ditawarkan  benar‐benar  dapat 
memuaskan  kelompok  pasar  yang  dituju  atau  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keinginan  mereka. 
Kegiatan ini disebut segmentasi pasar, sedang setiap kelompok pasar yang dituju tersebut merupakan 
segmen pasar. Adapaun pengertian segmentasi pasar menurut Kotler adalah sebagai berikut: 
   

Segmentasi  pasar  adalah  proses membagi  pasar  keseluruhan  untuk  suatu  barang  dan  jasa  ke 
dalam  beberapa  kelompok  yang  lebih  kecil,  dimana  para  anggota  masing‐masing  kelompok 
mempunyai kesamaan terhadap faktor‐faktor yang mempengaruhi permintaan. 
 
Sedangkan manfaat atau kegunaan dari segmentasi pasar adalah: 

- Dapat  mengidentifikasi  peluang  pengembangan  produk  baru.  Analisis  yang  cermat  terhadap 
beberapa  segmen  pasar  potensial  menunjukkan  adanya  satu  atau  dua  kelompok  pasar  yang 
memiliki  kesamaan  kebutuhan  yang  spesifik. Misal  penawaran  laptop  computer  atau  komputer 
jinjing.  Produk  ini  tercipta  karena  adanya  pasar  yang  terdiri  dari  orang‐orang  sibuk  yang 
menginginkan komputer dalam bentuk yang praktis, bisa dibawa kemana‐mana. 

- Dapat membantu mendesain  program  pemasaran  dengan  lebih  efektif  dalam meraih  kelompok 
pasar yang homogen atau memiliki kesamaan‐kesamaan karakteristik. 

- Dapat  mengembangkan  strategi  pengalokasian  sumber‐sumber  pemasaran  dengan  lebih  baik. 
Dengan melakukan segmentasi pasar yang memfokuskan investasi pada segmen pasar yang spesifik 
maka akan didapat keuntungan jangka panjang dalam memenangkan persaingan yang kompetitif.  
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Kriteria Segmentasi 
Untuk mengidentifikasi segmen pasar yang homogen diperlukan upaya untuk membagi‐bagi pasar 

yang  mempunyai  kesamaan  karakteristik  dengan  menggunakan  faktor‐faktor  atau  dasar‐dasar 
segmentasi sebagai berikut: 
a.   Faktor demografis geografis, yaitu populasi,  jaringan  transportasi,  iklim,tipe, komersial, pendirian 

ritel,  media,  persaingan,  pola  pertumbuhan,  peraturan,  biaya  hidup.  Segmentasi  geografis  ini 
membagi‐bagi  pasar  berdasar  unit‐unit  geografis,  misal  sepatu  ski  dipasarkan  pada  wilayah 
tertentu dan tidak akan dijual di wilayah tropis yang hanya mempunyai 2 musim saja. 

b.  Faktor  demografis  pribadi,  yaitu  umur,  jenis  kelamin,  mobilitas,  penghasilan,  pekerjaan,  status 
perkawinan, besarnya rumah tangga, agama, kesukuan, dan pendidikan. Segmentasi demografis ini 
memisahkan pasar ke dalam kelompok‐kelompok yang didasarkan pada variabel‐variabel tersebut, 
misal  pemasar  perlu  memperhatikan  faktor  demografi  pribadi  dengan  kriteria  umur  dan  jenis 
kelamin  untuk  memasarkan  produk  baju  dan  sepatu.  Ukuran,  corak  ataupun  desain  baju  dan 
sepatu untuk anak‐anak tentu berbeda dengan yang diperuntukkan untuk dewasa. Contoh lainnya 
antara  lain produsen susu formula yang membeda‐bedakan produk berdasar usia antara  lain susu 
untuk usia di bawah 1 th, 1‐3 th, dan diatas 3 th.  

c.      Faktor  psikografis  dan  keperilakuan,  yaitu  kepribadian,  sikap, manfaat  produk  yang  diinginkan, 
persepsi, loyalitas merek, pengalaman menggunakan produk, tingkat penggunaan produk, struktur 
pembelian  (informal  ke  formal,  otonomi  ke  bersama),  daur  hidup  keluarga,  kelas  sosial, 
keinovatifan, kepemimpinan opini, kepentingan membeli. Segmentasi psikografi  ini membagi‐bagi 
konsumen  ke  dalam  kelompok‐kelompok  berdasarkan menurut  variabel‐variabel  tersebut, misal 
produsen  mobil  yang  mendesain  mobil  berdasarkan  pada  faktor  gaya  hidup  dan  kepribadian 
konsumen.  Produsen mendesain mobil  sport  untuk  konsumen  bergaya  sportif, mobil  sedan  lux 
untuk yang menginginkan kesan ekslusif dan mengutamakan kenyamanan.  
Demikian juga untuk produk rokok, produsen mengembangkan merek‐merek rokok bagi “perokok 
berat”,  “perokok  biasa”,    dan  “perokok  yang  berhati‐hati/ringan”.  Selain  memperhatikan 
karakteristik  konsumen,  pasar  juga  dapat  disegmentasikan  berdasarkan  tangapan  konsumen 
(segmentasi  keprilakuan).  Sehingga  pembeli  dipilah‐pilah  ke  dalam  variabel  kesempatan 
penggunaan, manfaat yang dicari, status pemakai, tingkat pemakaian, dan sikap konsumen. 
 
Contoh  dari  segmentasi  perilaku  antara  lain  produsen  pasta  gigi  yang memperhatikan  variabel 
manfaat  yang  dicari  dalam  mensegmentasikan  pasarnya.  Misal,  pasta  gigi  “Crest”  yang 
menawarkan manfaat perlindungan terhadap gigi berlubang sebagai daya tarik penjualan yang khas 
demikian  juga pasta gigi “aquafresh” yang menawarkan 3 manfaat yaitu “perlindungan  terhadap 
gigi berlubang”, “nafas lebih segar”, dan “gigi lebih putih”. 

 
 
Penentuan Sasaran Pasar (Market Targetting)  

Setelah  mengadakan  pengelompokan  atau  pembagian  pasar  keseluruhan  ke  dalam  segmen‐
segmen  pasar  yang  homogen, maka  perusahaan  perlu melakukan  penetapan  pasar  sasaran  (target 
market).  Segmentasi  pasar  pada  dasarnya menunjukkan  peluang  pasar  yang  dihadapi  perusahaan, 
selanjutnya  perusahaan  perlu  mengevaluasi  macam‐macam  segmen  yang  ada  untuk  memutuskan 
berapa banyak dan segmen mana yang akan dijadikan sasaran.  
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Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus memperhatikan potensi  laba 
masing‐masing  segmen,  daya  tarik  laba  jangka  panjang  suatu  segmen,  dan  tujuan  jangka  panjang 
perusahaan. Sedangkan untuk memilih pasar sasaran, perusahaan perlu dapat mempertimbangkan tiga 
alternatif strategi: 

 
1. Undifferentiated Marketing 

Yaitu  usaha  untuk  meninjau  pasar  secara  keseluruhan  yang  mendasarkan  pada  kesamaan‐
kesamaan  kebutuhan  konsumen  dengan  mencoba  mengembangkan  produk  tunggal  untuk 
memenuhi keinginan banyak orang. 
Misal penawaran gula merah dan minyak goreng tanpa merek yang dibutuhkan semua orang.  

2. Differentiated marketing 
Yaitu usaha untuk mengidentifikasi kelompok‐kelompok pasar tertentu dengan membagi pasar ke 
dalam dua kelompok atau lebih. Misal suatu perusahaan yang menawarkan berbagai macam merek 
dengan kemasan yang berbeda‐beda untuk ditujukan pada segmen pasar yang berbeda.   

3. Concentrated Marketing 
Yaitu usaha untuk memusatkan usaha pemasaran perusahaan pada satu atau beberapa kelompok 
pembeli  saja  dengan  menempatkan  posisinya  pada  segmen  pasar  yang  terbesar  yang  paling 
menguntungkan. Misal penawaran sepeda motor  jenis bebek dengan empat tak  yang mempunyai 
potensi pasar yang tinggi.    

 
Penentuan Posisi Produk (Product Positioning) 

Setelah mengadakan segmentasi pasar dan penentuan sasaran pasar, perusahaan perlu melakukan 
penentuan  posisi  penawarannya.  Untuk  mendapatkan  keunggulan  kompetitif,  perusahaan  perlu 
mengembangkan  strategi penentuan posisi produk ke pasar  sasaran yang dituju. Adapun pengertian 
penentuan posisi produk adalah sebagai berikut: 
 

Penentuan posisi adalah tindakan untuk merancang citra perusahaan serta nilai yang ditawarkan 
sehingga  pelanggan  dalam  suatu  segmen memahami  dan menghargai  kedudukan  perusahaan 
dalam kaitannya dengan pesaing (Kotler,1997).  

