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Buku Manajemen Pemasaran ini merupakan buku  revisi kedua yang ditargetkan un-
tuk mahasiswa tingkat sarjana dan pasca sarjana agar memahami konsep-konsep fun-
damental dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mahasiswa diharapkan memiliki 
wawasan mengenai manajemen pemasaran sebagai dasar untuk memahami strategi 
pemasaran. Konsep-konsep Manajemen Pemasaran dalam buku ini juga dijelaskan 
dengan menggunakan contoh-contoh terkini dengan konteks Indonesia sehingga ma-
hasiswa tidak hanya memahami secara teoretis namun juga mendapatkan pemahaman 
aplikatif.
  
Konsep-konsep yang disajikan dalam buku ini dimulai dengan konsep-konsep dasar 
manajemen pemasaran yang diadopsi dari Kotler dan Keller-Marketing Management. 
Pemahaman konsep juga diikuti dengan penjelasan  pengembangan strategi dan per-
encanaan dengan memperhatikan sejumlah kekuatan eksternal dan internal perusa-
haan. Pembahasan mengenai pengembangan strategi untuk lebih dekat dengan kon-
sumen individual dan konsumen perusahaan juga disajikan.  Memahami konsumen 
dengan segmentasi bertujuan agar perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya 
dengan tepat sasaran  juga didiskusikan. Dalam pemasaran, penjelasan merek menjadi 
sebuah keharusan.  Memahami merek yang baik membuat perusahaan bisa mendapat-
kan sejumlah keuntungan. Program-program pemasaran yang berkaitan dengan pro-
duk, harga, distribusi, dan komunikasi dijelaskan pada masing-masing bagian dengan 
sejumlah contoh. Pada akhir buku,  penjelasan mengenai keberlangsungan usaha  juga 
diberikan. Tujuan diberikan penjelasan ini adalah untuk memberikan pemahaman ke-
pada mahasiswa agar mampu melakukan analisis dalam setiap program pemasaran 
lebih memperhatikan semua konsekuensi pada pemangku kepentingan, memiliki ori-
entasi sosial, dan menerapkan evaluasi program kerja.

Buku ini jauh dari sempurna, karena mengingat keterbatasan pengetahuan dan pen-
galaman penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati untuk mendapatkan 
masukan dan kritikan agar menjadi perbaikan dalam rangka meningkatkan proses be-
lajar bersama. Tidak lupa, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih 
kepada keluarga penulis, civitas academica Universitas Paramadina Jakarta, dan mitra 
kerja yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 
 

Jakarta, 1 Juni 2019

Iin Mayasari dan Dewi Kurniaty

PENGANTAR



vi

DAFTAR ISI

Bab 1 Mendefinisikan Pemasaran Abad 21 

Tujuan Pembelajaran 1
Pentingnya Pemasaran 1
Lingkup Pemasaran 4
Definisi Pemasaran  4
Istilah Pemasaran Secara Lebih Populer  7 
Apa yang Dipasarkan 9 
Siapa yag Memasarkan 11 
Orientasi Pemasaran 13
  

Konsep Pemasaran Inti 15 
Pertukaran  15 
Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan  15 
Segmentasi, Pasar Sasaran, dan Positioning  16 
Proposisi Nilai dan Merek 16 
Nilai Konsumen dan Kepuasan  17 
Saluran Pemasaran  17 
Kompetisi  17 
Lingkungan Pemasaran  18 
Etika Pemasaran 18
   
Realita Pemasaran Saat Ini 19 
Kekuatan Sosial  19 
Kapabilitas Konsumen  20 
Kapabilitas Perusahaan  22
  
Orientasi Perusahaan terhadap Pasar  22 
Konsep Produksi  22 
Konsep Produk  22 
Konsep Penjualan  23 
Konsep Pemasaran  23 
Konsep Pemasaran Holistik 23

  
Tugas Manajemen Pemasaran  26 
  
Ringkasan  27 
  



vii

Bab 2 Mengembangkan Strategi dan Perencanaan Pemasaran 

Tujuan Pembelajaran  32
Pemasaran dan Nilai Konsumen 32
Rantai Nilai 33 
Kompetensi Inti 35

Perencanaan Strategis 37 
Analisis Situasi  39
Misi Bisnis  39
Strategi Bisnis Unit 39

Aspek Organisasional  41
Kepemimpinan  41
Struktur 42
Budaya  42 
Sumber Daya Manusia  43 
Inovasi Pemasaran 44

Perencanaan Pemasaran  46 
 
Ringkasan  47 
 

Bab 3 Mengumpulkan Informasi dan Memahami Lingkungan 
Tujuan Pembelajaran  50
Komponen Sistem Informasi Pemasaran Modern 50 
Database, Data Warehousing, dan Data Mining  51
Sistem Intelijensi Pemasaran  52

 Analisis Lingkungan Makro  54 
Trend   54 
  
Lingkungan Demografi  57 
Pertumbuhan Penduduk  57 
Bauran Umur  57 
Pendapatan  60 
Etnis dan Pasar Lain 60 
  
Lingkungan Makro Lain  60 
Lingkungan Ekonomi  60 
Lingkungan Sosial Budaya  61 
Lingkungan Alam  63 
Lingkungan Teknologi  65 
Lingkungan Politik Hukum  66

 Ringkasan  67



viii

Bab 4 Melaksanakan Riset Pemasaran dan Memprediksi Permintaan 

Tujuan Pembelajaran 71
Sistem Riset Pemasaran  71 
Proses Riset Pemasaran 72
Fase 1: Mendefinisi  Riset 73
Fase 2: Memilih Desain Riset 73
Fase 3: Melaksanakan Desain Riset 80
Fase 4: Mengkomunikasi Hasil Riset 83

Implementasi Riset Pemasaran 83
Pembuatan Keputusan Pemasaran 83
Mengukur Produktivitas Pemasaran 83
Melakukan Audit Pemasarann 85

Aspek Terkini Penelitian Pemasaran 88
Pemanfaatan Internet 88
Digitalisasi Penelitian 90
Pendekatan Kualitatif  dalam Penelitian 91
Penggunaan Neuromarketing 93

Ringkasan   95

Bab 5  Menciptakan Nilai Pelanggan, Kepuasan dan Loyalitas  

Tujuan Pembelajaran  98
Membangun Nilai Pelanggan, Kepuasan dan Loyalitas 98
Nilai yang Dirasakan oleh Pelanggan  98
Kepuasan Pelanggan Total  100
Memonitor Pelanggan  101 
Kualitas Produk dan Jasa 102

Memaksimalkan Customer Lifetime Value  103 
Mengukur Customer Lifetime Value  103 
  
Menggali Relasi Pelanggan  104 
Manajemen Relasi Pelanggan (Customer Relationship Management)  104
Membangun Loyalitas 108 
  
Database Pelanggan dan Database Pemasaran  112 
Database Pelanggan  112 
 
Sisi Lain Database dan Customer Relationship Marketing 113

Ringkasan 113



ix

Bab 6 Menganalisis Pasar Konsumen 
Tujuan Pembelajaran 118
Lingkungan Eksternal 120
Faktor Budaya 120
Faktor Sosial 122

Lingkungan Internal 124
Faktor Personal 124 
Proses Psikologis 127
Motivasi: Freud, Maslow, dan Herzberg 127
Persepsi 128
Pembelajaran 130
Memori 132

Proses Pembuatan Keputusan: Modal Lima Tahap 132
Pemahaman Masalah 132
Pencarian Informasi 133
Evaluasi Alternatif 134
Keputusan Pembelian 135
Perilaku Pasca Pembelian 135
Umpan Balik 136
 
Aspek Pembuatan Keputusan 137
Tingkat Keterlibatan Konsumen 137
Tingkat Keterlibatan Rendah 138
Elaboration Likelihood Model 138
Perilaku Pencarian Variasi 139
Pembelian Secara Situasional  140 

 
Ringkasan 142  

  
 
Bab 7 Menganalisis Pasar Bisnis 

Tujuan Pembelajaran  145 
 

Definisi Pembelian Organisasional 145
Pasar Bisnis vs Pasar Konsumen 145
Situasi Pembelian 148
Klasifikasi Pasar Bisnis 149
Klasifikasi Barang untuk Pasar Bisnis 151
Tipe Pembelian Pasar Bisnis 152
Pembelian dan Penjualan Sistem 152

Partisipan dalam Proses Pembelian Organisasional 153
Pusat Pembelian 153



x

Pengaruh Pusat Pembelian 154
Targeting Pusat Pembelian  155
Proses Pembelian/Pengadaan Barang 155

Tahap dalam Proses Pembelian 155
Pemahaman Masalah 155
Deskripsi Kebutuhan secara Umum dan Spesifikasi Produk 155
Pencarian Pemasok 156
Penentuan Proposal dan Pemilihan Pemasok 156
Pemesanan 156
Review Kinerja 156

Mengelola Hubungan B to B 156
Meningkatkan Hubungan yang Berkualitas 156

Ringkasan  161 
  
 
Bab 8 Identifikasi Segmen dan Target Pasar 

Tujuan Pembelajaran 166
Level Segmentasi Pasar 167
Pemasaran Ceruk 167
Pemasaran Lokal 168
Pemasaran Individual 168

Dasar untuk Segmentasi Pasar Konsumen 169
Segmentasi Geografi 172
Segmentasi Demografi 172
Segmentasi Psikografi 177
Segmentasi Keperilakuan 180

Dasar untuk Segmentasi Pasar Bisnis 182

Market Targeting 182
Kriteria Segmentasi 182
Ringkasan 183

Bab 9  Menciptakan Ekuitas Merek 

Tujuan Pembelajaran 187
Definisi Ekuitas Merek 187
Ekuitas Merek Ekuitas Merek  dan Nilai Merek 187
Model Ekuitas Merek 190



xi

Membangun Ekuitas Merek 191
Mengembangkan Merek 191
Memilih Elemen Merek 192

Mengukur Ekuitas Merek 192
Penilaian Merek 192

Mengelola Ekuitas Merek 193
Penguatan Merek 193
Revitalisasi Merek 193
Penghapusan Merek 197
Strategi Online  199

Menyusun Strategi Merek 200
Keputusan Merek 200
Perluasan Merek 201
Portofolio Merek 201

Ekuitas Pelanggan 202

Ringkasan  205 
  
 
Bab 10 Menyusun Positioning Merek 

Tujuan Pembelajaran 209
Mengembangkan dan Mengkomunikasi Strategi Positioning  210
Rerangka Referensi Kompetitif 211
Points of Difference (Poin Perbedaan) 212
Points of Parity (Poin Paritas) 214
Mengembangkan Keanggotaan Kategori 215

Strategi Diferensiasi 215
Metode Evaluasi Positioning Merek 218

Ringkasan 219



xii

Bab 11 Dinamika Kompetisi 

Tujuan Pembelajaran 222
Analisis Kompetisi 223

Strategi Kompetitif untuk Pemimpin Pasar 224
Ekspansi Pasar Total 226
Mempertahankan Pangsa Pasar 226
Memperluas Pangsa Pasar 227

Strategi Kompetitif Lain 228
Strategi Penantang Pasar 228
Strategi Pengikut Pasar 228
Strategi Ceruk Pasar 230
Menyeimbangkan Orientasi Konsumen dan Pesaing 230

Strategi Pemasaran Sesuai Siklus Hidup Produk 231

Ringkasan 234
  

Bab 12 Mengembangkan Strategi Produk 

Tujuan Pembelajaran 236

Karakteristik dan Klasifikasi Produk 236
Tingkatan Produk 236
Klasifikasi Produk 238

Diferensiasi 240
Diferensiasi Produk 240
Diferensiasi Pelayanan 242
Desain 243 

 
Hubungan Produk dan Merek 244
Hierarki Produk 244
Sistem dan Bauran Produk 245
Panjang Lini Produk 246
Harga Bauran Produk  247
Co-Branding dan Ingredient Branding 247
Kemasan 251
Label  252

Ringkasan 253



xiii

Bab 13 Pengelolaan Jasa

Tujuan Pembelajaran 256
Sifat Jasa 256
Industri Jasa 257
Kategori Bauran Jasa 256
Karakteristik Jasa 258

Strategi Pemasaran untuk Perusahaan Jasa 262
Memahami Konsumen 262
Pergeseran Relasi Konsumen 263

Pengelolaan Kualitas Jasa 265
Pengelolaan Ekspektasi Konsumen 267
Perkembangan Dinamika Jasa 269

Ringkasan  271

Bab 14 Mengembangkan Strategi Penetapan Harga
 

Tujuan Pembelajaran 274
Memahami Penetapan Harga 274
Lingkungan Harga yang Berubah 275
Penetapan Harga 276 
Psikologi Konsumen dan Harga 277

Penetapan Harga 278
Tahap 1: Memilih Tujuan Penetapan Harga 278
Tahap 2: Menentukan Permintaan 279
Tahap 3: Mengestimasi Biaya 281
Tahap 4: Analisis Biaya dan Harga pesaing 282
Tahap 5: Memilih Metode Penetapan Harga 282
Tahap 6: Memilih Harga Final 284

Adaptasi Harga 284 
Harga Geografis 284
Diskon Harga 284
Harga Promosi 285
Harga Diferensiasi 285
Inisiasi dan Respon terhadap Perubahan Harga 286
Ringkasan  287 

 



xiv

Bab 15 Desain dan Pengelolaan Saluran Pemasaran Terpadu

Tujuan Pembelajaran 290
Saluran Pemasaran dan Jejaring Nilai 290
Pentingnya Saluran 290
Aliran Saluran 291
Tingkat Saluran 292
Keputusan Desain Saluran 295
Keputusan Manajemen Saluran 297

Konflik, Kerjasama, dan Kompetisi 298
Konflik 298
Penyebab Konflik Saluran 299
Pengelolaan Konflik Saluran 299