 
Dengan demikian penentuan posisi produk  lebih memfokuskan pada apa produk  itu,  seperti apa 

produk itu, dan bagaimana pelanggan harus mengevaluasinya. Perusahaan harus mengetahui persepsi 
dan  preferensi  pembeli mengenai produk  yang  ditawarkan.  Pemosisian  juga  dikatakan  sebagai  cara 
bagaimana  konsumen  mendefinisikan  produk  pada  atribut‐atribut  yang  penting  apabila 
diperbandingkan  dengan  produk  pesaing.  Perusahaan  harus  berusaha  membuat  produknya  lebih 
menonjol dari produk pesaing dan membuatnya lebih menarik bagi pembeli. Untuk melakukan strategi 
penentuan  posisi  pasar  yang  baik,  perusahaan  harus memutuskan  karakteristik  dan  keistimewaan 
khusus yang membedakan produk yang ditawarkan dengan pesaing kepada pasar sasaran. 

Produk‐produk yang memiliki posisi pasar yang kuat misal Sampurna A. Mild yang berani membuat 
pernyataan‐pernyataan dalam mempromosikan produk rokoknya dengan slogan “how low can you go” 
atau “others can only follow”. Pernyataan tersebut berusaha mengatakan bahwa produk rokok A. Mild 
memiliki kandungan tar dan nikotin rendah dan merupakani pemimpin pasar untuk jenis rokok ringan 
(bukan kretek). 
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Diferensiasi Produk 
Diferensiasi merupakan suatu upaya mrek atau perusahaan untuk menciptakan perbedaan di antara 
para pesaing untuk memberikan value terbaik kepada pelanggan. Perusahaan perlu memahami tiga hal 
penting  yang  terkait  dengan  upaya  diferensiasi  yaitu mengetahui  dengan  tepat  value  produk  yang 
ditawarkan (what to offer), bagaimana cara penawarannya (how to offer), dan mengetahui perangkat 
infrastruktur  yang  digunakan  (enabler).  Beberapa  contoh  perusahaan  yang menerapkan  prinsip  ini 
antara lain: 
• Bank  BCA  menciptakan  diferensiasi  melalui  produk‐produknya  yang  inovatif    seperti  Tahapan, 

KlikBCA, DebitBCA, mobile banking, dan sebagainya) melalui jaringan ATM yang andal dan hadir di 
berbagai  tempat  strategis  melalui  kemampuan  teknologi  informasinya  yang  solid.  Upaya  ini 
merupakan contoh prinsip what to offer. 

• Rokok  Dji  Sam  Soe  yang membangun  diferensiasi  dengan  cita  rasa  legendaris  yang merupakan 
paduan rasa yang pas antara tembakau, cengkih, dan saus dan telah menjadi standar rasa rokok: 
ultimate taste and flavor. Upaya ini merupakan contoh prinsip what to offer. 

• Harley‐Davidson    yang  menawarkan  konsep  motor  besar  dengan  cara  membangun  komunitas 
pelanggan yang sangat loyal, dengan mengandalkan atribut khas biker: celana jins, jaket kulit, ikat 
pinggang  metal,  sepatu  bot,darung  tangan  kulit,  dan  tato  logo  Harley‐Davidson.  Upaya  ini 
merupakan contoh prinsip how to offer. 

• Taksi Blue Bird menawarkan layanan prima dengan dukungan kemampuan teknologi (sebagai taksi 
pertama  yang  menggunakan  agrometer  dan  audio  komunikasi,  data  pelanggan  yang 
terkomputerisasi, dan penggunaan Global Positioning System/GPS), SDM yang terlatih, dipercaya, 
dan  service oriented, dan  fasilitas  infrastruktur  (layanan pemesanan 24  jam, 13 depot  taksi yang 
letaknya strategis, 46 sevice outlet, dan 10.000 unit taksi yang siap melayani 24 jam juga). Upaya ini 
merupakan contoh prinsip enabler. 

 
Dari  berbagai  contoh  tersebut,  terdapat  hal  penting  yang  perlu  ditekankan  dari  pelaksanaan 
diferensiasi,  yaitu  penawaran  produk  yang  unik  dan  sulit  ditiru  pesaing  atau  disebut  dengan  core 
differntiation. Selain  itu  juga perlu memperhatikan  customer  focused dan mampu memenuhi needs, 
wants, dan expectations dari setiap pelanggan yang ada dengan menciptakan excellent value produk. 
Sebagai penekanan dari pelaksanaan diferensiasi  tersebut dapat dijelaskan dari upaya Kompas  yang 
menyampaikan  tulisan  yang  lugas, padat,  jenis  feature  ( mulai dari eonomi, politik, budaya,  sampai 
iptek), dan keakuratan dan kesolidan berita. Demikian  juga dengan upaya Abdullah Gimanastiar atau 
Aa Gym  sebagi marketer  yang  islami  dengan menawarkan  kosnep  dakwah  pada masalah  hati  atau 
Manajemen Qalbu (MQ). 
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Setelah  perusahaan  mensegmentasikan  pasarnya,  memilih  kelompok  pelanggan  pasarnya,  dan 
menentukan  posisi  pasar  yang  diinginkannya,  maka  perusahaan  akan  merencanakan  dan 
mengembangkan  program  pemasaran  yaitu  berupa  bauran  pemasaran  (marketing  mix)  yang 
merupakan perpaduan empat faktor (4P’s elemen):  
1) Product (Produk); yaitu menyangkut pemilihan barang atau jasa yang ditawarkan. 
2) Price (Harga); yaitu menyangkut penetapan harga  jual barang yang sesuai dengan kualitas barang 

dan dapat dijangkau oleh konsumen. 
3) Promotion (Promosi); yaitu menyangkut pemilihan kebijaksanaan promosi yang tepat. 
4) Place  (Tempat);  yaitu  menyangkut  pemilihan  cara  pendistribusian  barang  atau  jasa  sehingga 

sampai ke tangan konsumen. 
 

Pada materi  inisiasi  IV kali  ini, kita membahas  tentang elemen pertama dari marketing mix yaitu 
stratgi  produk  dan  jasa.  Pada  pembahasan  pertama,  akan  kami  sampaikan  tentang  pengertian  dan 
klasifikasi produk kemudian dilanjut tentang pengembangan produk baru. 

 
1. PENGERTAN DAN KLASIFIKASI PRODUK  

Kebijakan  produk  dititikberatkan  pada  bagaimana  mendesain  produk  yang  dapat  memuaskan 
kebutuhan  dan  keinginan  konsumen.  Kebijakan  produk  merupakan  pengambilan  keputusan  yang 
sistematis pada seluruh aspek pengembangan dan pengelolaan produk, termasuk mengenai merek dan 
kemasan.  
 

Perusahaan harus meningkatkan produk‐produk yang ada untuk memuaskan pelanggannya setiap 
waktu sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan penjualan yang pada akhirnya dapat meningkatkan 
nilai perusahaan.   Untuk  itu perusahaan perlu  terus melakukan  inovasi, kreasi dan peningkatan citra 
merek. Dibutuhkan keberanian untuk menciptaan hal‐hal baru dan menemukan kebutuhan‐kebutuhan 
laten yang belum terbaca selama ini.  

 
Definisi Produk 

Produk dapat didefinisikan sebagai produk  fisik  (barang),  jasa,  ide, atau kombinasi dari ketiganya 
yang dapat memenuhi suatu kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk  fisik    (barang) merupakan 
produk  yang  mempunyai  sifat  kentara,  seperti  mesin  cuci,  sepeda  motor  atau  alat‐kosmetik. 
Sedangkan  jasa  diartikan  sebagai  produk  yang  tidak  kentara  (waktu,  keahlian,  aktivitas)  yang  dapat 
dapat dipertukarkan secara langsung dari produsen ke konsumen, misal asuransi, klinik kesehatan, biro 
konsultasi  keuangan,  penerbangan,  biro  iklan,  atau  pengajaran.  Adapun  kegiatan  pemasaran  yang 
terkait  dengan  penawaran  ide  antara  lain  pengiklanan  di  televisi  atau  sejumlah  kegiatan  promosi 
lainnya  yang menekankan  pada  pentingnya mengendarai dalam  keadaan  tidak mabuk  atau  tentang 
keuntungan yang didapat dengan tidak merokok.  
 
Klasifikasi Produk 

Produk dapat diklasifikasi berdasarkan  tujuan penggunaan dan  cara pemasarannya, yaitu Barang 
Konsumen dan Barang Industri. 

1. Barang Konsumen 
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Barang konsumen  (consumer goods) adalah barang yang dimaksud untuk dipakai oleh konsumen 
akhir tanpa memerlukan proses lanjutan secara komersial. Misal makanan, produk kosmetik, atau gula, 
yang dapat dipakai oleh seseorang untuk kenikmatan dirinya.  

Jenis  barang  konsumen  tak  terhitung  jumlahnya,  sehingga  perlu  dilakukan  penggolongan  untuk 
memudahkan  dalam  memilih  strategi  pemasarannya.  Ditinjau  dari  kebiasaan  membeli  konsumen, 
barang konsumen dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu: 

a)  Convenience Goods  (Barang  konvenien),  yaitu  barang‐barang  yang  relatif mudah  dipakai  dan 
mudah  untuk  diperoleh.  Ciri  lain  dari  barang  konvenien  adalah memiliki  harga  yang  relatif 
murah,  frekuensi pembeliannya  tinggi, dan konsumen dalam membuat keputusan beli hanya 
mengeluarkan  sedikit  usaha  dan  pertimbangan. Misal  barang‐barang  kebutuhan  sehari‐hari 
seperti sabun, gula pasir, surat kabar, dan lain‐lain. 

b)  Shopping Goods  (Barang belanjaan),  yaitu barang‐barang  yang harus dicari dulu oleh pembeli 
bila  ingin membelinya,  karena  tidak  tersedia  di  semua  tempat.  Sebelum memutuskan  untuk 
membeli, biasanya pembeli akan mempertimbangkan masak‐masak beberapa hal seperti harga, 
mutu dan warna. Misalnya, perkakas rumah tangga, pakaian atau barang‐barang elektronik. 

c)    Specialty  Goods  (Barang  spesial),  yaitu  barang‐barang  yang  mempunyai  ciri  khas  unik 
(identifikasi merk),  harganya  relatif mahal  dan  terdapat  pada  tempat‐tempat  tertentu  saja, 
dimana untuk memperolehnya sekelompok pembeli bersedia mengeluarkan pengorbanan yang 
cukup  besar.  Misalnya,  barang‐barang  mewah  dengan  jenis  dan  merek  tertentu,  mobil, 
peralatan fotografi, dan barang antik. 

2. Barang Industri 
Barang industri adalah barang yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa lain dan untuk 

memperlancar kegiatan operasional suatu perusahaan. Yang termasuk dalam kategori barang  industri 
antara lain bahan baku, suku cadang, instalasi, peralatan tammbahan, perlengkapan dan pelayanan. 
  
2) PENGEMBANGAN PRODUK BARU 
Alasan Pengembagan Produk Baru 

Keputusan untuk menciptakan produk banyak didasari karena beberapa faktor, antara lain produk 
yang  sudah ada  telah usang yaitu kurang bermanfaat untuk masa  sekarang yang disebabkan produk 
telah ketinggalan mode ataupun  teknologi. Survei pasar untuk mengetahui keinginan konsumen dan 
kekurangan dari produk yang sudah ada dilakukan sebagai dasar untuk mengembangkan produk yang 
sudah ada sehingga konsumen lebih terpuaskan keinginannya. Untuk itu perusahaan menginvestasikan 
sejumlah dana yang sangat besar untuk riset dan pengembangan produk baru atau produk yang sudah 
ada. Tujuan utama dari usaha pengembangan produk baru adalah untuk peningkatan pertumbuhan 
volume dan keuntungan di masa mendatang.  
 
Pengertian Produk Baru 
Produk baru didefinisikan sebagai barang dan jasa yang pada prinsipnya berbeda dengan produk yang 
dipasarkan oleh sebuah perusahaan. Terdapat beberapa kategori tentang produk baru, yaitu: 
a. Produk  yang  betul‐betul  baru,  tidak  ada  produk  penggantinya  (misal  obat  bagi  pasien  yang 

mengidap sakit penurunan daya tahan tubuh), ataupun produk yang penggantinya sangat berbeda 
(misal  tenaga disel untuk mengganti tenaga listrik), tenaga surya untuk mengganti tenaga air. 

b. Produk    yang  sejenis, dengan  desain  baru, misal mobil  desain  terbaru  untuk  tahun  depan, baju 
mode terkini, telepon seluler dengan fitur termutakhir, dsb. 
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c. Produk tiruan yang baru bagi perusahaan tapi tidak baru bagi pasar, misal kamera digital, telepon 
seluler dengan kamera otomatis, dsb. 

  
Tahapan Pengembangan Produk Baru 
1) Tahap Pencairan dan Penyaringan Ide tentang Produk Baru  

Langkah  pertama  dalam menciptakan  produk  baru  adalah mengembangkan  ide.  Pengembangan 
produk  yang  sama  sekali  baru membutuhkan  informasi  pasar  tentang  kebutuhan  apa  yang  belum 
terpenuhi  agar  dapat  meningkatkan  kepuasan  pelanggan.  Gagasan  produk  baru  bisa  berasal  dari 
berbagfai  macam  sumber  seperti  pelanggan,  karyawan,  pesaing,  penelitian,  pengembangan,  dan 
konsultan.  Setiap  ide  untuk  menciptakan  atau  mengembangkan  produk  baru  perlu  disaring. 
Penyaringan  ide produk baru merupakan keputusan penting karena menyangkut  langkah awal untuk 
menentukan  ide  mana  yang  akan  diterima.  Perusahaan  akan  menolak  ide  yang  memerlukan 
pengorbanan  besar  karena memerlukan  sumberdaya  (teknologi,  keahlian,  dan  kecakapan  di  bidang 
pemasaran) yang tidak  dimiliki perusahaan. 

 
2) Tahap Analisis Bisnis 

Tujuan  analisis  bisnis  adalah  meninggalkan  usaha  yang  tidak  menguntngkan  sebelum  biaya 
pengembangan dan pengujian pasar dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan studi yang mendalam tentang 
kemampuan  laba potensial dari  ide produk baru. Masing‐masing  ide perlu dianalisis dari  segi bisnis 
untuk memperkirakan biaya dan  keuntungannya.  Ide dapat dilaksanakan dengan  syarat penerimaan 
laba melebihi pengeluaran biaya 

 
3) Tahap Pengembangan  

Tujuan tahap ini adalah mengubah ide‐ide menjadi produk sesungguhnya yang dapat memberikan 
manfaat kepada konsumen dan dapat diproduksi secara ekonomis oleh perusahaan. Dalam tahap  ini 
tercakup  beberapa  kegiatan  antara  lain  pengujian  konsep,  penilaian  laboratorium,  pengadaan  tes 
kesukaan konsumen, dan operasi pabrik percontohan.  

 
4) Tahap Pengujian  

Tahap  ini  membutuhkan  interaksi  antara  bidang  pemasaran  dan  keahlian  teknik  untuk 
memutuskan  karakteristik  fisik  yang  dibutuhkan  dalam  menghadapi  tingkat  persaingan  yang  akan 
dihadapi pada  saat produk baru diluncurkan. Tahap  ini dirancang untuk mengukur  reaksi konsumen 
terhadap produk baru dan melihat dukungan konsumen terhadap program pemasaran perusahaan di 
suatu pasar tertentu. 
 
5) Tahap Komersialisasi 

Tahap  ini  membutuhkan  koordinasi  antara  berbagai  fungsi  yang  ada.  Apabila  uji  pasar 
menunjukkan hasil yang menjanjikan, perusahaan akan mulai memproduksinya dan memasarkannya. 
Perusahaan  sebaiknya  terus  memonitor  dan  melakukan  penyesuaian‐penyesuaian  baik  dari  segi 
produk, harga, iklan, bentuk promosi maupun sistem distribusinya. 

 Pada  tahap  komersialisasi  pihak  manajemen  perlu  menghadapi  resiko  akan  kegagalan  suatu 
produk selain berharap akan berhasil. Hal  ini karena terdapat berbagai alasan mengapa suatu produk 
bisa  gagal  di  pasar.  Antara  lain  konsumen  tidak mendapatkan manfaat  produk  yang  berbeda  dari 
produk  yang  ada  atau  karena  tidak  terpenuhinya  keinginan  konsumen  dari  ciri  khas  produk  yang 
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ditawarkan. Alasan  lain misalnya   karena  terjadi kesalahan dalam melakukan perkiraan ukuran pasar 
terlalu tinggi, salah positioning, harga juak terlalu tinggi atau rendah, jaringan distribusi tidak memadai, 
kurangnya promosi, atau produk kalah kualitas dengan pesaing. 

Untuk  itu  pihak  pemasar  perlu  memperhatikan  kesesuaian  produk  yang  ditawarkan  dengan 
kebutuhan  pasar  seperti  diperkirakan  dalam  konsep  pemasaran.  Suatu  produk  akan  berhasil 
dipasarkan  apabila dapat menghantarkan manfaat  yang berarti bagi  konsumen dengan  karakteristik 
produk yang berbeda dengan pesaing. Hal‐hal yang perlu diperhatikan pemasar dalam menawarkan 
produk baru antara lain: 
• Saat ini konsumen bersikap sangat berhati‐hati dalam melakukan pembelian sehingga perusahaan 

sebaiknya menawarkan produk yang berkualitas dimana nilai produk dapat memberikan manfaat 
produk yang lebih besar dibanding biaya yang akan dikeluarkan konsumen. 

• Adanya  kondisi  pasar  di masa mendatang  yang  semakin  demanding  dengan  adanya  persaingan 
pasar yang semakin tajam. 

• Kepemimpinan dan komitmen yang kuat dalam tim pengembangan produk baru. 
• Dukungan dari manajemen puncak dalam memberikan fasilitas bagi pengembangan produk baru.   