Integrasi dan Sistem Saluran 300
Sistem Pemasaran Vertikal 300
Sistem Pemasaran Horisontal 301
Sistem Pemasaran Multisaluran Terpadu 301

e-Marketing 302

Retailing 304
Tipe Retailer 304
Pengelolaan Retail 308

Ringkasan  310

Bab 16 Pengelolaan Komunikasi Pemasaran Terpadu

Tujuan Pembelajaran 313
Peran Komunikasi Pemasaran 313
Model Proses Komunikasi 313

Pengembangan Program Komunikasi Pemasaran 315
Targeting 315
Positioning  317
Menentukan Tujuan 318
Anggaran 319
Mengkombinasikan Elemen 320
Menciptakan Pesan 320
Memilih Media 324
Menentukan Momentum 326
Evaluasi Program 326



xv

Bauran Komunikasi Pemasaran 327
Iklan 327
Sales Promotion 331
Sampling,  Coupon, dan Premium 332
Public Relation 333
Word of Mouth (WOM)  333
Sponsorship 335
Signage & Point of Purchase 336

Lingkungan Komunikasi Pemasaran yang Berubah 337
Media Sosial 340
Mengukur Hasil Komunikasi 340
Implementasi Komunikasi Pemasaran Terpadu 342

Ringkasan   344 
 
Bab 17  Pemasaran Global

Tujuan Pembelajaran 350
Tahapan Keterlibatan Pemasaran di Internasional 352

Perencanaan Pemasaran Global 352

Memahami Lingkungan Eksternal 353
Budaya 354
Hukum 355
Kondisi Pasar 356

Strategi Memasuki Pasar Global 357
Strategi Pemasaran 358
Strategi Produk 358
Strategi Harga 359
Strategi Distribusi 359
Strategi Komunikasi  360

Ringkasan  362 
  



xvi

Bab 18 Pengelolaan Keberlangsungan Perusahaan Dalam Jangka Panjang

Tujuan Pembelajaran 366
Orientasi Keberlangsungan Perusahaan 366
Etika Pemasaran 366
Socially Responsible Business Practice 368
Corporate Social Marketing 371
Cause Related Marketing 372

Kontrol Kegiatan Pemasaran 372
Tipe Kontrol 372

Ringkasan   376 
  
  
  
 
 







 

Bab 1  

Mendefinisikan Pemasaran Abad 21 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

Bab ini menjelaskan definisi pemasaran. Selain definisi pemasaran, juga 
dijelaskan mengenai definisi manajemen pemasaran yang menunjukkan adanya 
perkembangan. Konsep-konsep yang dipelajari juga berkaitan dengan konsep 
fundamental dalam pemasaran. Realita pemasaran terkini dijelaskan untuk memberikan 
pemahaman mengenai strategi perusahaan untuk menghadapinya. Filosofi pemasaran 
yang menjelaskan orientasi perusahaan dalam memahami konsumen juga dibahas.  

 Pemasaran bisa dilakukan dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari serta bisa 
bersifat informal maupun formal. Kita sebagai konsumen juga merasakan dan 
menjalankan kegiatan pemasaran. Secara informal, pemasaran  melingkupi kehidupan 
kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai mau tidur, dari 
konsumen muda dan tua. Secara lebih formal, konsep pemasaran diterapkan untuk 
menjalankan aktivitas usaha bisnis kecil maupun besar, bahkan kegiatan dalam 
organisasi pemerintah agar berjalan optimal. Kegiatan pemasaran dianggap sebagai suatu 
aktivitas yang produktif dan menentukan dalam pencapaian kinerja suatu negara dalam 
bentuk Gross Domestic Product. Perusahaan dalam menghasilkan produk yang dibeli 
oleh konsumen bisa memberikan sumbangan pada tingkat produktivitas negara. Artinya, 
ada kegiatan pertukaran aktif antar produsen dan konsumen. Kegiatan pemasaran 
tersebut bisa dikategorikan sebagai penyumbang pendapatan negara dalam bentuk pajak. 
Dengan demikian, kegiatan pemasaran sekecil apapun memberi manfaat dalam bentuk 
yang luas.  

 

Pentingnya Pemasaran 

 Kesuksesan perusahaan dalam jangka waktu panjang dipengaruhi oleh strategi 
pemasaran dan orientasi perusahaan terhadap konsep pemasaran. Secara umum diakui 
bahwa kesuksesan perusahaan ditentukan oleh Chief Executive Officer. Kesuksesan 
fungsi pemasaran tergantung pada kualitas tim pemasaran, kepemimpinan dan karakter 
Chief Executive Officer.1 Namun  pada pertengahan 1990, peran CEO dilengkapi dengan 
Chief Marketing Officer (CMO). Peran CMO ini terlibat dalam pengembangan merek, 
keefektifan iklan, dan riset pemasaran untuk mengantisipasi pola pembelian konsumen 
yang berubah, mengelola kompleksitas, dan membangun kapabilitas pemasaran yang 
baru, pengembangan produk baru, dan pengembangan strategi pemasaran yang lebih 
adaptif dengan perubahan lingkungan.2 CMO ini diharapkan memiliki kemampuan untuk 
mengkomunikasikan visi perusahaan dan memotivasi karyawan. Selain itu, CMO ini juga 
bertanggung jawab terhadap pengelolaan saluran distribusi, komunikasi pemasaran, dan 
pelayanan konsumen.3 CMO bekerja sama dengan fungsi lain yaitu riset dan 
pengembangan, produksi dan keuangan.  

1



 

 Perusahaan harus diarahkan menjadi perusahaan yang memiliki orientasi pada 
pemasaran. Ada tiga pilar utama yang melandasi perusahaan harus memiliki orientasi 
pemasaran, yaitu fokus kepada konsumen, koordinasi antar departemen, dan fokus pada 
profitabilitas.4 Fokus pada konsumen berarti perusahaan harus memberikan perhatian 
kepada konsumen berupa keinginan yang selalu berubah. Keinginan konsumen 
cenderung selalu berubah seiring dengan kemampuan diri untuk melakukan pembelian 
produk yang lebih baik, peningkatan penghasilan, perubahan gaya hidup, dan tuntutan 
zaman. Koordinasi antar departemen penting dilakukan. Koordinasi antar departemen 
ditunjukkan dengan adanya kerjasama yang baik antar departemen produksi atau operasi, 
keuangan, sumber daya manusia, teknologi, penelitian, dan pengembangan. Koordinasi 
ini ditujukan untuk menghindari konflik dan bisa memudahkan komunikasi untuk 
menyampaikan informasi berkaitan dengan perubahan pasar.5 Koordinasi antar 
departemen yang baik agar menghindari konflik yang bisa berupa kurang pemahaman 
informasi mengenai tuntutan konsumen dengan baik.  Koordinasi ini bisa didukung 
dengan pertemuan rutin dan tidak rutin. Salah satu koordinasi yang baik adalah dengan 
komunikasi melalui milis organisasi yang bisa dilakukan setiap saat sehingga informasi 
perkembangan baik dari dalam maupun perusahaan bisa disebarkan ke setiap orang.  
Orientasi profitabilitas juga merupakan bagian dari konsep pemasaran.6 Perusahaan yang 
berorientasi profitabilitas akan berusaha untuk selalu mengedepankan kerjasama dengan 
departemen lainnya dan melakukan riset pemasaran agar bisa memahami kebutuhan dan 
keinginan konsumen secara lebih baik. Profitabilitas penting dijadikan pedoman karena 
perusahaan akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen dan 
memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang serta 
memperhatikan para stakeholders. Stakeholders menjadikan perusahaan agar selalu 
menghasilkan kinerja terbaik karena mereka yang membentuk entitas perusahaan 
menjadi bertahan. Stakeholder ini terdiri atas karyawan, konsumen, masyarakat, investor, 
pemasok, dan lingkungan.7 Elemen-elemen ini yang mendorong perusahaan untuk selalu 
memberikan yang terbaik kepada semua lapisan pendukung perusahaan. Orientasi 
profitabilitas di sini tidak selalu memaksimalkan profitabilitas keuangan, namun 
profitabilitas yang berimbang pada semua elemen stakeholders.8 

 Kondisi kompetisi saat ini luar biasa intensif untuk bergerak cepat dari berbagai 
industri yang tidak hanya pada  industri yang bergerak pada fast moving goods dan 
telekomunikasi. Produk-produk memiliki isi yang berubah dengan cepat, desain yang 
dinamis, media untuk mengkomunikasikan dan mendistribusikannya juga berubah 
dengan cepat. Perusahaan memiliki kapasitas untuk mengembangkan strategi pemasaran 
lebih baik ditunjang oleh kemajuan teknologi yang mampu diadopsi. Konsumen juga 
mendapatkan keterbukaan informasi untuk mampu memutuskan pembelian produk atau 
pemilihan jasa berdasarkan kemampuan dan preferensi yang cenderung berubah-ubah. 
Konsumen saat ini juga mulai menunjukkan kepiawaiannya dalam memilih produk yang 
menguntungkan dari sisi ekonomi, sosial, dan ekologi. Perusahaan diharapkan selalu 
memiliki aspek pembelajaran terhadap tuntutan konsumen secara lebih baik dan terus-
menerus. Aspek pembelajaran juga harus mampu mengakomodasi keinginan konsumen 
dari tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi.9 Aspek ekonomi, sosial, dan ekologi 
berkaitan dengan sejumlah indikator. Aspek ekonomi menunjukkan bahwa kegiatan 
bisnis memang ditujukan untuk menciptakan kekayaan perusahaan dan peningkatan 
sumber daya manusia melalui mengurangi biaya pelaksanaan bisnis dengan kebijakan 
integritas bisnis dan meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Aspek lingkungan 

2



 

berkaitan dengan mempertimbangkan implikasi penggunaan sumber daya dan efek 
kegiatan bisnis perusahaan pada integritas ekologi misalnya mengembangkan kebijakan 
lingkungan, dan menetapkan audit lingkungan. Aspek sosial  merupakan usaha untuk 
mengoptimalkan imbas positif kegiatan perusahaan pada masyarakat luas misalnya 
memperhatikan kesehatan publik dan keadilan sosial.10 

Nike 

Merek Nike identik dengan inovasi produknya. Berada di tengah persaingan yang ketat 
dengan produsen produk apparel ternama lainnya, Nike tidak hanya berorientasi pada 
bisnis secara umum tetapi bisnis yang memiliki dampak ikutan yang baik. Nike 
memanfaatkan inovasi di bidang ilmu pengetahuan untuk menciptakan produk yang 
ramah lingkungan sebagai respon terhadap terjadinya perubahan iklim di dunia. Bahan 
dasar pembuatan produk sepatu dan pakaian Nike, 75% berasal dari hasil daur ulang 
sampah yang tidak terpakai. Sejak tahun 2008, Nike Air Manufacturing Innovation 
mengalihkan lebih dari 95% sampah industri dari pembuangannya seperti botol plastik 
dan sampah pabrik manufaktur untuk didaur ulang menjadi bahan baku produksi. 
Selain penggunaan ulang, Nike juga menggunakan metode berkelanjutan untuk 
menghasilkan produk-produknya, salah satunya melalui penggunaan teknologi Air. 
Produk olahraga Nike dengan teknologi Air diperkenalkan pertama kali pada tahun 
1979. Teknologi ini menggunakan nitrogen dalam sebuah kantong yang kuat namun 
fleksibel, yang ditempatkan pada sol bagian tengah bawah tumit dan kaki depan. Selain 
itu, dalam teknologi Air, proses pewarnaan sol memungkinkan 99% air limbah 
pewarnaan dapat tertampung untuk didaur ulang menjadi air bersih. Penggunaan 
teknologi ini bertujuan untuk membuat produk yang lebih ringan dan kuat, serta 
mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan.11 

 

 Pemasaran harus menjadi sebuah filosofi yang dimiliki oleh setiap orang dalam 
perusahaan. Setiap orang diharapkan  menjadi “pemasar” sehingga tanggung jawab 
sepenuhnya ada pada setiap karyawan, meskipun tanggung jawab formal yang menangani 
masalah pemasaran adalah pada departemen pemasaran atau CMO. Apabila pemasaran 
sudah menjadi filosofi, maka ini penting untuk penentu profitabilitas perusahaan. Dengan 
meningkatnya profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan, perusahaan akan bisa 
memiliki tingkat bertahan dalam industri dalam kurun waktu lama. Kemampuan untuk 
bertahan dalam kurun waktu tertentu menyebabkan perusahaan dapat memiliki sumber 
daya yang besar sehingga bisa memberikan pelayanan yang bervariasi dan makin 
berkualitas kepada konsumen. Apabila perusahaan dapat memberikan pelayanan yang 
baik secara terus-menerus kepada konsumen dan juga karyawan sebagai konsumen 
internal perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh citra positif dari masyarakat 
dan ini bisa menciptakan kebanggaan dari para karyawan itu sendiri. Apabila karyawan 
merasa senang dengan perusahaannya, maka karyawan akan mampu menciptakan ide 
kreatif untuk penemuan-penemuan produk baru. Inovasi produk selalu diciptakan oleh 
perusahaan. Produk-produk inovatif diharapkan dapat memenuhi semua kebutuhan dan 
keinginan konsumen dengan baik sesuai dengan daya beli konsumen, dengan demikian 
konsumen tidak perlu harus memilih merek produk lain. Dalam hal ini tingkat customer 
retention akan tinggi. Apabila siklus ini terjadi secara berulang-ulang, maka tingkat 
profitabilitas juga akan selalu terjaga baik. 
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Gambar Siklus Profitabilitas Perusahaan 

 

Lingkup Pemasaran 

Definisi Pemasaran 

 Pemasaran adalah identifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. 
Pemenuhan kebutuhan ini dilakukan oleh perusahaan dengan cara menguntungkan.12 
Apple bisa memahami keinginan konsumen untuk bisa menciptakan produk dari        
iPod, iTunes, iPhone, dan iPad  agar bisa memenuhi kebutuhan utama manusia dan 
sosial. Produk ini sifatnya konverjen artinya bisa memenuhi tuntutan konsumen untuk 
melakukan komunikasi sekaligus menikmati hiburan. Perusahaan penerbangan Garuda 
juga menerapkan sistem pemesanan secara online sehingga konsumen tidak perlu 
mendatangi counter Garuda untuk membeli tiket. Dengan menggunakan sistem online, 
konsumen tidak dibatasi oleh tempat dan waktu.  