INISIASI V 
 

 
 
Daur Hidup Produk 
Daur hidup produk (PLC= Product Life Cycle) merupakan konsep yang penting dalam pemasaran yang 
dapat  memberikan  gambaran  dinamika  kompetitif  suatu  produk  yaitu  tahap‐tahap  yang  berbeda 
dalam  sejarah  penjualannya.  Tiap  tahapan  produk mempunyai  tantangan  yang  berbeda  dan  dapat 
memberikan  kontribusi  laba  yang  berbeda  sehingga  dibutuhkan  strategi  pemasaran  yang  handal. 
Tahapan  produk  dapat  dibagi  menjadi  empat  yaitu  perkenalan,  pertumbuhan,  kedewasaan,  dan 
penurunan. 
 
Gambar Siklus Kehidupan Produk 
 
 
 
 
            Profit Margin 
           
 
 
 
      Perkenalan              Pertumbuhan  Kedewasaan     Penurunan   

 
 

Perkenalan:  suatu  periode  awal  pengenalan  produk  ke  pasar  agar  konsumen  menyadari 
keberadaannya. Tahap  ini ditandai dengan  tingkat pertumbuhan yang  lambat. Biaya promosi dan 

Volume 
Penjualan  
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produksi  sangat  tinggi melebihi  tingkat pendapatan  sehingga  tidak ada penerimaan  laba. Produk 
ditentukan dengan harga tinggi jika di pasar tidak ada pesaing lain. 

Pertumbuhan: suatu periode peningkatan pertumbuhan penjualan yang sangat cepat dan peningkatan 
laba  yang  cukup berarti. Pesaing berusaha memasarkan produk  yang hampir  sama  atau bahkan 
dengan kualitas lebih baik karena menyadari kesuksesan produk tersebut.   

Kedewasaan: suatu periode penurunan dalam pertumbuhan pasar karena produk telah diterima oleh 
sebagian pasar potensial. Laba tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti atau stabil bahkan 
bisa  saja menurun  karena perusahaan melakukan upaya perlawanan pesaing di pasar. Beberapa 
strategi pemasaran akan menawarkan diskon khusus dan pembedaan pada rancangan produk yang 
sudah ada untuk mempertahankan pangsa pasar.  

Penurunan: Periode dimana tingkat penjualan dan laba mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal 
ini karena permintaan konsumen sangat berkurang dan  pesaing semakin bertambah di pasaran.  

 
Peranan Daur Hidup Produk dan Strategi Pemasaran 
Konsep daur hidup produk mempunyai peranan penting dalam penentuan strategi pemasaran. Konsep 
tersebut membantu manajer pemasaran dalam: 

1. Mengidentifikasi signifikansi tren penjualan. 
2. Memperkirakan sifat persaingan, biaya, dan peluang pasar yang terus berubah. 

 
Tahap Perkenalan 

Pada tahap perkenalan produsen menawarkan suatu produk baru (barang atau  jasa) ke pasar. 
Karena  produknya  masih  belum  dikenal  oleh  konsumen,  pertumbuhan  penjualan  masih  lambat. 
Strategi pemasaran pada tahap perkenalan yaitu; 

• Strategi peluncuran cepat (rapid‐skimming strategy) merupakan peluncuran produk baru pada 
harga tinggi dengan tingkat promosi yang tinggi. 

• Strategi peluncuran  lambat  (slow‐skimming  strategy) adalah peluncuran produk baru dengan 
harga tinggi dan sedikit promosi.  

• Strategi penetrasi cepat (rapid‐peneration strategy) merupakan peluncuran produk pada harga 
rendah dengan biaya promosi yang besar.  

• Strategi  penetrasi  lambat  (slow‐peneration  strategy)  merupakan  peluncuran  produk  baru 
dengan harga rendah dan tingkat promosi rendah.  

 
 
Tahap Pertumbuhan 
  Setelah produk baru tersebut dapat diterima pasar atau konsumen, penjualan akan meningkat 
dan daur hidup produk berada pada fase pertumbuhan. Tahap ini ditandai dengan adanya pesaing baru 
di pasar, yang memaksa produsen menambah kegiatan produksinya walaupun  tidak  segencar ketika 
produk  pertama  kali  diluncurkan.  Harga  tidak  berubah  tetapi mengalami  sedikit  penurunan  untuk 
mengatasi persaingan serta penjualannya mengalami peningkatan yang pesat. Pada tahap  ini strategi 
pemasaran yang dapat dilakukan perusahaan diantaranya dengan meningkatkan kualitas produk dan 
menambah keistimewaan produk baru, mencari  segmen baru, mencari  saluran distribusi baru,  serta 
melakukan promosi melalui iklan untuk meyakinkan pembeli tentang kualitas produk tersebut. 
 
Tahap Kedewasaan 
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Tahap  kedewasaan dibagi menjadi  tiga,  yaitu  tahap  kedewasaan  yang meningkat,  stabil, dan 
tahap  kedewasaan  yang  menurun.  Strategi  pemasaran  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  untuk 
mempertahankan pangsa pasar  adalah dengan modifikasi pasar, modifikasi produk,  serta modifikasi 
bauran pemasaran.  

Modifikasi  pasar  dapat  dilakukan  dengan  mencari  pembeli  dan  segmen  baru,  menaikkan 
penggunaan, dan memperbaiki kembali posisi merek. Modifikasi produk dilakukan dengan perbaikan 
kualitas,  tampilan  fisik  (feature),  dan  perbaikan  style  atau  corak.  Modifikasi  bauran  pemasaran 
misalnya dengan menurunkan harga dan promosi yang lebih agresif.  
 
Tahap Penurunan  

Pada tahap  ini, penjualan produk mulai menurun hingga menghilang dari pasaran. Penurunan 
penjualan bisa  lambat atau cepat. Penjualan dapat  jatuh sampai nol atau bertahan di tingkat rendah. 
Penurunan  penjualan  ini  disebabkan  antara  lain  oleh  perkembangan  teknologi,  pergeseran  selera 
konsumen, serta meningkatnya persaingan dalam negeri dan luar negeri.  

Terdapat beberapa strategi yang dapat ditempuh pada tahap ini, yaitu: 
 Meningkatkan  investasi  perusahaan  (untuk  mendominasi  atau  memperkuat  posisi 

persaingannya) 
 Mempertahankan  tingkat  investasi  perusahaan  sampai  ketidakpastian  tentang  industri  itu 

terselesaikan 
 Melepaskan bisnis itu secepatnya dengan menjual asetnya sehingga mendapatkan keuntungan.   

 

 
 

Pentingnya harga bagi Pemasar 
Harga merupakan  salah  satu elemen dari bauran pemasaran  (marketing mix). Harga merupakan 

salah  satu  unsur  yang  paling  kritis  dari  strategi  pemasaran  suatu  perusahaan.  Harga  penting  bagi 
pemasar,  karena  dari  hargalah  pendapatan  dan  keuntungan  perusahaan  diperoleh  sehingga 
keberlangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan. Harga adalah  satu‐satunya elemen bauran 
pemasaran  yang  menghasilakan  pendapatan,  karena  elemen‐elemen  lainnya  hanya  menghasilkan 
biaya. Harga juga merupakan elemen bauran pemasaran yang paling fleksibel yang dapat cepat diubah. 

 
Harga produk tidak begitu saja dapat ditetapkan. Apabila harga ditetapkan terlalu tinggi, bisa  jadi 

membuat  jumlah penjualan menurun. Namun apabila harga ditetapkan terlalu rendah, bisa  jadi tidak 
menutup  sejumlah  biaya  yang  telah  dikeluarkan  perusahaan.  Untuk  itu  dalam  menentuan  harga 
produk,  pemasar memerlukan  suatu  strategi  tertentu.Langkah  penentuan  kebijakan  harga,  dimulai 
dengan pemilihan tujuan penetapan harga, memperkirakan demand/penawaran, mengestimasi biaya, 
menganalisis  biaya,  harga,  dan  penawaran  pesaing, memilih metode  harga,  dan  akhirnya memilih 
harga final. 

 
Tujuan Penentuan Harga 

Apabila  perusahaan  telah  memilih  pasar  sasaran  dan  pemosisian  pasarnya,  maka  strategi 
pemasarannya  termasuk  keputusan  harga menjadi mudah  ditetapkan. Misal  jika  perusahaan  ingin 
menawarkan produk sepatu pria bagi kalangan eksekutif dengan kualitas yang tinggi, maka perusahaan 
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sepatu  tersebut dapat menawarkan produknya dengan harga  tinggi. Setiap kemungkinan harga akan 
memiliki pengaruh yang berbeda pada berbagai tujuan seperti laba, pendapatan penjualan, dan pangsa 
pasar.  Apabila  bertujuan  ingin  memaksimalkan  laba,  perusahaan  dapat  menetapkan  harga  tinggi, 
namun  jika  ingin mendapatkan pangsa pasar yang cukup  luas, perusahaan dapat menentukan harga 
yang lebih rendah. 
 

Sebuah  perusahaan  dapat  menginginkan  satu  atau  lebih  dari  beberpa  tujuan  berikut  melalui 
kebijakan penetapan harganya: 

1. Mempertahankan  kelangsungan  hidup  (survival).  Apabila  perusahaan  menemui  masalah 
kelebihan  kapasitas  produksi,  tingkat  persaingan  yang  semakin  tinggi,  atau  perubahan 
keinginan  konsumen,  maka  cenderung  akan  menentukan  harga  rendah.Perusahaan 
menetapkan harga dengan mempertimbangkan pengeluaran biaya dan  laba  yang diinginkan. 
Sepanjang harga masih bisa menutup sejumlah biaya tetap dan variable telah yang dikeluarkan, 
maka perusahaan akan tetap dapat bertahan. 