 Pemasaran juga didefinisikan sebagai fungsi organisasional dan sejumlah proses 
untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada konsumen 
dan mengelola hubungan dengan konsumen yang menguntungkan baik untuk organisasi 
stakeholder.13 Manajemen pemasaran terjadi ketika satu kelompok dapat melakukan 
pertukaran untuk mencapai tujuan dari kelompok lain. Manajemen pemasaran 
merupakan seni dan ilmu untuk memilih target  pasar dan memperoleh, menjaga, dan 
menumbuhkan konsumen melalui penciptaan, penyampaian dan mengkomunikasikan 
nilai konsumen yang superior. Ilmu dalam pemasaran mempelajari konsep-konsep yang 
diharapkan bisa aplikatif dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen; 

Everybody 
is Marketer

Penentu
Probabilitas 

(1)

Keberlanjutan 
Perusahaan 

(2)

Sumber Daya 
Perusahaan 

(3)

Memberikan 
Pelayanan 
terbaik (4)

Kebanggan
Karyawan (5)

Inovasi 
Produk (6)
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sedangkan seni di sini merupakan suatu cara yang cenderung kreatif dan tidak sama antar 
perusahaan dalam memilih dan mempertahankan konsumen. Ilmu bisa sama, tetapi seni 
bisa berbeda karena kreativitas akan menunjukkan keunikan atau perbedaan masing-
masing. Organisasi memiliki budaya dan talenta yang berbeda satu sama lain. Hal ini 
bisa menjadi keunggulan masing-masing perusahaan biasanya ditunjukkan oleh 
pemimpin pasar. Perusahaan ini dianggap cukup kreatif untuk memperoleh konsumen 
dengan mengiklankan produk melalui pesan-pesan unik.  

  Pemasaran bukan hanya sekedar penjualan. Pemasaran memiliki aspek dan 
dinamika yang lebih besar daripada penjualan. Penjualan memang bagian kecil dari 
pemasaran. Peter Drucker mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk penjualan namun 
pemasaran bertujuan untuk membuat penjualan menjadi keberhasilan yang sangat 
sukses. Yang penting adalah bagaimana mengetahui dan memahami konsumen dengan 
baik mengenai produk atau jasa yang sesuai. Pemasar harus memahami hal tersebut.14 

Penjualan memiliki orientasi pendek karena hanya bertujuan untuk memaksimalkan 
profitabilitas pada saat tertentu. Orientasi produk adalah bisa segera laku terjual dalam 
jumlah banyak.  

 Definisi pemasaran juga mulai mengalami perkembangan sejalan dengan 
tuntutan konsumen dan perubahan lingkungan yang ada. Tuntutan terhadap aktivitas 
bisnis agar jangan hanya berorientasi pada memaksimalkan keuntungan menyebabkan 
perubahan dalam orientasi bisnis. Perkembangan ini juga menyebabkan perubahan 
terhadap konsep pemasaran itu sendiri. Pemasaran merupakan konsep dalam ilmu 
manajemen juga mengalami perubahan orientasi sejalan dengan perkembangan yang 
terjadi dalam teori manajemen pada umumnya. Dari perkembangan teori manajemen 
yang dipelopori oleh pendekatan ilmiah Taylor sekitar 1911-an yaitu penekanan pada 
efisiensi dan rasionalitas kerja serta memfokuskan pada produktivitas, pendekatan ini 
kurang memperhatikan adanya aspek lingkungan. Ada pergeseran perspektif mengarah 
pada pendekatan yang menekankan pada aspek humanistik yaitu Teori X dan Teori Y 
McGregor pada  1960-an yang menjelaskan cara menyikapi individu dalam organisasi. 
Pada pertengahan 1970-an, muncul Teori Z yang menekankan pada tanggung jawab 
individu dan karyawan untuk bebas menggunakan keterampilan. Kemudian pada 1980-
an muncul perspektif Deming yang menekankan pentingnya Total Quality Management 
yaitu orientasi pada perbaikan terus-menerus dan penghargaan kepada individu. Pada 
1990-an, Senge mengemukakan System Theory yang lebih memperhatikan pada 
perspektif sosial. Ada aspek kemanusiaan yang harus dijadikan prioritas.15 Oleh karena 
itu, strategi pemasaran saat ini juga diarahkan pada aspek kemanusiaan dan perhatian 
pada stakeholder secara luas yang harus dipertimbangkan oleh pemasar agar tidak hanya 
mencari keuntungan yang besar. Oleh karena itu, definisi pemasaran meliputi konsep 
sosial, yaitu proses sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial melalui 
penciptaan, komunikasi, dan penyampaian nilai kepada konsumen.  

Perkembangan perspektif pemasaran telah menuju suatu perubahan. Secara 
praktis, perspektif pemasaran juga menunjukkan adanya suatu evolusi pendekatan yang 
lebih mengarah pada pikiran, hati, dan jiwa konsumen. Perspektif ini adalah 
perkembangan Marketing 1.0-Pemasaran dengan Berpusat pada Produk; Marketing 2.0-
Pemasaran berorientasi Konsumen; sedangkan Marketing 3.0-Pemasaran yang didorong 
oleh adanya nilai. Perspektif ini juga menjelaskan bahwa pemasaran tidak hanya sekedar 
produksi dan menjual suatu barang agar bisa diterima oleh konsumen, namun pemasaran 
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juga memiliki nilai-nilai atau jiwa yang ingin memberikan pelayanan kepada konsumen 
dengan sesuatu yang berkualitas, tidak merugikan kepentingan umum di sekitarnya, 
memakmurkan masyarakat dan lingkungan sekitar.  

 

Tabel Perbandingan antara Marketing 1.0. 2.0, dan 3.0 

 Marketing 1.0 

Product centric Marketing 

Marketing 2.0 

Consumer oriented 
Marketing 

Marketing 3.0 

Values driven 
Marketing 

Tujuan Menjual produk Memuaskan dan 
mempertahankan 

konsumen 

Menciptakan dunia 
menjadi tempat 

tinggal yang lebih 
baik 

Faktor Pendukung Revolusi industri Teknologi informasi New Wave 
Technology 

Cara Pandang 
Perusahaan 

terhadap Pasar 

Pembeli massal dengan 
kebutuhan fisik 

Konsumen lebih 
pandai dengan 

pikiran dan perasaan 

Konsumen dengan 
jiwa, hati, dan 

semangat 

Konsep Pemasaran 
Inti 

Pengembangan produk Diferensiasi Nilai 

Petunjuk Pemasaran 
Perusahaan 

Spesifikasi produk Positioning 
perusahaan dan 

produk 

Misi, visi, dan nilai 
perusahaan 

Proposisi Nilai Fungsional Fungsional dan 
emosional 

Fungsional, 
emosional, dan 

spiritual 

Interaksi dengan 
Konsumen 

Transaksi satu satu Hubungan satu satu Kolaborasi dengan 
banyak pihak 

 

Sumber: Philip Kotler, Hermawan Kartajaya dan Iwan Setiawan, 
Marketing 3.0 (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010) h.6. 

 

 

 Selain perkembangan perspektif pemasaran, perkembangan pemasaran juga 
menunjukkan ada sejumlah istilah mengenai pemasaran yang sifatnya untuk eye 
catching, meningkatkan popularitas dari sisi pemasaran, dan mendekatkan konsep 
pemasaran ke arah lebih praktis serta mudah dipahami. Meskipun ada keragaman istilah 
pemasaran yang lebih popular ini, tidak berarti hal ini terlepas dari perkembangan 
perspektif pemasaran yang ada yaitu mulai mengarah pada Marketing 3.0. Istilah 
pemasaran populer ini lebih berada pada tatanan operasional sehingga lebih bersifat 
aplikatif namun tetap berada dalam koridor perspektif pemasaran yang terkini.  
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Istilah Pemasaran Secara Lebih Populer 

Istilah pemasaran berikut ini merupakan aspek yang sifatnya lebih praktis untuk 
memudahkan penerapan konsep pemasaran dalam menjelaskan aktivitas bisnis. 
Istilah-istilah ini digunakan untuk taktik bisnis agar memudahkan menawarkan 
produk atau jasa kepada konsumen.  

1) Camouflage marketing adalah suatu strategi imitasi yang dilakukan oleh 
perusahaan yang tidak menduduki sebagai pemimpin pasar. Tujuannya adalah 
mengembangkan strategi produk yang hampir menyamai produk pemimpin 
pasar sehingga konsumen dalam jangka pendek tidak menyadari akan 
perbedaan utama.16 Tujuan pengembangan produk ini memang untuk menyasar 
konsumen yang berada pada level berbeda dari produk yang dipasarkan oleh 
pemimpin pasar. Biasanya untuk individu dengan akses kemampuan keuangan 
yang lebih rendah.  

2) Community marketing adalah strategi pemasaran untuk memperluas hubungan 
perusahaan dengan konsumen serta menciptakan loyalitas dalam jangka 
panjang. Perusahaan dapat memahami kebutuhan konsumen dengan lebih baik 
karena ada aspek kedekatan cukup tinggi dan interaktif. Pemasar memiliki 
peluang untuk mengembangkan relasi dengan konsumen yang baik berdasarkan 
pengalaman dan trend yang sedang terjadi sehingga pemasar memperoleh 
masukan untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik.17 Pemasaran ini 
juga merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk dapat memahami 
kebutuhan dan keinginan yang lebih baik dengan memberikan suatu akses 
kedekatan dengan konsumen.  

3) Alibi marketing adalah istilah dalam dunia hukum artinya alasan yang 
menyatakan seseorang berada di tempat lain pada saat peristiwa terjadi. Alibi 
marketing ini mengemuka ketika perusahaan menghadapi peraturan yang ketat 
sehingga kondisi ini menuntut perusahaan untuk lebih memiliki kreativitas 
dalam mengembangkan strategi khususnya berkaitan melalui public relations 
dan sponsorship misalnya sponsorship produk rokok untuk acara tertentu.18 

4) Green marketing  adalah suatu strategi pemasaran yang memiliki orientasi untuk 
memperhatikan tahap akuisisi, konsumsi, dan disposisi produk agar tidak 
memberi dampak negatif pada lingkungan hidup. Perusahaan berusaha untuk  
mengembangkan produk yang memiliki kemampuan untuk dilakukan daur 
ulang.  

5) Political marketing adalah suatu strategi untuk mengkomunikasikkan merek 
produk melalui aktivitas bauran pemasaran berupa iklan, public relation, 
maupun kampanye. Produk yang dipasarkan ini berupa individu untuk 
mendapatkan suara atau pilihan terbanyak dari masyarakat sebagai konsumen 
nantinya ketika individu tersebut terpilih. Sebuah penelitian menunjukkan 
bahwa penerapan konsep pemasaran oleh partai-partai politik sebagai alat 
untuk meningkatkan kesetiaan masyarakat terhadap partai politik. Partai-partai 
yang sukses mengembangkan atribut-atribut merek lewat para pemimpin dapat 
menjalin hubungan dengan para pendukung partai di luar dengan baik.19 
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6) Sensual marketing adalah strategi pemasaran dengan menggunakan daya tarik 
seks untuk kegiatan promosi baik aktivitas pemasaran yang memfokuskan pada 
above the line (memfokuskan pada lingkup pemasaran yang lebih luas dan tidak 
ada interaksi langsung dengan konsumen misalnya menggunakan media 
televisi, radio, majalah, billboard maupun koran) maupun below the line 
(memfokuskan pada lingkup pemasaran yang lebih terbatas dan ada interaksi 
langsung dengan konsumen misalnya event, promosi, dan point of sale). Aspek 
sensual ini bisa dalam bentuk gambar, suara, atau cerita yang tujuannya adalah 
meningkatkan daya tarik para pemirsa untuk memberikan perhatian lebih 
lanjut.20 

7) Internet marketing adalah suatu cara untuk mengembangkan strategi untuk 
mendekatkan diri dengan konsumen melalui media online tanpa dibatasi waktu 
dan tempat. Internet dapat memudahkan perusahaan untuk berinteraksi dan 
mendistribusikan produk dan jasa ke konsumen.  

8) 24 hours marketing adalah strategi pelayanan kepada konsumen selama 24 jam 
tiada henti dengan mempertimbangkan perkembangan trend saat ini yang 
memfokuskan pada kenyamanan dan keleluasaan konsumen dalam mengakses 
produk dan jasa. Hal ini biasanya mengikuti gaya hidup dan preferensi 
konsumen masa kini. Strategi ini bertujuan agar mampu mengakomodasi 
keinginan konsumen yang berubah dengan cepat.21 

9) Ethnic marketing adalah strategi pemasaran yang memfokuskan konsumen 
berdasarkan suatu kelompok suku tertentu. Produk yang ditawarkan tidak 
bersifat massal karena masing-masing preferensi konsumen tiap suku atau 
kelompok memiliki perbedaan yang tinggi karena ada sub-budaya yang 
berbeda. Di Indonesia, strategi ethnic marketing bisa diterapkan dengan baik 
mengingat Indonesia memiliki keragaman sub-budaya misalnya produk 
Indomie.22 

10) Ambush marketing adalah strategi yang memanfaatkan suatu event untuk 
dijadikan ajang promosi produk namun perusahaan yang mempromosikan 
produk tersebut sebenarnya tidak memiliki hak sponsorship. Perusahaan hanya 
ikut-ikutan menawarkan produk.  

11) Spiritual marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan aspek 
moralitas dengan penerapan nilai-nilai manusiawi. Produk yang ditawarkan 
adalah produk yang berkualitas dan tidak merugikan konsumen dengan 
demikian strategi pemasaran tidak memfokuskan pada profitabilitas tertentu 
saja, namun menerapkan nilai-nilai kejujuran dan memberikan manfaat yang 
banyak bagi konsumen. 

12) Experiential marketing adalah strategi pemasaran yang tidak hanya 
memfokuskan pada aspek fungsi utama suatu produk. Pembelian produk 
merupakan suatu pilihan yang bisa bersifat hedonis dan  fungsional.23 Agar 
suatu merek bisa memberikan suatu pengalaman bagi konsumennya, pemasar 
harus memperhatikan tiga hal, yaitu  (1) pengalaman dalam menggunakan 
produk;  (2) menekankan visualisasi produk yang meliputi merek, logo, 
kemasan, desain; dan (3) mengkomunikasikan pengalaman merek.24 
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13) Tourism marketing adalah suatu strategi yang menerapkan konsep pemasaran 
untuk mengembangkan perencanaan agar menarik konsumen sebagai wisatawan 
dalam mengunjungi suatu daerah wisata. Tujuan strategi ini adalah agar 
wisatawan yang datang mendapatkan kepuasan karena pelayanan yang baik dari 
suatu tempat wisata. Dengan demikian, semakin banyaknya wisatawan yang 
berkunjung semakin tinggi pendapatan suatu tempat wisata yang akhirnya dapat 
memakmurkan tempat wisata tersebut. 25 

14) Islamic marketing adalah suatu strategi yang menerapkan nilai islam dalam 
mengembangkan strategi pemasaran yang bertujuan untuk memberikan 
pelayanan kepadan konsumen dengan lebih baik. 

15) Social marketing adalah suatu strategi yang bertujuan untuk mengubah perilaku 
konsumen ke arah yang lebih baik. 

  

Apa yang Dipasarkan 

 Dalam pemasaran, entitas pemasaran tidak hanya berfokus pada produk dan jasa, 
namun juga meliputi produk, jasa, event, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, 
informasi, dan ide.26 Hal ini menunjukkan bahwa konsep pemasaran tidak hanya 
difokuskan pada bisnis tertentu. Masing-masing entitas ini bisa saja dalam satu 
perusahaan menawarkan beberapa entitas secara bersamaan. Misalnya rumah sakit tidak 
hanya memberikan aspek jasa kesehatan, namun juga bisa pengalaman dan informasi 
mengenai kesehatan.  

 
Produk 
Produk adalah sesuatu yang bersifat fisik dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan 
keinginan konsumen. Produk dapat berupa mobil, sabun, pakaian, makanan, telepon 
genggam, buku, komputer. Produk-produk ini memiliki keragaman fungsi. 
 
Jasa 
Aspek pemasaran tidak hanya produk, namun bisa berupa jasa. Jasa pengacara, dokter, 
konsultan, penasehat keuangan, salon kecantikan, penerbangan, operator seluler, dan 
warung internet melengkapi entitas pemasaran. 
 
Event 
Festival Jajan Bango, A-Mild Soundrenalin, dan Serbu Serba Kejumoo merupakan suatu 
acara yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mempromosikan 
produk. Event merupakan sarana edukasi dan memperkenalkan produk atau jasa lebih 
baik kepada konsumen. Selain itu, event bisa ditujukan untuk meningkatkan citra 
produk.  
 
Pengalaman  
Ketika seseorang menaiki roller coaster atau bungee jumping, maka seseorang akan 
merasakan sensasi yang luar biasa. Atraksi ini ditawarkan oleh pemasar karena 
memenuhi tuntutan konsumen yang menginginkan sesuatu yang berbeda. Terkadang 
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konsumen bersedia untuk membayar mahal untuk mendapatkan sesuatu pengalaman 
yang membangkitkan adrenalin mereka.  
 
Orang 
Para artis merupakan entitas pemasaran. Mereka juga menjual jasa kepada konsumen 
dengan cara menampilkan sisi positif yang ada pada diri agar bisa menciptakan persepsi 
positif dari para penggemar sebagai konsumen mereka. Tidak mengherankan, kalau 
konsumen bisa mengetahui para artis memperbaiki citra diri dengan membuat suatu 
acara-acara tertentu atau bahkan mempercantik diri. Tidak hanya para artis, tokoh-tokoh 
politik termasuk seorang Presiden Indonesia Jokowi memiliki media sosial untuk dapat 
meningkatkan citra positif di mata masyarakat mereka. Penciptaan citra positif 
merupakan upaya agar mempertahankan kesetiaan masyarakat sebagai konsumen.  
 
Tempat 
Aspek tempat bisa dijadikan sebagai wahana wisata para wisatawan seluruh manca 
negara. Dengan demikian, agar para wisatawan bersedia mengunjungi tempat wisata, 
pihak penyelenggara tempat wisata harus bersedia menerapkan pelayanan terbaik kepada 
para konsumen dari aspek promosi, akomodasi, maupun kemudahan akses ke tempat 
wisata.  
 
Properti 
Bentuk properti bisa berupa berwujud maupun tidak berwujud. Hal ini bisa berupa 
kepemilikan saham, asuransi, emas, bahkan apartemen. Penyelenggara usaha ini harus 
memberikan jaminan terhadap konsumen agar bersedia melakukan investasi uang dalam 
properti ini karena hal ini menyangkut masalah kepercayaan yang diberikan oleh 
konsumen kepada pemasar agar mampu mengelola uangnya. 
Organisasi  
Perusahaan juga berusaha mempromosikan diri selain produk-produk yang 
dipromosikan. Tujuan melakukan aktivitas pemasaran adalah agar meningkatkan citra 
yang baik di kalangan masyarakat. Berdasarkan survei kecil, perusahaan mulai 
melakukan kampanye kecil mengenai kepedulian sosial. Aktivitas ini bisa berupa 
kegiatan sosial, kesehatan, pendidikan, dan agama di sejumlah perusahaan besar.27  
Informasi ini bisa diperoleh di situs-situs online perusahaan yang memberitahukan 
aktivitas sosial mereka.  
 
Informasi 
Informasi yang diterima konsumen sangat beragam medianya baik yang bersifat online 
maupun offline. Media untuk menyampaikan informasi bisa berupa buku, majalah, koran 
mengenai berbagai produk.  
 
Ide 
Pemasar tidak hanya sekedar produk, namun juga menawarkan ide-ide yang cemerlang 
bagi penyelesaian masalah dalam kehidupan konsumen. Danone mengemukakan ide 
mengenai 1L Aqua untuk 10L Air Bersih atau lebih dikenal dengan Program Satu untuk 
Sepuluh. Danone bertujuan untuk mengembangkan program sosial dengan cara 
mempromosikan hidup sehat dengan menyediakan akses air bersih, pendidikan, dan 
kesehatan.  
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  Masing-masing entitas di atas diharapkan bisa memenuhi sejumlah utilitas yang 
ditinjau dari ahli ekonomi.28  Utilitas ini bisa meliputi sejumlah aspek yaitu: 

1. Utilitas bentuk. Produk yang memiliki utilitas bentuk yang tinggi akan 
mendapatkan keunggulan kompetitif. Utilitas ini bisa berupa desain, komponen 
produk, kinerja, dan komposisi produk. Produk-produk elektronik dari Samsung 
saat ini dianggap memiliki keunggulan utilitas bentuk. 

2. Utilitas waktu. Perusahaan yang menawarkan konsumen kemudahan untuk 
mengakses produk atau jasa setiap saat tanpa dibatasi waktu, dan memudahkan 
konsumen untuk mendapatkannya.  

3. Utilitas tempat. Produk atau jasa saat ini sangat mudah diperoleh oleh konsumen 
karena perusahaan sudah memberikan kemudahan kepada konsumen untuk 
memiliki akses yang tidak dibatasi dengan lokasi yang jauh. Dalam satu tempat 
saja, konsumen bisa memperoleh manfaat produk sekaligus. One stop shopping 
sudah memberikan kemudahan konsumen untuk mendapatkan pemenuhan 
sejumlah kebutuhan. Selain itu home-develivery, vending machine, e-commerce, 
dan convenience store merupakan salah satu bentuk utilitas tempat. 

4. Utilitas kepemilikan. Hal ini menunjukkan kemudahan transfer kepemilikan dari 
perusahaan ke konsumen. Kemudahan penggunaan kartu kredit saat ini 
membantu konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa bahkan semua entitas 
pemasaran dengan mudah. 

5. Utilitas psikologis. Produk yang dimiliki tidak hanya berkaitan dengan manfaat 
utama, namun produk dapat memberikan perasaan psikologis yang 
menyenangkan dan emosional. Konsumen mendapatkan perasaan positif dalam 
mengonsumsinya. Produk-produk telepon genggam saat ini sudah memiliki 
banyak atribut psikologis atau emosional yang memberikan nilai tambah bagi 
konsumen. Konsumen tidak hanya mampu berkomunikasi, namun juga memiliki 
pengalaman-pengalaman lain misalnya mendapatkan hiburan.  

 

Siapa yang Memasarkan 

Pemasar dan Prospect 

Pemasar adalah seseorang yang mencari tanggapan yang berupa kesadaran, perhatian, 
pembelian konsumen dari pihak lain yang dinamakan prospect. Jika dua kelompok 
tersebut mencari sesuatu untuk ditawarkan satu sama lain, maka kelompok tersebut 
dinamakan pemasar.29 

 

Pasar  

Pasar adalah semua pembeli potensial dan pembeli aktual dari sebuah produk 
atau jasa. Pembeli tersebut memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu yang dapat 
dipenuhi  melalui  pertukaran dan hubungan. Istilah pasar mulanya didefinisi sebagai 
suatu tempat yang dapat mempertemukan para pembeli dan penjual untuk dapat 
menukarkan barang-barang. Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk 
menunjukkan sejumlah pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu 
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produk. Hubungan antara industri dengan pasar digambarkan melalui empat arus. 
Industri (kumpulan penjual) menyampaikan barang dan jasa serta komunikasi kepada 
pasar, sedangkan pasar (kumpulan pembeli) memberikan uang dan informasi kepada 
industri. Di dalam dunia usaha, orang-orang yang terlibat di dalamnya menggunakan 
istilah pasar untuk menyatakan berbagai pengelompokan pelanggan.30 

 

Pasar Konsumen Utama 

Ada empat pasar konsumen utama yaitu pasar konsumen, pasar bisnis, pasar 
global, pasar non-profit dan pemerintah.31 

Pasar konsumen adalah individu yang memiliki kebutuhan dan keinginan atas suatu 
produk atau jasa yang pemenuhannya ditujukan untuk diri sendiri. Masing-masing 
perusahaan bisa mengembangkan strategi produk yang menarik dan harga yang berbeda. 
Penekanan pada citra merek menjadi penting karena agar konsumen memiliki perhatian 
pada produk yang ditawarkan.   

Pasar bisnis adalah entitas bisnis dalam hal ini bisa perusahaan yang memiliki kebutuhan 
dan keinginan atas produk dan jasa yang pemenuhannya ditujukan untuk mendukung 
proses bisnis dan diolah kembali dan ditawarkan kepada pihak lain. Produk dan jasa 
yang ditawarkan dalam pasar bisnis tidak dikonsumsi langsung. Selain itu, dalam 
memasarkannya, membutuhkan sekelompok pemasar yang memiliki kemampuan untuk 
mempresentasikan keunggulan produk dan jasa.  

Pasar global adalah individu yang memiliki kebutuhan dan keinginan atas suatu produk 
atau jasa yang pemenuhannya ditujukan untuk diri sendiri dan berasal dari negara lain. 
Ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pemasar dalam pasar global yaitu 
pertimbangan ekonomi, sosial, politik, dan budaya pada masing-masing negara karena 
strategi yang diterapkan dalam pasar global harus disesuaikan.  

 

IKEA 

Strategi ekspansi global perusahaan ritel peralatan dan perlengkapan untuk rumah 
tangga yang berasal dari Swedia, IKEA, merupakan strategi yang dilakukan untuk 
menyasar pasar-pasar potensial di seluruh dunia. Hingga pertengahan tahun 2019, 
produk IKEA dapat ditemui pada lebih dari 300 toko yang tersebar di 57 negara. 
Untuk mendukung strategi ekpansi pasarnya, IKEA melakukan kebijakan untuk 
melibatkan para pemasok lokal di masing-masing negara untuk mendukung bisnis 
mereka. Selain untuk memberikan keamanan dalam memastikan ketersediaan 
produk, keterlibatan pemasok lokal dalam hal ini para pengrajin furnitur dan 
perlengkapan rumah tangga lainnya juga memberikan ciri khas yang kental dengan 
nilai-nilai budaya lokal pada produk IKEA sehingga lebih mudah menjangkau 
target konsumen.32  

 

Pasar Non-Profit dan Pemerintah adalah perusahaan menawarkan produk dan jasa 
kepada perusahaan atau kelompok pembeli yang tidak bertujuan untuk memaksimalkan 
keuntungan. Kelompok pembeli biasanya membutuhkan produk dan jasa dengan mencari 
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harga terendah karena memfokuskan pada efisiensi dan juga terbatasnya sumber 
keuangan yang dimiliki. Pasar non-profit ini biasanya bergerak pada lingkup 
kemanusiaan, yayasan, kesejahteraan sosial, asosiasi-asosiasi, maupun keagamaan. 
Pasar non-profit mengalami pertumbuhan yang luar biasa karena banyak individu 
menyadari bahwa perusahaan selamanya tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan 
profitabilitas. Namun demikian, pasar non-profit tetap membutuhkan sumber dana untuk 
membiayai aspek administrasi. Hal ini bisa didapatkan melalui kegiatan-kegiatan yang 
bisa diajukan pendanaan dan kegiatan hubungan masyarakat agar bisa menimbulkan 
pencitraan positif untuk menarik para donotur. Ada suatu kesadaran ingin berbagi 
sesama. Kesadaran ini muncul karena perhatian pada kehidupan sosial dan 
kemanusiaan. Selain pasar non-profit, pasar pemerintah juga terdiri atas pembeli yang 
termasuk di dalamnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah lokal. Pembelian 
pemerintah terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pembelian ini 
meliputi beragam produk dan jasa yang dibutuhkan oleh semua instansi pemerintah 
dalam setiap tahunnya yang bisa meliputi bangunan, peralatan militer, penyediaan bahan 
pembuatan infrastruktur, kendaraan, dan sebagainya.  