2. Mengejar  keuntungan  (profit  oriented).  Perusahaan  dapat menentukan  harga  yang  bersaing 
untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. 

3. Pertumbuhan penjualan  yang maksimum. Perusahaan dapat menetapkan harga  yang  rendah 
pada pasar sasarannya untuk meningkatkan jumlah penjualannya.  

4. Merebut pangsa pasar (market share). Perusahaan dapat menentukan harga yang rendah untuk 
menarik lebih banyak konsumen dan dapat merebut pangsa pasar pesaing.  

5. Mendapatkan  return  on  investment  (ROI)  atau  pengembalian  atas modal.  Perusahaa  dapat 
menentukan harga yang tinggi jika ingin menutup biaya investasi dengan cepat. 

6. Kepemimpinan  kualitas  produk  (product  quality  leadersip).  Perusahaan  yang  ingin  menjadi 
pemimpin kualitas produk di pasar, dapat menetapka harga yang tinggi. Perusahaan Sony yang 
berusaha menunjukkan pada konsumen akan kualitas produknya  dengan menggunakan slogan 
‘It’s a Sony’, berani menetapkan harga yang tinggi pada produk elektroniknya. 

7. Tujuan sosial. Organisasi nir‐laba dan organisasi publik mengadopsi sejumlah penetapan harga 
yang  lain.  Sebuah  lembaga  pendidikan  yang  berusaha  menutup  sebagian  biaya  tetap 
mengandalkan sumbangan dari publik untuk menutup sebagian biaya lainnya  

 
Metode Penetapan Harga 

Metode  yang  dapat  dilakukan  perusahaan  daalm menetapkan  harga  yaitu  dengan mengadakan 
pendekatan terhadap biaya, penawaran‐permintaan, dan konsumen. 

 
1. Pendekatan Biaya (Cost‐Oriented Aprroach) 
Yaitu  penetapan  harga  yang  dilakukan  dengan  cara menghitung  total  biaya  dan menambahkan 

tingkat keuntungan yang diinginkan. Metode penetapan harga melalui pendekatan biaya ini terdiri dari 
Cost‐Plus atau Markup Pricing dan Break‐Even Analysis. 
 
Markup Pricing 

 Yaitu  dengan  cara menjumlah  seluruh  biaya  yang  diperlukan  dalam  proses  produksi,  kemudian 
menentukan persentase markup untuk menutup biaya dan memperoleh keuntungan yang diharapkan. 
Jadi harga ditetapkan dengan cara menambahkan persentase markup pada total biayanya. Sedangkan 
persentase markup dapat dihitung dengan rumus berikut: 
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Persentase Markup =   Harga Jual – Total Biaya 
            Harga Jual 

Misal, sebuah perusahaan alat pemanas nasi atau majic  jar memiliki    total biaya sebesar Rp 250.000 
per unit dengan harga  jual ditetapkan Rp 200.000 per unit. Maka markup‐nya sebesar Rp 50.000 per 
unit dan persentase mark up sebesar  20 persen. 
 

Persentase Markup =   250.000 – 200.000   = 20%   
        250.000 

 
Penetapan harga markup merupakan metode yang paling sederhana dan paling banyak diterapkan 

oleh sebagian besar perusahaan. Hal ini dikarenakan: 
1. Penjual  lebih memiliki  kepastian mengenai  biaya  daripada  permintaan.  Dengan mengaitkan 

biaya pada harga, penjual menyederhanakan  tugas penetapan harganya sehingga  tidak harus 
melakukan penyesuaian yang cukup sering saat terjadi perubahan permintaan. 

2. Bila semua perusahaan dalam satu industri menggunakan metode ini, harga mereka cenderung 
akan sama dan persaingan harga dapat diminimalkan. 

3. Banyak  yang merasa  bahwa metode  ini  lebih  adil  baik  bagi  pembeli maupun  penjual.  Saat 
permintaan pembeli meningkat, penjual tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. 

 
Break‐Even Analysis (Analisis Pulang Pokok) 

Yaitu metode untuk menentukan  jumlah unit barang yang harus dijual sehingga total pendapatan 
yang  diperoleh  sama  dengan  total  biaya  yang  dikeluarkan.  Perama‐tama  perlu  dientukan  margin 
kontribusi yaitu  selisih antara harga dengan biaya vatiabel per unit. Sedangkan  titik mpas diperoleh 
dengan perhitungan rumus berikut. 

 
BEP =                        Biaya Tetap                                            
              Harga –Biaya Variabel per unit 
 
Misal,  sebuah  baju  dijual  dengan  harga  Rp  50.000.  Total  biaya  tetapnya  adalah  Rp  50  juta, 

sedangkan biaya variabelnya adalah Rp 25.000. Maka unit barang yang harus dijual adalah  
 
BEP = 50 juta / (50.000 – 25.000) = 2000 unit baju.  
Dengan demikian untuk mendapatkan titik pulang pokok, perusahaan harus menjual baju sebesar 

2000 unit. 
 

2. Pendekatan Penawaran‐Permintaan (Supply‐Demand Approach) 
Pada dasarnya harga produk ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan 

produk  tersebut.  Permintaan  (demand)  adalah  kuantitas  produk  tertentu  yang  mau  dibayar 
konsumen  dengan  harga  tertentu.  Apabila  harga  naik,  sesuai  dengan  hukum  permintaan, maka 
konsumen  akan mengurangi  permintaannya.  Konsumen  akan  bersifat  realistis  dengan mencari 
produk substitusi  (pengganti) atau berpola hidup  lebih sederhana. Permintaan atas suatu produk 
ditentukan  oleh  pihak  konsumen.  Permintaan  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  selain  harga 
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tersebut,  seperti  harga  barang  lain  baik  barang  substitusi  (pengganti)  maupun  komplementer 
(pelengkap), pendapatan konsumen, selera dan lain‐lain. 

 
3. Metode Customer Oriented 

Sensitivitas  harga  juga  dipengaruhi  oleh  segmen  pasar  karena  semua  orang  tidaklah  sama 
dalam melihat harga. Konsumen dapat dibagi menjadi segmen‐segmen sebagai berikut:  
• Price  shoppers:  konsumen  yang  tertarik  mengadakan  transaksi  yang  terbaik  untuk  suatu 

produk. 
• Brand‐loyal  customers:  konsumen  yang  percaya  dan  lebih  menyukai  merek  yang  sedang 

popular dan mau membayarnya dengan harga yang wajar. 
• Status seekers: konsumen yang membeli barang‐barang dengan merek prestisius dengan harga 

berapa pun, semakin tinggi harga menandakan status yang lebih tinggi. 
• Services/features shoppers: Konsumen yang mau membayar penampilan produk atau jasa yang 

bernilai yang tinggi. 
• Convenience  shoppers:  Konsumen  yang    menghendaki  kemudahan,  dekatnya  lokasi,  dan 

cepatnya lama berbelanja serta menyukai kepraktisan dan untuk itu konsumen mau membayar 
lebih. 

 
Perusahaan  harus mengidentifikasi  segmen mana  yang menjadi  pasar  sasarannya.  Persepsi 

konsumen terhadap harga suatu produk atau jasa yang ditawarkan atau harga subjektif (bisa tinggi, 
wajar atau rendah) adalah lebih penting diketahui oleh pemasar daripada harga senyatanya. 

 
Faktor Lain yang Mempengaruhi Harga 
 

Faktor  lain disamping permintaan dan biaya yang dapat mempengaruhi harga antara  lain tahapan 
daur  hidup  produk,  persaingan,  dan  strategi  distribusi  produk,  strategi  promosi,  dan  persepsi  akan 
kualitas. 
 
Tahapan dalam daur hidup produk 

 Tahap  perkenalan,  manajemen  umumnya  menetapkan  harga  tinggi  dengan  alasan  dapat 
menutupi  biaya  pengembangan  produk  secepatnya  untuk  sifat  produk  yang  pas  dapat 
memnuhi kebutuhan pelanggan sehingga relatif tidak elastis. Namun ketika target pasar sangat 
peka  terhadap harga, manajemen dapat memberikan harga sesuai  tingkat pasar atau bahkan 
lebih rendah. 

 Tahap pertumbuhan, harga umumnya mulai  stabil karena pesaing  telah memasuki pasar dan 
meningkatnya  penawaran  yang  ada,  juga  produk  mulai  menarik  pasar  secara  luas.  Untuk 
selanjutnya  skala  ekonomis  menurunkan  biaya,  dan  penghematan  dapat  dilakukan  dengan 
memberikan harga yang lebih rendah. 

 Tahap  kedewasaan,  pada  saat  ini  terjadi  peningkatan  persaingan  dan  ketidakefisienan, 
peniadaan biaya tinggi, sehingga umumnya membawa dampak pada penurunan harga. Karena 
permintaan  terbatas  dan  perusahaan  memiliki  struktur  biaya  yang  sama,  pesaing  pun 
menerapkan penurunan harga.    