 

Marketplaces, Marketspace, dan Metamarket 

 Berkaitan dengan istilah pasar, ada tiga pengertian lain yang membedakan seiring 
dengan perkembangan teknologi, tuntutan pasar, dan keinginan untuk memberikan 
pelayanan terbaik kepada konsumen, yaitu marketplace, marketspace, dan metamarket.33 
Marketplace merupakan tempat secara fisik konsumen bisa melakukan pembelian 
produk atau jasa. Hal ini bisa terjadi di mana saja, baik di pasar tradisional, pasar modern 
misalnya supermarket, hypermarket, atau mall bahkan di rumah sakit, tempat hiburan, 
dan rumah makan. Market space  adalah pasar yang menggunakan digitalisasi artinya 
dengan menggunakan media internet, konsumen tidak perlu melakukan pembelian 
dengan bertemu penyedia produk atau jasa. Hal ini tentu saja untuk menciptakan 
interaksi antara pemasar dan konsumen tanpa perlu dibatasi oleh tempat dan waktu. 
Metamarket juga merupakan konsep market yang dikemukakan oleh Mohan Sawhney dari 
Universitas Northwestern. Konsep ini menunjukkan bahwa satu industri tertentu dapat 
dikaitkan dengan pelayanan industri lain dalam satu media. Misalnya metamarket produk 
mobil terdiri atas perusahaan asuransi, sparepart, majalah mobil, keuangan, pelayanan 
mobil, dan asesoris mobil. Dengan kata lain, metamarket adalah sebuah cluster produk 
dan jasa yang menjadi satu aktivitas konsumsi spesifik. Selain metamarket, juga ada 
metamediary yaitu menyediakan akses tunggal di mana pembeli dapat menentukan dan 
memiliki kontak sejumlah penjual yang berbeda dalam metamarket.  

 

Orientasi Pemasaran 

Pemasaran merupakan konsep yang tidak hanya dipelajari dan dimiliki oleh 
departemen pemasaran. Pemasaran merupakan konsep yang harus dijiwai oleh semua 
individu dalam perusahaan. Konsep pemasaran memiliki dasar filosofi yang digagas oleh 
Peter Drucker, yaitu bahwa bisnis hanya bertujuan untuk menciptakan konsumen. 
Dengan demikian, definisi ini telah mengilhami banyak pemasar atau pelaku bisnis untuk 
selalu memfokuskan kepada konsumen. Hal ini bisa dicapai bila setiap individu 
memahami konsep pemasaran ini. Konsep pemasaran menjadi sebuah filosofi yang harus 
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menjadi landasan dalam pengembangan strategi baik internal maupun eksternal 
perusahaan. Sejumlah pendapat menyatakan bahwa secara praktis, pemasaran menjadi 
penting untuk dipahami dan diaplikasikan dalam setiap keputusan bisnis. Pemasaran 
menjadi perspektif yang dipahami sebagai perspektif perilaku dan perspektif budaya.34 

Perspektif perilaku berkaitan dengan sistem organisasi. Dimensi yang harus 
diperhatikan adalah cara meningkatkan koordinasi antar departemen, memperkuat 
kontak karyawan di setiap lini dengan konsumen, melakukan rekrutmen terhadap 
individu-individu yang memiliki orientasi pada konsumen sekaligus memberikan 
kompensasi berdasarkan kepuasan konsumen.35 Perspektif budaya berkaitan dengan cara 
perusahaan untuk memberikan pendidikan kepada semua karyawannya agar 
menciptakan komitmen untuk perbaikan terus-menerus yang ditujukan kepada 
konsumen, menciptakan kepemimpinan yang berorientasi kepada konsumen dan 
menerapkan kinerja berbasis konsumen untuk semua level, serta harus ada transformasi 
perusahaan yang mengarahkan kepada penciptaan nilai baru yang nantinya harus 
disosialisasikan dengan baik.36 

 

Commuter Line Jakarta 

Transportasi kereta rel listrik adalah moda transportasi yang menjadi pilihan utama 
bagi para penduduk yang tinggal di daerah penyangga untuk menuju ke tempat 
mereka beraktivitas di pusat kota Jakarta. Biaya yang sangat murah menjadi salah 
satu keunggulan dari moda transportasi ini sehingga seringkali mengabaikan aspek 
lainnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Pada tahun 2011, terjadi transformasi 
besar pada transportasi kereta rel listrik dan mengubah namanya menjadi 
Commuter Line. Wajah kereta rel listrik sebelumnya dibagi menjadi beberapa kelas 
dan yang paling disoroti adalah kelas ekonomi yang selalu diwarnai dengan 
pemandangan penumpang yang berdiri di pintu-pintu bahkan hingga duduk di atas 
gerbong kereta, penjual asongan yang lalu lalang di dalam gerbong, kriminalitas 
yang tinggi di dalam gerbong, dan jadwal keberangkatan yang tidak menentu. Hal 
ini menyebabkan banyak konsumen yang tidak ingin mencoba moda transportasi ini 
atau bahkan berpindah dan tidak lagi menggunakannya. Commuter Line merupakan 
strategi yang berorientasi pada kebutuhan konsumen. Fasilitas pada Commuter Line 
dibuat lebih nyaman dengan kondisi yang lebih bersih, sejuk, nyaman, aman dan 
tertib tanpa pedagang asongan. Kondisi peron kereta juga dibuat lebih nyaman. 
Walaupun penumpang harus membayar biaya yang lebih tinggi, hal ini sesuai 
dengan fasilitas yang didapatkan. Commuter Line semakin meningkatkan ketepatan 
waktu keberangkatan kereta sehingga menjadi moda transportasi yang bisa 
diandalkan. Saat ini berdasarkan data dari PT Kereta Commuter Indonesia, tiap 
harinya tercatat 1 juta penumpang yang menggunakan transportasi massal ini. 
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Konsep Pemasaran Inti 

Pertukaran 

 Secara  tradisional, pertukaran didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan 
sesuatu nilai dari pihak lain yang sebaliknya menawarkan sesuatu, biasanya 
mendapatkan produk yang sudah dibayar. Ada beberapa syarat untuk menjadikan 
pertukaran ini bisa berjalan dengan baik.37 

1. Harus ada dua kelompok atau partisipan dalam pertukaran. Hal ini diartikan 
harus ada penjual dan pembeli. Dalam proses pelelangan, partisipan dalam 
pertukaran bisa lebih dari satu. 

2. Masing-masing kelompok memiliki sesuatu yang bernilai untuk kelompok lain. 
Setiap perusahaan sebagai partisipan pertukaran sudah semakin memahami 
untuk memberikan nilai produk yang baik kepada konsumen.   

3. Setiap partisipan harus mampu mengkomunikasikan dan menyampaikan nilai 
kepada partisipan atau kelompok lain. Pemasar atau perusahaan saat ini mampu 
untuk mengkomunikasikan maupun mendistribusikan nilai melalui berbagai 
media. Konsumen tidak mendapatkan kesulitan untuk mengetahui penawaran 
nilai tersebut. 

4. Setiap partisipan bisa menolak atau menerima pertukaran. Konsumen bisa saja 
untuk tidak menerima nilai yang ditawarkan oleh perusahaan, mungkin dalam hal 
ini konsumen merasa produk atau jasa yang ditawarkan tidak sesuai dengan 
kebutuhan. Begitu juga dengan produk atau jasa yang sudah dibeli, konsumen 
bisa saja mengembalikannya.  

5. Setiap partisipan bisa mempercayai pihak lain untuk membantu atau 
memfasilitasi pertukaran.  

 

Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan 

 Kebutuhan adalah persyaratan untuk hidup manusia. Manusia memiliki 
kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer meliputi kebutuhan terhadap 
makanan, minuman, udara, pakaian, dan tempat berlindung. Kebutuhan ini menjadi 
kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi karena mendukung keberadaan manusia untuk 
bertahan hidup. Kebutuhan primer bisa dikaitkan dengan kebutuhan yang memberikan 
fungsi utama produk misalnya makanan untuk memenuhi rasa lapar. Kebutuhan 
sekunder meliputi kebutuhan yang muncul ketika kebutuhan primer sudah dipenuhi 
dengan baik. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan manusia sesudah kebutuhan primer 
dan sekunder telah terpenuhi. Baik kebutuhan primer maupun fungsional berkaitan 
dengan kebutuhan yang menampilkan aspek emosional di samping aspek kegunaan 
utama suatu produk. Misalnya makanan mewah yang disajikan di hotel.  

Kebutuhan utama ini bisa menjadi keinginan konsumen yang beragam. Keinginan 
konsumen ini bisa dikategorikan ke dalam kebutuhan sekunder maupun kebutuhan 
tersier. Pada suatu waktu, bisa terjadi pergeseran yang menunjukkan bahwa kebutuhan 
sekunder bisa menjadi kebutuhan utama seseorang. Dengan kata lain, kebutuhan 
sekunder dan tersier ini bisa muncul karena ada perbedaan individu dan perubahan yang 
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terjadi dalam individu.  Perbedaan individu ini bisa disebabkan oleh perbedaan kognitif, 
kepribadian, dan kondisi demografi.38 Ketika individu memiliki kemampuan finansial 
yang lebih besar dan didukung oleh kepribadian yang cenderung terbuka terhadap hal 
yang baru, bisa jadi kebutuhan utama terhadap tempat tinggal, menjadi kebutuhan 
sekunder yaitu mendirikan rumah dengan nuansa atau desain yang mencerminkan 
kepribadian individu yang bersangkutan. Dengan demikian akan membutuhkan banyak 
biaya untuk mendesainnya dengan baik.  

Di samping itu, kebutuhan bisa menjadi keinginan karena adanya pengaruh 
dalam budaya masyarakat yang akhirnya menjadi budaya. Ada pergeseran dari ekonomi 
pertanian ke ekonomi industri, kemudian ke ekonomi jasa, dan terakhir ke ekonomi 
pengalaman.39 Ekonomi pengalaman atau “experience economy” ini menjadikan suatu 
produk tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan utama individu, tetapi keinginan-
keinginan individu yang bisa bervariasi antar satu orang dan orang yang lain karena 
setiap individu merupakan entitas yang berbeda serta memiliki latar belakang yang 
beragam. Penting untuk diketahui adalah pemasar tidak bisa membentuk kebutuhan 
konsumen. Yang bisa dibentuk adalah keinginan konsumen dengan menawarkan 
keragaman atau variasi produk dan jasa berdasarkan kemampuan individu dan 
perubahan yang ada dalam individu itu sendiri. 

 Selain konsep kebutuhan dan keinginan, dalam pemasaran juga terdapat konsep 
permintaan. Permintaan merupakan keinginan suatu produk dan jasa disertai dengan 
kemampuan melakukan pembayaran. Hal ini penting untuk diketahui oleh pemasar yang 
akan menawarkan produk karena ini dianggap sebagai pasar yang akan menguntungkan 
perusahaan.  

 

Segmentasi, Pasar Sasaran, dan Positioning  

 Segmentasi merupakan suatu strategi pemasaran yang bertujuan untuk tidak 
melayani semua konsumen yang ada. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan sumber daya 
yang ada. Selain itu, konsumen merupakan individu yang memiliki keragaman keinginan, 
kemampuan, preferensi, perbedaan latar belakang demografi, geografi, perilaku, 
psikologi, dan budaya. Ini semua tidak mungkin dilayani oleh perusahaan dengan baik. 
Oleh karena itu, pasar dibagi berdasarkan kelompok-kelompok tertentu atau segmen. 
Dalam segmen tertentu, pemasar juga memilih pasar sasaran tertentu. Pasar sasaran 
merupakan alternatif pasar yang ada dalam satu segmen untuk menjadi fokus perusahaan. 
Berdasarkan pasar sasaran ini, pemasar bisa menawarkan produk dan jasa. Sesudah pasar 
sasaran bisa diidentifikasi, pemasar menerapkan strategi positioning,  yaitu bagaimana 
mengkomunikasikan produk atau jasa agar sesuai dengan persepsi dalam benak 
konsumen.  

  

Proposisi Nilai dan Merek 

 Proposisi nilai merupakan sejumlah benefit atau manfaat yang bisa diberikan 
kepada konsumen. Proposisi nilai  yang tidak nyata dapat diwujudkan dalam suatu 
penawaran yang merupakan kombinasi antara produk, jasa, informasi, dan pengalaman.40 
Merek adalah nama berkaitan dengan penawaran kepada konsumen. Kaitan antara 
proposisi nilai dan merek adalah merek memiliki sejumlah proposisi nilai yang bisa 
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ditujukan untuk membedakan dengan merek lainnya. Kinerja merek bisa dilihat dari 
proposisi nilai yang ada pada merek. Nilai ini bisa dirasakan dari adanya kontak merek 
dengan konsumen yang menggunakannya. Proposisi nilai secara ideal berkaitan dengan 
aspek-aspek nilai yaitu transparansi, diferensiasi, fokus, relevan, kredibilitas, bisa 
dipertahankan, dan dapat memenuhi tujuan penggunaan merek.41 

 

Nilai Konsumen dan Kepuasan 

 Berdasarkan perspektif konsumen, nilai konsumen adalah benefit yang sudah 
diterima oleh konsumen dibandingkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan.42 Nilai 
konsumen juga berarti preferensi yang dirasakan oleh konsumen dan evaluasinya 
terhadap atribut produk, atribut kinerja produk dan konsekuensi yang muncul dari 
penggunaan produk dalam mencapai tujuan konsumen pada situasi tertentu. Penciptaan 
nilai konsumen telah diakui sebagai konsep sentral dalam pemasaran  dan sebagai dasar 
fundamental untuk setiap strategi pemasaran. Nilai konsumen bisa menjadi tujuan 
perusahaan, sebagai sumber positioning atau diferensiasi dan sebagai cara untuk 
menciptakan kepuasan konsumen dan loyalitas.  

 

Saluran Pemasaran 

 Saluran pemasaran bisa bersifat online dan offline. Teknologi informasi saat ini 
membantu perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen sehingga 
konsumen tidak hanya membeli produk dengan datang ke toko atau secara offline, namun 
konsumen cukup menggunakan smartphone untuk melakukan transaksi. Dengan 
demikian konsumen bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Perusahaan Indonesia 
sudah banyak menggunakan saluran distribusi yang bersifat online.  Saluran pemasaran 
yang lain adalah saluran komunikasi. Komunikasi saat ini juga memfokuskan pada 
komunikasi pemasaran integrasi. Pemasar bisa menggunakan multi saluran untuk 
memberikan informasi kepada konsumen, yaitu menggunakan iklan, personal selling, 
sales promotion, direct marketing, dan media sosial. Media sosial yang saat ini banyak 
digunakan adalah YouTube, Whatsapp, Facebook, Instagram, Line, dan Twitter agar bisa 
menciptakan komunikasi yang interaktif dengan konsumen tanpa dibatasi waktu dan 
tempat.  

 

Kompetisi 

 Kompetisi merupakan suatu aspek yang menjadi faktor pemotivasi perusahaan 
untuk memiliki orientasi agar selalu bersikap aktif dalam memberikan pelayanan kepada 
konsumen. Kompetisi ini tidak selalu dipandang sebagai aspek negatif selama 
perusahaan tidak mengembangkan strategi yang justru menyebabkan perusahaan 
kehilangan orientasi karena menganggap perusahaan lain sebagai musuh. Hal ini akan 
mengakibatkan perhatian perusahaan menjadi berlebihan dalam jangka pendek dan 
mengabaikan kepentingan jangka panjang. Kompetisi yang cenderung menyerang pihak 
pesaing akan menguras banyak tenaga perusahaan untuk mengarahkan strategi kepada 
pesaing. Pemasar harus selalu memonitor strategi pesaing.  
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Mitsubishi Xpander dan Nissan Livina 

Persaingan di industri otomotif di Indonesia sangatlah ketat. Masing-masing 
produsen perlu memilih strategi yang paling tepat untuk dapat menikmati 
keuntungan dari pasar. Alih-alih bersaing, beberapa produsen otomotif justru 
melakukan kerja sama dengan meluncurkan unit kendaraan yang sama. Saat ini, 
varian unit model kembar, kian marak muncul di pasar Indonesia. Sebelumnya ada 
Toyota dan Daihatsu yang meluncurkan model Avanza dan Xenia, dan yang terbaru 
adalah Mitsubishi dan Nissan yang meluncurkan model Xpander dan Livina baru 
dengan bentuk yang serupa. Strategi ini disebut sebagai rebadge, yaitu produk 
dengan basis rancang bangun sama tetapi dijual oleh perusahaan yang berbeda. 
Perusahaan yang mengeluarkan produk rebadge sudah menjalin kerja sama. 
Strategi rebadge bisa memberikan keuntungan kepada perusahaan dalam segi 
efisiensi biaya produksi dan memudahkan usaha pemasaran dengan memanfaatkan 
merek yang sudah ada di negara tertentu. Sebagai contoh, All New Nissan Livina 
merupakan produk rebadge dari Mitsubishi Xpander. Strategi ini dipilih oleh Nissan 
untuk melakukan efisiensi penggunaan platform, karena kedua merek itu tergabung 
dalam satu aliansi, yakni Nissan, Renault, dan Mitsubishi. Produk Xpander Livina 
ini selain akan diluncurkan untuk pasar Indonesia, juga diperluas untuk 
menjangkau pasar Malaysia dan Thailand.43 

 

Lingkungan Pemasaran 

 Lingkungan pemasaran tidak hanya terbatas pada satu aspek saja. Lingkungan 
ini bisa meliputi banyak aspek antara lain lingkungan perusahaan, distributor, penyuplai, 
perantara, perbankan, pertambangan, perkebunan, komunikasi, transportasi, pendidikan, 
jasa-jasa, atau agen. Bahkan lingkungan pemasaran juga memperhatikan aspek 
lingkungan demografi, lingkungan ekonomi, teknologi, politik-hukum, sosial dan budaya.  

 

Etika Pemasaran 

 Menjalankan bisnis dengan penerapan pasar bebas tidak berlaku lagi. Tujuan 
pengembangan strategi pemasaran memang bagian dari strategi bisnis perusahaan. 
Idealnya, perusahaan tidak memaksimalkan keuntungan untuk perusahaan itu sendiri, 
namun harus memperhatikan aspek legal etis, yaitu aspek externalities kegiatan bisnis. 
Externalities adalah dampak negatif dari pelaksanaan kegiatan bisnis yang harus menjadi 
bagian tanggung jawab perusahaan. Externalities bisa berkaitan dengan 1) masalah polusi 
dan penggunaan sumber daya baik alam maupun non-alam yang semakin berkurang; 2) 
perhatian terhadap barang publik misalnya lingkungan masyarakat, kesehatan 
lingkungan; 3) maksimalisasi keuntungan pribadi.44 

Etika  pemasaran seharusnya memperhatikan tiga aspek ini sebagai konsekuensi 
bisnis. Berdasarkan perspektif stakeholder, perusahaan harus memperhatikan elemen 
stakeholder yang lebih luas yaitu tidak hanya lingkungan alam, namun juga konsumen, 
karyawan, masyarakat, pemerintah, organisasi non-pemerintah, bahkan para pemasok. 
Esensi kegiatan pemasaran secara operasional terletak pada produk, harga, promosi, dan 
distribusi. Elemen etika harus dijadikan landasan untuk mengembangkan strategi 
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pemasaran ini karena dengan memperhatikan etika, keuntungan perusahaan bisa 
didapatkan dalam jangka panjang misalnya pengembangan produk yang aman, dan 
penetapan harga yang adil. 

 

Realita Pemasaran Saat Ini  

Realita pemasaran mencakup kekuatan sosial, kapabilitas konsumen, dan kapabilitas 
yang berasal dari perusahaan sendiri.45 

 

Kekuatan Sosial 

Kekuatan sosial meliputi sejumlah aspek sebagai berikut. 

1) Teknologi informasi. Teknologi informasi memberikan kesempatan kepada 
pemasar untuk mengembangkan produk atau jasa yang memudahkan pemenuhan 
kebutuhan dan keinginan konsumen. Perusahaan-perusahaan besar sudah 
menggunakan teknologi informasi.  

Digital Banking 

Teknologi digital mengubah banyak aspek dalam bisnis termasuk pada strategi 
untuk meningkatkan kapabilitas produk atau jasa yang dipasarkan. Digitalisasi saat 
ini mulai mengubah wajah perbankan di Indonesia. Konsep digital banking 
mengubah transaksi perbankan yang biasanya dilakukan di bank menjadi dapat 
dilakukan melalui sarana elektronik atau media digital secara mandiri, sehingga 
meningkatkan efisiensi operasional dan mutu pelayanan terhadap nasabah. Bank 
BTPN melalui aplikasi Jenius dan Bank DBS Indonesia melalui aplikasi Digibank 
adalah contoh dari digital banking yang mulai diterapkan secara menyeluruh. 
Nasabah atau calon nasabah cukup mengunduh aplikasi dalam telepon pintar dan 
melakukan registrasi. Digitalisasi dimulai dari adanya digital branch yang berfungsi 
untuk memproses registrasi nasabah dan pembukaan rekening secara mandiri. 
Melalui digital banking, nasabah selain dapat melakukan transaksi perbankan juga 
dapat memperoleh informasi seperti nasihat keuangan dan juga melakukan 
transaksi di luar perbankan seperti investasi dan transaksi sistem perdagangan 
berbasis elektronik (e-commerce) .46 

 

2) Globalisasi. Globalisasi merupakan konsep yang tidak asing di telinga kita. 
Konsumen bisa mengetahui informasi terkini dengan cepat. Perilaku beli 
konsumen saat ini dipengaruhi oleh budaya luar karena adanya media yang 
memudahkan untuk sharing informasi misalnya melalui internet, media sosial, 
atau media online lainnya.   

3) Deregulasi. Deregulasi ini merupakan peraturan pemerintah yang mengatur 
perilaku bisnis.  Peraturan Corporate Social Responsibility misalnya telah tegas  
diatur dalam UU PT No.40 Tahun 2007. Perusahaan yang menjalankan usaha di 
bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). UU PT tidak 
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menyebutkan besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta 
sanksi bagi yang melanggar. Pada ayat 2, 3, dan 4 hanya disebutkan bahwa CSR 
“dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya 
dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Perusahaan yang 
tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan.   

4) Privatisasi. Privatisasi perusahaan penting karena untuk meningkatkan kinerja 
perusahaan tanpa perlu tergantung pada bantuan pemerintah. Privatisasi ini 
bertujuan agar perusahaan mampu untuk melakukan kompetisi yang sehat dan 
memfokuskan pada efisiensi.  

5) Kompetisi yang ketat. Kompetisi antar perusahaan dalam suatu industri cukup 
ketat. Perusahaan yang tadinya hanya dimonopoli oleh pemerintah, bahan bakar 
misalnya, sudah bisa dijalankan oleh perusahaan lain. Kompetisi yang ketat ini 
menyebabkan perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan yang ada 
apabila perusahaan mau bertahan dalam suatu industri. Namun, perusahaan bisa 
saja mengambil posisi sebagai pemimpin untuk selalu menginisiasi temuan 
produk atau jasa baru.  

6) Konvergensi industri. Produk yang bisa dinikmati oleh konsumen tidak hanya 
ditujukan untuk bisa memenuhi satu kebutuhan namun sejumlah kebutuhan. 
Industri telepon seluler merupakan contoh suatu bentuk konvergensi industri. 
Perusahaan Apple misalnya mengeluarkan produk iPhone 4G yang merupakan 
kombinasi antara telepon, hiburan, dan internet.  

7) Resistensi konsumen. Konsumen memiliki kekuatan untuk melakukan penolakan 
terhadap informasi yang diberikan karena konsumen mempersepsikan adanya 
informasi yang terlalu banyak sehingga dipersepsikan cukup mengganggu. Oleh 
karena itu, konsumen bisa menolak setiap informasi yang dianggap tidak penting 
melalui kemudahan remote control. 

8) Tranformasi retail. Retail atau outlet toko mengalami perubahan. Konsumen bisa 
memutuskan untuk membeli sesuatu karena situasi di toko. Stimuli di toko bisa 
menyebabkan konsumen berubah pikiran untuk melakukan pembelian. Stimuli 
ini stimuli produk, harga, tempat, dan promosi. Stimuli produk berupa ukuran, 
bentuk, bahan warna, kemasan, pesan, grafis, dan bahasa dalam kemasan; stimuli 
harga berupa promosi harga yang disampaikan dalam surat edaran, tanda-tanda 
di rak, kupon, dan check-out coupons personal; stimuli tempat berupa desain 
toko, tata letak, pencahayaan, musik, aroma, dan lorong, tampilan lokasi dan rak; 
sedangkan stimuli promosi berupa sampling, demo, display, iklan lantai, kios, in-
store shopping cart atau audio visual.47 

 

Kapabilitas Konsumen 

Kapabilitas konsumen meliputi sejumlah aspek sebagai berikut. 

1) Meningkatnya kemampuan konsumen. Konsumen menunjukkan kemampuan 
untuk melakukan pembelian dan makin memiliki pengetahuan yang banyak 
akan suatu produk atau jasa. Peningkatan kemampuan ini disebabkan oleh 
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meningkatnya pendapatan sehingga bisa menentukan pilihan suatu produk. 
Peningkatan pengetahuan karena banyak konsumen yang memiliki sejumlah 
pengalaman sebelumnya sehingga bisa menentukan pilihan produk yang benar-
benar sesuai kualitas dan kriteria.  

2) Variasi produk dan jasa semakin beragam. Produk tidak hanya mengandalkan 
manfaat sebuah produk. Pemasar berharap bahwa, konsumen membeli produk 
utamanya untuk memperoleh suatu pengalaman yang belum pernah dirasakan 
sebelumnya. Pemasar dapat memberikan pengalaman pada produk baik, dalam 
bentuk hiburan maupun visualisasi produk yang menarik. Suatu merek bisa 
memberikan suatu pengalaman bagi konsumennya, pemasar harus 
memperhatikan tiga hal, yaitu  (1) pengalaman dalam menggunakan produk;  (2) 
menekankan visualisasi produk yang meliputi merek, logo, kemasan, desain; 
dan (3) mengkomunikasikan pengalaman merek.48 Gerai suatu produk sebaiknya 
tidak hanya menampilkan pajangan produk dengan berbagai tipe dan desain, 
tetapi juga menyediakan fasilitas yang bisa memberikan kesempatan untuk 
menikmati produk beserta fitur-fitur yang ditawarkan. Produk yang memberikan 
fitur inovatif dan hedonis memengaruhi dorongan variasi. Suatu produk dengan 
fitur yang baru dan berbeda  mengurangi  kejenuhan dalam melakukan 
konsumsi. Pemasar sebaiknya melakukan pengembangan produk yang sifatnya 
berkelanjutan karena konsumen menunjukkan kecenderungan untuk 
melakukan pencarian variasi yang besar dalam berbagai aspek pada suatu 
produk. Konsumen cenderung untuk berpindah secara intensif. Merek yang bisa 
menawarkan sesuatu yang baru dan unik, berbeda, dan dapat diterima akan 
mendapatkan keuntungan dengan mempertahankan konsumen yang ada.49 

3) Informasi yang semakin banyak untuk konsumen. Informasi yang  diterima oleh 
konsumen berasal dari berbagai sumber yaitu media elektronik dan media non-
elektronik. Media elektronik  saat ini menjadi sumber yang paling berpengaruh 
melalui internet. Fenomena internet membuat orang bisa memperoleh  atau 
mengakses informasi tanpa dibatasi waktu dan ruang. Setiap detik konsumen 
bisa menerima informasi dengan cepat dan banyak. Konsumen tentu saja tidak 
menerima informasi dari satu perusahaan saja, namun juga dari berbagai 
perusahaan untuk satu produk. Dengan memiliki kemudahan informasi, 
konsumen mudah mencari produk atau jasa dan melakukan komparasi produk 
terbaik.  