Materi ini dikumpulkan dari tutorial elektronik manajemen pemasaran.doc Page 26 of 33 02/10/2011 
Made Mariana-Alumni UT-JAKARTA - UPBJJ Saudi Arabia, Lulus 2008 

 Tahap penurunan, pada tahap  ini umumnya dengan menurunkan harga  lebih  lanjut, demikian 
juga  dengan  pesaing  hanya  sedikit  yang mencoba memperhatikan  permintaan  yang  sangat 
kecil. 

 
Persaingan 
  Persaingan  dipicu  oleh  adanya  suatu  perusahaan  yang  menerapkan  harga  tinggi  sehingga 
membuat  perusahaan  lain memmasuki  pasar.  Persaingan  yang  ketat mengarah  pada  perang  harga. 
Perang  harga  bisa  saja  merupakan  dampak  dari  kesalahpahaman  sejumlah  perusahaan  terhadap 
pesaingnya. Perang harga  juga biasa  terjadi ketika suatu perusahaan menawarkan obral. Pemerintah 
dapat turun tangan mengontrol tindakan pesaing yang menyebabkan perang harga.   
 
Strategi Distribusi 
  Suatu  jaringan  distribusdi  yang  efektif  seringkali  dapat mengatasi  kesalahan  kecil  yang  terjadi 
dalam  bauran  pemasaran. Misal, meskipun  suatu  harga  ditetapkan  lebih  tinggi  dibanding  biasanya, 
konsumen bisa saja tetap membeli suatu produk apabila dijual di toko pengecer kebutuhan sehari‐hari. 
  Distribusi  yang memadai  untuk  suatu  produk  baru  dapat  dicapai  dengan menetapkan margin 
yang lebih tinggi dari margin yang biasa ditawarkan kepada distributor. Variasi strategi ini memberikan 
penyalur  potongan  harga  yang  cukup  besar  untuk  menutup  biaya  promosi  dan  merangsang 
permintaan pada tingkat pengecer. 
 
 
Strategi Promosi  
  Harga  sering  digunakan  sebagai  alat  promosi  untuk meningkatkan minat  konsumen.    Kolom 
bahan  pangan mingguan  di  koran  terutama menjelang  hari  Sabtu Minggu, mengiklankan  beberapa 
produk  dengan  harga  rendah  yang  khusus.  Penetapan  harga  juga menjadi  alat  promosi  penawaran 
produk baru, misal di saat Levi’s Dockers (pakaian pria santai) sangat populer bagi pria berkulit putih 
berusia  25‐40  tahun,  pasar  pun  tumbuh  menjanjikan,  peluang  ini  menjadikan  pesaingnya  yaitu 
pembuat  celana  Bugle Boy mulai menawarkan  produk  celana  sama  dengan  harga  grpsir  yang  lebih 
murah,  yang  membuat  pengecer  mendapat  keuntungan  lebih  besar  dibandingkan  yang  mereka 
peroleh  dari  Dockers.  Akhirnya  Levi  Strauss&Co  juga  menurunkan  harga  dimana  beresiko  pada 
penurunan penjualannya per tahun. 
 
Persepsi atas kualitas 
  Persepsi  atas  kualitas  suatu  produk  atau  jasa  juga mempengaruhi  strategi  penetapan  harga. 
Suatu perusahaan mencoba untuk membangun citra yang prestisius sering kali membebankan harga 
produknuya menjadi  lebih mahal. Para pelanggan cenderug mepersepsikan harga yang tinggi dengan 
kualitas yang tinggi pula. 
 
Dampak Internet dan Ekstranet 
  Internet  sebagai  jaringan  tanpa kabel dapat menghubungkan orang, perusahaan, para penjual, 
calon  pembeli  di  seluruh  dunia.  Jaringan  ini memungkinkan  para  pembeli  dapat  cepat  dan mudah 
membandingkan  sejumlah  produk  dan  harga  sehingga menjadikan mereka mempunyai  posisi  tawar 
menawar yang lebih baik. Pada saat yang sama teknologi memungkinkan perusahaan mempunyai data 
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secara rinci tentang kebiasaan membeli pelanggan, preferensi, juga batasan belanjanya sehingga dapat 
menyesuaikan produk dan harganya sehingga memungkinkan terciptanya pasar yang efisien.  
  Ekstranet  atau  jaringan  kerja  pribadi  yang  diciptakan  sejumlah  perusahaan  dapat 
menghubungkan  mereka  dengan  para  pemasok  dan  pelanggan  mereka  sehingga  memungkinkan 
penanganan persediaan, biaya, dan permintaan setiap waktu dan menyesaikan dengan harga secara 
cepat. 
 
 
Memilih Strategi Harga 
 
A. Strategi Harga Dasar 

1. Market Skimming Pricing  
Market  Skimming  Pricing  adalah  penetapaan  harga  tinggi  pada  saat  pertama  kali  produk 

diluncurkan. Pada produk‐produk berteknologi  tinggi, penetapan harga  yang  tinggi digunakan untuk 
menutupi  biaya  riset  dan  pengembangan  produk  (R&D)  dan  perusahaan  ingin  investasinya  segera 
kembali.  Misal beberapa perusahaan yang memproduksi mobil dengan inovasi kecanggihan teknologi 
digital  yang  mengutamakan  kualitas,  kenyamanan  dan  keselamatan  pengemudinya  seperti  BMW, 
Mercedez  Bens maupun  Volvo, menerapkan  strategi  harga  skimming.  Caterpillar  juga menetapkan 
harga  tinggi  pada  peralatan  konstruksinya  untuk mendukung  dan memberikan  nilai  persepsi  yang 
tinggi atas produk tersebut.  
 

2. Penetration Pricing 
Penetration  Pricing  adalah  penetapan  harga  rendah  untuk meraih  pangsa  pasar  yang  luas  atau 

utnuk mencapai  pasar massal.  Tujuannya  yaitu  untuk  penetrasi  pasar  yang  secepat‐cepatnya  dan 
membangun loyalits merek. Misal  PT. Astra menawarkan sepeda motor merek Honda Legenda dengan 
harga sekitar Rp 9 juta untuk menguasai pangsa pasar pengendara sepeda motor bebek dengan harga 
yang relatif lebih murah dibandingkan sepeda motor jenis bebek lainnya. 

 
B. Strategi Harga Psikologis 
Strategi  ini  mendasarkan  pada  asumsi  bahwa  konsumen  mempunyai  motif  pembelian  yang  lebih 
mempertimbangkan faktor emosional daripada faktor rasional. 

1. Prestige Pricing 
Yaitu  strategi  penetapan  harga  tinggi  untuk memberi  citra  atau  image  kualitas  tinggi  pada 
produk yang ditawarkan. Strategi ini paling tepat diterapkan pada produk‐produk shopping dan 
spesial  seperti  baju  hasil  karya  perancang  terkenal,  jam  tangan,  parfum,  dan  asesoris  yang 
bermerek.  

2. Odd Pricing 
Yaitu  strategi penetapan harga yang menggunakan angka ganjil atau  sedikit di bawah  jumlah 
genap, seperti Rp 4.995 atau Rp 99.999. Pada dasarnya harga tersebut adalah Rp5000 dan Rp 
100.000. Penjual menerapkan strategi  ini untuk memberi kesan murah dengan adanya selisih 
angka  yang  tidak  jauh.  Dalam  benak  konsumen  antara  Rp  99.999  dan  Rp  100.000  secara 
psikologis  terlihat  berbeda.  Banyak  konsumen  yang melihatnya  dalam  kisaran  puluhan  ribu, 
bukannya  ratusan  ribu.  Taktik  ini  sebaiknya  dihindari  bagi  penjual  yang menginginkan  citra 
harga tinggi pada produknya. 
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3. Multiple‐Unit Pricing 
Yaitu  strategi  penentuan  harga  yang memberikan  harga  lebih murah  pada  konsumen  yang 
membeli suatu produk dalam jumlah yang lebih banyak. Misal untuk harga satu potong handuk 
kecil  dengan  harga  Rp  10.000,  seorang  penjual  bisa  menawarkan  dengan  harga  cuma  Rp 
100.000 untuk satu dosennya. 

4. Price Lining 
Yaitu strategi penetuan harga dimana perusahaan menjual produk dengan harga yang berbeda 
untuk model yang berbeda dalam lini produk tertentu. Setiap model dalam lini produk  memiliki 
kualitas  yang  berbeda  dan  dijual  dengan  harga  yang  berbeda  pula.  PT.  Astra  Motor 
mengeluarkan  produk mobil  Toyota  Kijang  sebagai  produk  andalan mobil  keluarga  dengan 
berbagai tingkatan kualitas (features/accesories) mulai dari Kijang standar seharga Rp. 135 juta, 
Kijang SGX/LGX seharga 150 juta dan Kijang Krista dengan harga 165 juta. 

5. Leader Lining 
Sebagai  upaya  untuk menarik  konsumen,  perusahaan  sering menggunakan  strategi  dengan 
menjual harga lebih rendah dibanding dengan harga normal. Beberapa jenis produk yang sering 
menggunakan strategi ini adalah minuman ringan, sabun, dan permen.  