4) Kemampuan untuk memengaruhi orang lain. Media internet memberikan 
kesempatan kepada konsumen untuk mengemukakan pendapat dengan mudah 
dan bisa diterima oleh konsumen lainnya. Dengan demikian, konsumen lain bisa 
dipengaruhi untuk melakukan suatu pemilihan ide atau saran. Kekuatan 
Facebook misalnya, menyebabkan orang bisa mengubah cara berpikir terhadap 
sesuatu. Kemudahan informasi ini bisa menimbulkan suatu ancaman bagi 
perusahaan yang tidak menjalankan strategi pemasaran dengan baik dan 
beretika.  
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Kapabilitas Perusahaan 

Kapabilitas perusahaan meliputi sejumlah aspek sebagai berikut. 

1) Pemasar menggunakan teknologi dan internet. Perusahaan menggunakan 
teknologi atau internet untuk memasarkan produk.  

2) Peneliti bisa mendapatkan banyak informasi. Dengan menggunakan internet, 
sejumlah informasi yang tersedia mudah didapat  melalui internet. Biro statistik 
atau lembaga keuangan bahkan situs yang menyediakan informasi berkaitan 
dengan aspek demografi maupun ekonomi mudah didapat oleh perusahaan untuk 
melakukan prediksi perilaku konsumen. Informasi mengenai konsumen diperoleh 
dengan mudah melalui internet juga.  

3) Pemasar mampu melakukan pemasaran individual. Perusahaan menyadari bahwa 
memproduksi bersifat massal sudah tidak sesuai dengan keinginan konsumen 
yang cenderung menginginkan produk secara individual. Oleh karena itu, banyak 
perusahaan yang didukung dengan sumber daya yang ada mengembangkan 
produk yang sifatnya disesuaikan dengan kebutuhan konsumen atau 
customization.  

 

Orientasi Perusahaan terhadap Pasar 

 Dalam pemasaran terdapat falsafah atau orientasi yang dijadikan landasan bagi 
pemasar untuk mengembangkan strategi. Ada lima falsafah atau orientasi, yaitu konsep 
produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran 
holistik.50  

 

Konsep Produksi 

Orientasi ini beranggapan bahwa konsumen akan membeli produk yang tersedia 
di mana-mana dengan harga yang murah dengan kemampuan. Manajemen perusahaan 
memfokuskan perhatiannya pada efisiensi produksi dan distribusi. Efisiensi produksi 
ditujukan agar mampu menciptakan produk dengan harga yang murah, dan distribusi 
yang luas ditujukan untuk menjamin ketersediaan produk bagi seluruh konsumen. 
Konsep ini relevan diterapkan bila organisasi berada pada dua kondisi. Pertama,  bila 
permintaan terhadap suatu produk melebihi penawarannya, maka  manajemen akan 
mencari cara untuk meningkatkan produksinya, dan kedua,  bila biaya produk terlalu 
tinggi, maka untuk menurunkan biaya guna memperluas pasar diperlukan peningkatan 
produktivitas.  

 

Konsep Produk 

Orientasi pemasaran ini beranggapan bahwa konsumen akan membeli produk 
yang menawarkan mutu, kinerja, dan ciri-ciri terbaik. Oleh karena itu, manajemen 
perusahaan memfokuskan  pada berbagai usaha untuk melakukan perbaikan produk 
secara berkesinambungan. Namun, apabila perusahaan terlalu berorientasi pada konsep 
ini, maka perusahaan akan terjebak menerapkan marketing myopia, yaitu suatu keadaan 
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perusahaan yang  memberikan perhatian terlalu berlebihan terhadap produknya, bukan 
pada kebutuhan konsumen sebenarnya. Marketing myopia juga mencakup sejumlah 
konsep, yaitu 1) keyakinan bahwa pertumbuhan industri akan didukung oleh 
meningkatnya jumlah penduduk yang banyak dan mampu; 2) keyakinan bahwa tidak ada 
produk substitusi; 3) keyakinan terhadap produksi massal akan menguntungkan karena 
akan mengurangi biaya produksi; dan 4) perusahaan terlalu menekankan pentingnya 
eksperimen, penelitian, dan perbaikan produk sehingga input dari konsumen 
berkurang.51 

 

Konsep Penjualan 

Orientasi  ini beranggapan bahwa konsumen diasumsikan membeli produk 
perusahaan jika perusahaan mengupayakan  promosi secara gencar dan cenderung agresif 
kepada konsumen. Manajemen yang berorientasi terhadap konsep ini bertujuan untuk 
dapat menjual produk-produk perusahaan dengan cepat. Konsumen ditawari sejumlah 
informasi dan produk. Konsumen cenderung dipaksa untuk membeli produk meskipun 
tidak membutuhkan. Perusahaan tidak memperhatikan apakah konsumen merasa 
terganggu atau tidak dengan penawaran produk. Perusahaan hanya bertujuan agar produk 
bisa terjual dengan baik.  

 

Konsep Pemasaran 

Orientasi ini memfokuskan bahwa perusahaan akan berhasil untuk meningkatkan 
profitabilitas bila perusahaan bisa memahami  dan memenuhi kebutuhan dan keinginan 
pasar sasaran dan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Bila konsep 
pemasaran dibandingkan dengan konsep penjualan, maka keduanya menunjukkan 
adanya perbedaan. Konsep pemasaran memiliki pandangan bahwa produk dibuat 
berdasarkan input dari luar perusahaan ke dalam sedangkan konsep penjualan 
berpandangan bahwa input berasal dalam perusahaan.  

Konsep penjualan berasal dari perusahaan. Fokus perusahaan pada 
pengembangan produk yang ada pada perusahaan saat ini, dan berusaha untuk 
melakukan promosi produk secara besar-besaran agar produk bisa diterima oleh 
konsumen dengan cepat sedangkan konsep pemasaran diawali dari kebutuhan pelanggan 
dan mengembangkan strategi pemasaran untuk menciptakan kepuasan pelanggan yang 
berkelanjutan. 

 

Konsep Pemasaran Holistik 

Konsep ini berdasarkan pada pengembangan, desain dan pelaksanaan program, proses, 
aktivitas pemasaran yang menekankan adanya suatu kerjasama dan koordinasi dengan 
berbagai bagian dalam perusahaan. Konsep ini menurut Kotler dan Keller terdiri atas 
relationship marketing, pemasaran terpadu, dan pemasaran internal, performance 
marketing. 
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Konsep Relationship Marketing 

Relationship marketing merupakan sejumlah proses interaktif yang bertujuan 
untuk mencapai keseimbangan antara investasi perusahaan dan pemenuhan kebutuhan 
konsumen yang bertujuan untuk meningkatkan profit. Konsep relationship management 
juga merupakan usaha terintegrasi yang berusaha untuk melakukan identifikasi, 
membangun dan mengembangkan jejaring dengan konsumen individual untuk mencapai 
keuntungan yang berguna bagi pihak perusahaan. Relationship marketing dianggap 
sebagai proses bisnis yang bersifat menyeluruh. 

Proses relationship marketing tidak hanya menggunakan data transaksional yang 
dapat dikumpulkan secara otomatis dan disimpan dalam database perusahaan, tetapi juga 
merupakan suatu kumpulan pengetahuan. Data perusahaan menjadi pusat manajemen 
pengetahuan perusahaan mengenai konsumen. Relationship marketing secara lebih 
spesifik berkaitan dengan customer relationship marketing yang meliputi dengan tiga sub 
kategori yaitu 1) sistem CRM yang operasional meliputi usaha untuk meningkatkan 
efisiensi dan dukungan proses penyampaian pelayanan kepada konsumen, penjualan, 
dan otomatisasi; 2) sistem CRM kolaboratif meliputi usaha untuk mengelola dan 
sinkronisasi interaksi konsumen dan saluran komunikasi; 3) sistem CRM analisis 
meliputi usaha untuk menyimpan dan mengevaluasi pengetahuan mengenai konsumen 
agar bisa memahami perilaku konsumen dengan lebih baik.52 

 

Pemasaran Terpadu 

 Pemasaran terpadu sebenarnya merupakan konsep yang menjelaskan program 
pemasaran yang meliputi empat aktivitas utama, yaitu penetapan produk, harga, promosi, 
dan place. Program ini merupakan bagian dari definisi pemasaran yang sudah ditetapkan 
dalam American Marketing Association, yaitu pemasaran merupakan proses perencanaan 
dan pelaksanaan konsep penetapan harga, promosi, distribusi produk, dan jasa untuk 
menciptakan pertukaran yang memuaskan individu dan tujuan organisasional. Konsep 
pemasaran terintegrasi dalam 4P (product, price, promotion, dan place) ini merupakan 
suatu perwujudan perubahan orientasi penjualan ke orientasi pemasaran.53 

 Program 4P ini merupakan konsep yang sebenarnya dikembangkan oleh McCarty 
dan Niel Borden. Ada dua belas elemen yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan 
program pemasaran. Dua belas elemen terdiri atas perencanaan produk, penetapan harga, 
merek, distribusi, personal selling, promosi, iklan, kemasan, display, service, physical 
handling, dan temuan serta analisis data atau fakta. Namun, dua belas elemen ini 
kemudian disederhanakan menjadi hanya 4P.54  Namun, sebenarnya perkembangan 4P 
ini juga dianggap terlalu sederhana dan belum meliputi aspek yang bisa diterapkan dalam 
pemasaran jasa. Dalam pemasaran jasa, terdapat aspek lain yang dibahas yaitu 3P 
(people, physical evidence, dan process). Semua konsep ini ditujukan untuk bisa 
menjalankan program pemasaran dengan baik sesuai dengan orientasi pemasaran.55 
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Pemasaran Internal 

 Konsumen perusahaan tidak hanya ditujukan pada konsumen akhir yang 
melakukan pembelian produk, namun juga konsumen bisa berkaitan dengan karyawan 
dalam perusahaan yang melaksanakan kegiatan bisnis sehingga produk atau jasa bisa 
dinikmati oleh konsumen eksternal perusahaan.56 Pemasaran internal didefinisi sebagai 
suatu usaha untuk mengikat, memotivasi, dan mempertahankan  karyawan yang 
berkualitas melalui pekerjaan dan produk yang dihasilkan yang memuaskan kebutuhan 
karyawan. Pemasaran internal juga dianggap sebagai filosofi untuk memperlakukan 
karyawan sebagai suatu sumber daya penting untuk bisa membantu perusahaan mencapai 
tingkat kinerja yang optimal.57 Sejumlah manfaat yang bisa diperoleh oleh perusahaan 
ketika melaksanakan pemasaran internal dengan baik yaitu 1) tingkat turnover 
perusahaan rendah, 2) meningkatnya kualitas jasa, 3) meningkatnya kepuasan karyawan, 
dan 4) meningkatnya kemampuan dalam melaksanakan perubahan dalam perusahaan.  

 

Performance Marketing 

Kinerja pemasaran merupakan bagian dari pemasaran holistik. Hal ini merupakan suatu 
upaya perusahaan untuk mengukur aktivitas bisnis. Pengukuran aktivitas bisnis 
diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan bisnis. Pengukuran kinerja pemasaran bisa 
meliputi sejumlah aspek. Aspek tersebut berupa kinerja keuangan, kinerja pasar atau 
kinerja konsumen eksternal, kinerja konsumen internal,  dan kinerja sosial. 

1) Kinerja keuangan merupakan kinerja pemasaran yang mudah dilakukan 
pengukuran. Kinerja ini bisa berupa kinerja bisnis berkaitan dengan penjualan, 
pangsa pasar, dan profitabilitas.58 

2) Kinerja konsumen eksternal merupakan pengukuran untuk mengetahui persepsi 
konsumen terhadap kinerja produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada 
konsumen. Kinerja ini bisa meliputi persepsi kualitas, kepuasan konsumen, 
loyalitas konsumen, pertumbuhan jumlah konsumen, dan jumlah konsumen 
baru.59 

3) Kinerja konsumen internal merupakan kinerja karyawan internal. Hal ini penting 
mengingat peran karyawan internal merupakan pendukung bagi keefektifan 
kegiatan bisnis. Aspek yang bisa menjadi pengukuran adalah kepuasan kerja, 
kepercayaan, komitmen, dan turnover yang rendah. 

4) Kinerja sosial. Kinerja sosial merupakan kinerja yang diukur dari kontribusi dan 
kepedulian perusahaan pada para pemangku kepentingannya. Pemangku 
kepentingan ini bisa meliputi para investor, karyawan, pelanggan, partner bisnis, 
pemasok, pesaing, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. 
Masing-masing para stakeholder-nya harus mendapat perhatian. Perhatian dari 
perusahaan meliputi sejumlah aspek kegiatan yang menjadi agenda perusahaan. 
Aspek ini meliputi nilai dan tata kelola, peraturan, akuntabilitas, hak-hak 
manusia, hak karyawan, konteks bisnis, dampak produk, dampak sosial, dan 
dampak pada lingkungan.60 
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Tugas Manajemen Pemasaran 

 

Mengembangkan Strategi dan Perencanaan Pemasaran 
 Pengembangan strategi dan perencanaan pasar dengan memperhatikan sejumlah 
kekuatan internal perusahaan merupakan salah satu bagian dari strategi pemasaran. 
Kekuatan internal perusahaan ini berupa rantai nilai, nilai kompetensi, strategi korporat, 
visi misi perusahaan, kepemimpinan, struktur organisasi, budaya organisasi, pemahaman 
kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman perusahaan, serta mengembangkan 
perencanaan pemasaran. Aspek ini dibahas pada Bab 2. 
 