 
C. Strategi Harga Kompetitif 

1. Relative Pricing 
Yaitu  strategi penentuan harga dengan menetapkan harga di atas, di bawah, atau  sama dengan 

tingkat harga pesaing. Misal beberapa saat sesudah diluncurkannya mobil Xenia dengan harga relatif 
murah, saat ini beberapa produsen lain mobil melalui penawaran mobil merek tertentu dengan harga 
setara atau setingkat di atas mobil Avanza tersebut.   

2. Follow‐the Leader Pricing 
Yaitu strategi penetapan harga dengan mengikuti harga yang ditetapkan pemimpin pasar. Strategi 

ini  dipilih  sebagai  cara  untuk menghindari  perang  harga. Misal    perusahaan  penghasil  produk mie 
instant baru seperti Mie 100, Gaga Mie dan  Alhamie memutuskan menetapkan harga dibawah harga 
Indomie sebagai pemimpin pasar mie instant.  

 
D. Strategi Harga Tambahan 
1. Diskon 

Salah  satu  strategi  yang  digunakan  oleh  perusahaan  untuk menarik  konsumen  adalah  dengan 
diskon. Harga diskon adalah semua potongan harga dari harga yang telah ditetapkan. Beberapa  jenis 
diskon  antara  lain  cash  discount  (prompt  payment),  trade  discount  (diberikan  perantara  pemasaran 
kepada perantara  yang  lain  sebagai bentuk  layanan), dan quantity discount  (membeli dalam  jumlah 
tertentu akan mendapat diskon).  
 
2. Obral 

Beberapa konsumen hanya akan membeli suatu produk tertentu apabila harga diturunkan, untuk 
itu  banyak  perusahaan menggunakan  harga  obral  pada  saat  tertetu. Departement  store  Ramayana  
sering melakukan obral pada beberapa item pakaian pada hari Minggu pada jam‐jam tertentu. Strategi 
ini tidak hanya akan menarik konsumen yang tidak bersedia membeli produk pada harga penuh, tetapi 
juga mendorong konsumen untuk membeli produk lain saat mereka berada di toko. 
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3. Jangka Waktu Kredit 
Perusahaan  pemasok  umumnya memperbolehkan  perusahaan  produsen  untuk membeli  bahan 

pasokan secara kredit sebagai cara untuk menarik beberapa perusahaan produsen yang tidak memiliki 
uang tunai yang cukup.  
Untuk mendorong pelanggan mereka agar membayar lunas kreditnya, maka perusahaan menawatkan 
diskon misalnya diskon 2 persen apabila kredit dibayar dalam waktu kurang dari 10 hari, sementara jika 
dibayar dalam 30 hari harus dibayar penuh. 
 
 

INISIASI VII 
KEPUTUSAN SALURAN DISTRIBUSI  

 
Pengertian Saluran Pemasaran 

Keputusan  mengenai  saluran  pemasaran  merupakan  salah  satu  keputusan  paling  kritis  yang 
dihadapai manajemen. Saluran yang dipilih mempengaruhi seluruh keputusan pemasaran  lainnya dan 
melibatkan  komitmen  terhadap  perusahaan  lain.  Jadi  terdapat  kecenderunagan  dari  internal 
perusahaan  yang  kuat  dalam  penetapan  saluran  distribusi.  Manajemen  harus  memilih  saluran 
pemasaran dengan memperhatikan kondisi penjualan saat ini dan yang akan datang. 

Ada  beberapa  point  penting  dari  pembahasan  saluran  distribusi,  diantaranya  jenis  saluran  dan 
intensitas  cakupan  pasar  saluran  distribusi.  Untuk  itu  sebelum membahas  berbagai  hal mengenai 
saluaran distribusi, kita perlu mengetahui definisi saluran distribusi itu sendiri. 

Stern dan El‐Ansary mengungkapkan definisi saluran pemasaran sebagai berikut. 
 
Saluran pemasaran dapat dilihat sebagai sekumpulan organisasi  independen yang  terlibat dalam 
proses penyediaan suatu produk atau jasa untuk digunakan dan dikonsumsi. 
 
Sedangkan pengertian saluran pemasaran menurut Lamb, Hair, McDaniel adalah sebagai berikut. 
 
Saluran pemasaran merupakan suatu struktur bisnis dari organisasi yang saling bergantung yang 
menjangkau  dari  titik  awal  suatu  produk  sampai  ke  pelanggan  dengan  tujuan  memindahkan 
produk ke tujuan konsumsi akhir. 

 
  Jadi  dapat  disimpulkan  pengertian  saluran  distribusi  yaitu  jalur  atau  keseluruhan  perantara 
pemasaran yang dilalui barang dan jasa dari produsen ke pemakai industri dan konsumen.   
 
Jenis Saluran Distribusi 
  Saluran  pemasaran  dapat  dibedakan  menurut  jumlah  tingkatannya.  Dalam  menetapkan  jenis 
saluran pemsaran yang akan digunakan, perusahaan juga mempertimbangkan jenis produknya. Untuk 
produk industrial, biasanya perusahaan menggunakan saluran langsung atau pendek. 
   
Saluran Untuk Produk Konsumen 

Saluran pemasaran untuk produk konsumen terdiri dari: 
• Saluran  distribusi  langsung  (nol  tingkat),  yaitu  saluran  pemasaran  dimana  seorang  produsen 
langsung menjual ke pemakai akhir. Cara yang dilakukan antara lain melalui penjualan dari pintu ke 
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pintu, arisan ibu‐ibu, pemesanan lewat telepon, email atau online, penjualan lewat teve, dan melalui 
toko‐toko yang dimiliki produsen sendiri.  

• Saluran distribusi satu  tingkat, yaitu hanya ada satu perantara pemasaran di antara produsen dan 
konsumen. Ada dua alternatif dalam saluran satu tingkat, yaitu: 
 1) produsen → pengecer  → konsumen;  
 2) produsen → pedagang besar → konsumen 

• Saluran  distribusi  dua  tingkat,  yaitu  ada  dua  perantara  pemasaran  di  antara  produsen  dan 
konsumen.  Jadi produsen menjual produknya ke pedagang besar, yang pada gilirannya menjuanya 
ke berbagai pengecer, sebelum sampai ke kosnumen akhir. Ilustrasinya yaitu: produsen → pedagang 
besar  → pengecer  → konsumen. 

 
Saluran Untuk Produk Industrial 

Perusahaan barang  industri dapat menggunakan  tenaga penjualnnya untuk menjual  langsung  ke 
pelanggan  industri.  Perusahaan  barang  industri/  para  pabrikan  membeli  bahan  mentah  dalam 
kuantitas besar, bahan baku yang diolah, dan perlengkapan secara langsung dari pabrikan lainnya. 

Beberapa perusahaan menjual produk‐produk dengan  kategori  standar nilai  sedang atau  rendah 
menggunakan  distributor  industri  sebelum  ke  pelanggan  industri.  Disributor  industri  ini  seperti 
layaknya swalayan bagi sejumlah organisasi. Distributor industri merupakan grosir dan anggota saluran 
yang membeli dan mengambilalih hak sejumlah produk dengan cara menyimpan persediaan produk.  

Pada  kasus  tertentu,  para  pabrikan  yang  tidak  mampu  mempekerjakan  tenaga  penjualnya, 
mengandalkan  perwakilan  pabrikan  atau  agen  penjualan  utuk menjual  produk  industrinya  apakah 
langsung ke pelanggan industri, atau ke distributor industri. 
 
Intensitas Cakupan Pasar 

Setiap  perusahaan  yang  menggunakan  perantara  pemasaran  untuk  produk  eceran  harus 
merencanakan cakupan pasar atau tingkatan atas distribusi produk diantara toko pengecer. Cakupan 
pasar dapat diklasifikasikan sebagai distribusi intensif, distribusi selektif dan distribusi eksklusif. 

 
1) Distribusi Intensif   

Distribusi  intensif  digunakan  untuk mendistribusikan  produk  ke  hampir  semua  saluran  sehingga 
dapat mencapai  tingkatan  cakupan  pasar  untuk  semua  tipe  konsumen. Distribusi  intensif  ini  efektif 
digunakan  untuk  barang‐barang  convenience  atau  barang‐barang  kebutuhan  sehari‐hari  yang  tidak 
memakan  tempat  dan  tidak memerlukan  keahlian  tenaga  penjual,  seperti  rokok,  sabun mandi,  dan 
sembako.  

 
2) Distribusi Selektif 

Distribusi  selektif  digunakan  untuk mendistribusikan  produk  dengan  selektif  yaitu  untuk  suatu 
daerah  pemasaran  tertentu  hanya  dipilih  beberapa  pengecer  atau  beberapa  toko  saja.  Distribusi 
selektif  ini  cocok  untuk  produk‐produk  shopping  seperti    komputer,  barang‐barang  elektronik  dan 
buku‐buku text. 

 
3) Distribusi Eksklusif 

Distribusi  selektif  digunakan  untuk memasarkan  produk‐produk  spesial melalui  sstem  distribusi 
eksklusif. Perusahaan hanya menggunakan  satu atau bebarapa  toko untuk  suatu daerah pemasaran 
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tertentu.  Distribusi  eksklusif  ini  cocok  untuk mendistribusikan  barang‐barang mewah  yang  bernilai 
tinggi  seperti  jam  tangan,  mobil,  parfum  dan  benda  seni.  Hanya  konsumen  tertentu  yang 
membutuhkannya sehingga mereka mau berkorban untuk mendapatkannya. 

 

 
 

Pengertian Promosi 
Komunikasi pemasaran atau disebut juga dengan promosi adalah proses mengkomunikasikan informasi 
yang  bermanfaat  tentang  suatu  perusahaan  atau  produk  untuk mempengaruhi  pembeli  potensial. 
Sedangkan  tujuan  promosi  yaitu  untuk  membantu  tercapainya  tujuan  pemasaran  dan  tujuan 
perusahaan  secara  lebih  luas.    Perusahaan  dapat mendasarkan  program‐program  promosinya  pada 
satu atau lebih tujuan berikut: 

1. Memberikan informasi.  
2. Meningkatkan penjualan.  
3. Menstabilkan penjualan. 
4. Memposisikan produk.  
5. Membentuk citra produk.  

 
Sasaran  Promosi dan Konsep AIDA 
Tujuan akhir dari promosi adalah untuk menjadikan seseorang /calon pembeli potensial membeli suatu 
produk  maupun  jasa  yang  ditawarkan  suatu  organisasi  bisnis  maupun  nirlaba.  Suatu  model  yang 
digunakan untuk menjangkau tujuan promosi yaitu konsep AIDA (Attention/perhatian, Interest/minat, 
Desire/keinginan, Action/tindakan). Model ini mengemukakan bahwa konsumen memberi respons dari 
pesan  pemasaran  dalam  urutan  kognitif  (berpikir),  affektif  (perasaan),  dan  konatif  (melakukan). 
Pertama, manajer  promosi menarik  perhatian  seseorang  dengan  suatu  pendekatan  tertentu, misal 
dengan menggunakan  periklanan,  promosi  penjualan  ataupun  penjualan  personal.  Kemudian  suatu 
presentasi penjualan yang baik, demonstrasi, atau iklan menciptakan minat terhadap produk sehingga 
perusahaan berusaha menciptakan suatu fitur produk khusus yang  dapat memuaskan kebutuhan dan 
keinginan  konsumen. Akhirnya, penawaran  khusus  tersebut ditujukan untuk memeperoleh  tindakan 
pembelian. 
 
Bauran Promosi 
Bauran promosi kombinasi metode promosi yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan produk‐
produknya. Terdapat empat metode komunikasi yaitu: 
 
1. Periklanan 

Yaitu  penyajian  penjualan  non  personal  yang  dikomunikasikan melalui  bentuk media  atau  non‐
media untuk mempengaruhi sejumlah besar konsumen. Adapun bentuk‐bentuk periklanan antara lain 
suratkabar, majalah,  radio,  televisi,  radio,  internet,  surat  dan  telemarketing.  Pemilihan media  atau 
bentuk periklanan didasarkan pada berbagai faktor, yaitu: 

a. Produk yang diiklankan 
b. Sistem dstribusi produknya 
c. Editorial 
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d. Kemampuan teknis media 
e. Strategi periklanan saingan 
f. Sasaran yang dapat dicapai 
g. Karakteristik media 
h. Biaya 

Salah  satu  keuntungan  dari  periklanan  adalah  kemampuannya  untuk  mengkomunikasikan  kepada 
sejumlah  besar  orang  pada  satu  waktu.  Dengan  demikian  biaya  kontak  per  orang  jadi  rendah. 
Keunggulan  iklan adalah mampu menjangkau massa  (missal melalui TV) dan  juga  target yang sempit 
(misal  melalui  iklan  cetak  dalam  majalah  tertentu).  Namun  demikian  kelemahannya  adalah  biaya 
keseluruhan pengghunaan iklan adalah mahal meskipun biaya per kontak relati murah. 
 
2. Penjualan personal/pribadi 

Yaitu presentasi penjualan secara personal yang digunakan untuk mempengaruhi satu konsumen 
atau  lebih.  Penjualan  personal membutuhkan  keahlian  dari  tenaga  penjualan  untuk mempengaruhi 
tingkat  permintaan  konsumen  akan  suatu  produk.  Penjualan  pribadi  merupakan  suatu  situasi 
pembeian dimana dua pihak atau pembeli dan penjual berkomunikasi untuk mempengaruhi satu sama 
lain  untuk mencapai  tujuan  tertentu.  Pembeli  berkeinginan meminimalkan  biaya  dan memastikan 
kualitas produk sedang penjual berkeinginan memaksimalkan pendapatan dan keuntungan.   Gagasan 
pang akhir dari penjualan pribadi adalah  tercitanya hubungan  jangka panjang antara  tenaga penjual 
dengan  seorang  pembeli.  Penjualan  ini  desebut  dengan  penjualan  hubungan  (relationship  selling) 
dimana  tujuannya  adalah  tidak  sekedar  meningkatkan  penjualan  namun  lebih  pada  penciptaan 
hubungan keterikatan dan  loyalitas konsumen. Konsep  ini  lebih sesuai untuk diterapkan pada barang 
jenis industri atau  bisnis seperti mesin‐mesin alat berat atau sistem computer. 
3. Promosi penjualan 

Yaitu serangkaian aktivitas yang dimaksudkan untuk mempengaruhi konsumen. Promosi penjualan 
terdiri dari semua kegiatan pemasaran selain penjualan pribadi,  iklan dan humas. Promosi penjualan 
biasanya merupajkan alat  jangka pendek yang digunakan untuk merangsang permintaan secepatnya. 
Promosi  penjualan  biasanya  lebih  mempengaruhi  perilaku  dibandingkan  dengan  sikap,  karena  itu 
sasaran    promosi  penjualan  lebih  ditujukan  pada  pencapaian  target  pelanggan  sehubungan  dengan 
perilaku umum, misal apakah konsumen  loyal terhdap produk Anda atau  lebih pada produk pesaing? 
Apakah  konsumen  akan  berpindah  merek  gunamencari  kesepakatan  yang  lebih  baik?  Apakah 
konsumen hanya membeli produk yang murah dan tidak peduli apa pun? Strategi promosi penjualan 
yang  dapat  dilakukan  adalah  rabat/  potongan  harga,  kupon,  sampling/  pemberian  sampel  gratis, 
pameran dagang, dan kontes dan undian 

Penentuan alat promosi tergantung pada perilaku umum target konsumen atau tipe pembeli yang 
dituju. 
• Misal para pemasar yang menargetkan pada para pemakai  loyal   maka mereka hanya tidak perlu 

merubah perilaku mereka namun dengan memperkuat  loyalitas  atau meningkatkan penggunaan 
produk. Untuk  itu alat yang efektif dapat digunakan adalah dengan memberi  imbalan konsumen 
untuk pembelian ulang.  

• Apabila  tipe pembeli yang dutuju sering membeli produk pesaing, maka pemasar perlu berupaya 
menghentikan loyalitas produk pesaing dan membujuk untuk berealih ke merek produknya dengan 
cara memberikan sample untuk memperkenalkan keunggulan kualitas produknya dan juga dengan 
mengadakan undian, kontes atau premi yang menciptakan minat terhadap produk tersebut. 
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• Apabila  tipe  pembeli  yang  dituju  suka  membeli    beragam  produk  maka  pemasar  berupaya 
membujuk untuk membeli merk produknya  lebih sering, yaiotu dengan cara memberikan kupon, 
paket  potongan  harga,  dan  paket  bonus  dan  juga  dengan melakukan  kesepakatanperdagangan 
yang mebenatu produknya lebih tersedia di pasar disbanding produk pesaing. 

• Apabila tipe pembeli yang dituju suka membeli produk yang kurang mahal atau relatif murah, maka 
pemasar  berupaya  memberikan  harga  murah  atau  denga  menawarkan  nilai  tambah 
yangmenjadikan  harga  menjadi  kurang  penting  yaitu  dengan  cara  memberikan  kupon,  paket 
potongan  harga,  pengebalian  dana,  atau  dengan  kesepakatan  perdagangan  untuk  mengurangi 
harga suatu merek yang mungkin dibeli konsumen. 

4. Hubungan Masyarakat  
• Yaitu  suatu  bentuk  hubungan masyarakat  yang  dilakukan  dengan  tujuan menciptakan  atau 

memelihara kesan yang menyenangkan bagi masyarakat akan suatu produk atau perusahaan. 
Perusahaan  berusaha membangun  hubungan  yang  baik  dengan  cara  berkomunikasi  dengan 
masyarakat umum termasuk calon pelanggannya. Hubungan masyarakat juga digunakan untuk 
membuat  klarifikasi  publisitas  yang  merugkan  konsumen  atau  untuk  menyiarkan  informasi 
mereka  kepada masyarakat.    Strategi  yang  biasanya  dilakukan  perusahaan  antara  lain  acara 
khusus, rilis berita, dan konferensi pers. 

 
 