Memahami Marketing Insights 
 Pengembangan strategi yang baik, tidak hanya dilakukan perusahaan dengan 
memperhatikan kekuatan internal perusahaan, namun juga memahami aspek eksternal 
perusahaan. Aspek eksternal perusahaan selalu dimonitor dengan sistem informasi 
pemasaran. Aspek eksternal ini berupa trend dan mega trend serta kondisi makro yang 
berupa demografi, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, politik, dan hukum. Dengan 
memahami aspek eksternal, perusahaan bisa mengembangkan strategi yang bisa sesuai 
dengan lingkungan eksternal dan lebih efisien. Selain itu, perusahaan bisa lebih 
mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen terkini. Aspek ini dibahas 
pada Bab 3 dan Bab 4. 
 
Relasi dengan Pelanggan 
 Mengembangkan strategi pemasaran dengan selalu mendekatkan pada konsumen 
merupakan bagian penting.  Pengembangan strategi untuk lebih dekat dengan konsumen 
dibahas pada Bab 5 dan Bab 6. Pengembangan strategi tidak hanya ditujukan untuk 
konsumen individual namun juga konsumen perusahaan dan hal ini dibahas pada Bab 7. 
Memahami konsumen dengan target tertentu agar perusahaan dapat mengalokasikan 
sumber daya dengan tepat sasaran yang dibahas pada Bab 8. 
 
Membangun Merek Kuat 
 Memahami merek yang baik membuat perusahaan bisa mendapatkan sejumlah 
keuntungan. Merek yang baik juga menciptakan loyalitas dari konsumen sehingga bisa 
memengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Merek yang baik 
juga harus bisa dikomunikasikan sesuai dengan persepsi konsumen. Pembahasan merek 
ada pada Bab 9 dan 10.  
 
Mengembangkan Tawaran Produk 
 Produk yang diciptakan oleh perusahaan memiliki komponen tidak hanya 
fungsional, namun juga memiliki aspek estetika dan emosional. Produk harus memiliki 
aspek diferensiasi agar bisa dibedakan dari perusahaan lain. Pembahasan pada Bab 12. 
Penciptaan produk ke konsumen juga harus disertai dengan pemberian pelayanan yang 
dibahas pada Bab 13. Penetapan harga juga harus diperhatikan oleh perusahaan untuk 
memberikan aspek beda pada produk yang dibahas pada Bab 14.  
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Menyampaikan Nilai 
 Distribusi produk sebaiknya harus berjalan lancar karena agar bisa diterima oleh 
konsumen dengan baik. Distribusi produk bisa berupa secara online maupun offline. 
Pembahasan mengenai distribusi produk ada pada Bab 15. 
 
Mengkomunikasikan Nilai 
 Media komunikasi untuk memberitahukan informasi produk meliputi sejumlah 
aspek yang terintegratif yaitu menggunakan iklan, sales promotion, personal selling, direct 
marketing, dan public relation. Media komunikasi menggunakan  media sosial juga 
dibahas pada Bab 16  
 
Menciptakan Pertumbuhan Jangka Panjang 
 Perusahaan juga mengembangkan produk pada lingkup yang luas dan global yang 
dibahas pada Bab 17. Agar perusahaan bisa tetap bertahan, perusahaan harus 
memperhatikan etika pemasaran. Hal ini dibahas pada Bab 18.  
 

Ringkasan 

1. Kesuksesan perusahaan dalam jangka waktu panjang dipengaruhi oleh strategi 
pemasaran dan orientasi perusahaan.  Konsep pemasaran diupayakan menjadi 
filosofi yang dimiliki oleh setiap karyawan dalam perusahaan. 

2. Pemasaran adalah identifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. 
Pemenuhan kebutuhan ini dilakukan oleh perusahaan dengan cara 
menguntungkan. Definisi pemasaran meliputi konsep sosial yaitu proses sosial 
yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial melalui penciptaan, 
komunikasi dan penyampaian nilai kepada konsumen.  

3. Dalam pemasaran terdapat falsafah atau orientasi yang dijadikan landasan bagi 
pemasar untuk mengembangkan strategi. Ada lima falsafah atau orientasi yaitu 
konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan 
konsep pemasaran holistik. 
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Bab 2  

Mengembangkan Strategi dan Perencanaan Pemasaran 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

Mahasiswa diharapkan bisa memahami  nilai konsumen karena nilai konsumen 
penting untuk menentukan keberlangsungan perusahaan.  Kemampuan perusahaan 
untuk menciptakan nilai dipengaruhi oleh pengembangan strategi perusahaan yang tepat.  
Untuk bisa mengembangkan strategi, aspek internal perusahaan yaitu kompetensi inti, 
rantai nilai, perencanaan strategi, dan aspek organisasional dijelaskan dalam bab ini. 

 

Pemasaran dan Nilai Konsumen 

Pemasaran berkaitan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan dan keinginan 
konsumen. Kebutuhan konsumen berkaitan dengan pemenuhan dasar.  Di era yang 
semakin kompetitif ini, pemasaran dituntut untuk lebih kreatif terhadap penawaran 
produk ke konsumennya. Kreativitas inilah bagian dari seni pemasaran yang harus 
dikembangkan oleh pemasar. Orientasi perusahaan sudah mulai ke arah orientasi 
pemasaran holistik bukan lagi produksi atau penjualan. Kreativitas ini sebenarnya dalam 
rangka memenuhi nilai yang hendak diberikan oleh konsumen. Nilai  konsumen 
merupakan sesuatu yang dianggap baik dan diinginkan serta yang ingin diciptakan oleh 
perusahaan untuk memenuhi keinginan konsumen. Bentuk nilai bisa bermacam-macam 
berangkat dari entitas pemasaran yaitu tidak hanya produk, jasa, tetapi juga events, 
pengalaman, orang, tempat, ide, organisasi, dan informasi. Membicarakan produk telepon 
seluler, nilai yang ingin diberikan adalah kemudahan berinteraksi dan kemudahan 
mendapatkan experience. Berkaitan dengan jasa perbankan, konsumen mungkin 
menginginkan nilai kecepatan dan konsistensi pelayanan. Konsumen mengharapkan 
adanya nilai karena konsumen merasa sudah mengeluarkan biaya untuk mendapatkan 
nilai tersebut. Dengan kata lain,  nilai total konsumen yang diterima adalah perbandingan 
antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat.  

Pembahasan dalam bab ini meliputi sejumlah aspek yang bertujuan  
mengembangkan strategi pemasaran yang baik untuk mewujudkan nilai konsumen 
dengan memperhatikan aspek internal perusahaan. Strategi ini berkaitan dengan 
penciptaan posisi unik yang meliputi sejumlah aktivitas yang mendukung dan berbeda. 
Strategi untuk mewujudkan nilai konsumen sesuai dengan perbandingan antara benefit 
dan biaya yang sudah dikeluarkan oleh konsumen dapat diwujudkan melalui penciptaan 
nilai. Penciptaan nilai ini bisa berupa bersifat strategis maupun taktis. Penciptaan nilai 
yang strategis bisa bermula dari pemilihan segmen, target pasar dan positioning; sedang 
penciptaan nilai taktis dapat berupa pengembangan produk, penentuan harga, pemilihan 
saluran distribusi, dan komunikasi. Penciptaan nilai ini bisa diwujudkan dari sejumlah 
aspek tidak hanya satu hal saja. Penciptaan nilai yang sukses bisa memberikan banyak 
manfaat bagi perusahaan. Sejumlah indikator menjadi rujukan kesuksesan penciptaan 
nilai. Indikator kinerja tersebut bisa dilihat dari tiga pengukuran, yaitu output kualitas, 
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kinerja pasar, dan kinerja keuangan.1 Ukuran kinerja sebagai bentuk kesuksesan 
memiliki pengukuran yang bersifat multidimensional. Output kualitas ditunjukkan 
dengan kinerja keunggulan produk, pelayanan yang unggul, citra, dan reputasi. Kinerja 
pemasaran ditunjukkan dengan sejumlah indikator, yaitu kepuasan konsumen, customer 
retention, pertumbuhan penjualan, dan pangsa pasar; sedangkan kinerja keuangan 
berkaitan dengan ROA (return on asset) atau ROI (return on investment). Kemampuan 
perusahaan untuk mewujudkan penciptaan nilai didukung sejumlah aspek internal 
perusahaan.  

Aspek internal perusahaan merupakan suatu daya dukung untuk bisa membentuk 
terealisasinya suatu strategi. Aspek internal ini meliputi rantai nilai, kompetensi inti, 
perencanaan strategis, yang di dalamnya terdapat misi visi, unit bisnis strategis; faktor 
organisasional yaitu  struktur organisasi yang terdiri atas kepemimpinan, struktur, 
budaya, sumber daya manusia, dan inovasi pemasaran serta perencanaan strategis unit 
bisnis.2 Semua aspek tersebut didukung oleh sejumlah faktor. Faktor tersebut adalah 
konsistensi pelaksanaan strategi dan koordinasi yang baik antar faktor. Dengan 
memahami aspek internal perusahaan secara baik, perusahaan bisa menilai kekuatan 
internal perusahaan untuk bisa mengembangkan strategi yang bisa adaptif dengan 
tuntutan lingkungan eksternal perusahaan.  

Perusahaan-perusahaan yang sukses dianggap mampu menciptakan nilai yang 
baik kepada konsumen. Penciptaan nilai dilakukan secara konsisten dengan 
memperhatikan kekuatan internal perusahaan yang dianggap sebagai kekuatan 
pendorong dalam mempertahankan konsumen secara terus-menerus dengan demikian 
juga mendukung bertahannya perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.  

  
Gambar Penciptaan Nilai dan Aspek Internal Perusahaan 

 

Rantai Nilai 

Strategi perusahaan bisa berupa aspek strategis atau jangka panjang maupun 
operasional. Aspek operasional bisa berupa hal-hal yang berkaitan dengan produktivitas, 
kualitas, dan total quality management. Aspek operasional ini bisa dijadikan sebagai 
strategi perusahaan yang menciptakan daya dukung perusahaan. Meskipun aspek 
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operasional ini bisa ditiru mudah oleh pesaing, perusahaan bisa menyikapinya sebagai 
aspek kompetitif yang selalu diperbaiki prosesnya.  

Rantai nilai merupakan aktivitas dalam perusahaan yang didukung dengan 
penggunaan teknologi informasi yang baik. Aktivitas ini dinamakan value activities atau 
aktivitas nilai. Nilai ini diukur dari kemampuan perusahaan untuk menciptakan sesuatu 
yang mampu dibayar oleh konsumen. Perusahaan bisa menjalankan aktivitas bisnis yang 
menguntungkan bila mampu memberikan sesuatu yang melebihi dari biaya yang sudah 
dikeluarkan.3 Aktivitas nilai perusahaan dibagi ke dalam kegiatan secara teknologi dan 
ekonomi untuk menjalankan aktivitas bisnis. Ada sembilan aktivitas nilai. Aktivitas 
utama dalam rantai nilai terdiri atas penciptaan produk, pemasaran, dan distribusi ke 
konsumen. Secara lebih detail, aktivitas utama terdiri atas inbound logistic, operasi, 
outbound logistic, marketing dan penjualan, serta service. Selain aktivitas utama, ada 
aktivitas pendukung yang terdiri atas infrastruktur perusahaan, sumber daya manusia, 
pengembangan teknologi, pembelian atau procurement.  

Aktivitas yang ada ini memiliki sifat yang berkaitan satu sama lain. Aktivitas 
dalam satu aspek akan berkaitan dengan aktivitas yang lain. Rantai nilai ini juga bagian 
dari sistem nilai perusahaan yang lebih besar. Sistem nilai berkaitan dengan tiga saluran 
utama, yaitu pemasok, distribusi, dan konsumen. Ketiga saluran utama ini menjadi 
komponen penting untuk diperhatikan oleh perusahaan karena mereka berperan dalam 
menciptakan nilai perusahaan di mata konsumen dengan baik. Setiap aktivitas dalam 
rantai nilai memiliki suatu kontribusi pada akumulasi biaya operasi. Pilihan segmen 
perusahaan juga memengaruhi pilihan terhadap aktivitas rantai nilai. Apabila 
perusahaan melayani sejumlah segmen yang luas, aktivitas nilai juga mengikuti pilihan 
strategi perusahaan tersebut, begitu pula sebaliknya apabila perusahaan memiliki 
segmen terbatas, maka aktivitas nilai juga memiliki sifat terbatas.  

Teknologi informasi saat ini memudahkan koordinasi antar komponen dalam 
aktivitas nilai. Kemudahan berbagi informasi melancarkan untuk membuat keputusan 
dengan cepat. Teknologi ini menggantikan kontribusi manusia dalam mengelola 
informasi. Informasi ini lebih menghasilkan data yang sifatnya kekinian. Hal ini bisa 
digambarkan pada masing-masing aktivitas nilai. Dalam inbound logistic, terdapat sistem 
automated warehouse yang bisa melakukan akses pada persediaan input perusahaan. 
Dalam operasi, terdapat komponen flexible manufacturing; dalam marketing dan sales 
terdapat sistem informasi yang bisa mengakses konsumen dengan cepat. Berkaitan 
dengan aktivitas pendukung, teknologi memudahkan dalam perumusan pembuatan 
keputusan berkaitan dengan pengembangan produk.  

 

Teknologi Informasi & Airbnb 

Pada tahun 2007, AirBed and breakfast didirikan oleh Brian Chesky dan Joe 
Gebbia di San Francisco dan didirikan resmi 2008. Mereka awalnya berinisiasi untuk 
menawarkan tempat tidur dilengkapi dengan makan pagi melalui website karena 
tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada para tamu yang tidak bisa menginap 
di hotel kala itu. Sesudahnya, permintaan mengalami peningkatan yang tidak hanya 
berasal dari Amerika, namun juga berasal dari Buenos Aires, London, dan Jepang. Pada 
tahun 2015 berganti nama dengan Airbnb. Airbnb merupakan aplikasi online dengan 
menggunakan teknologi yang memberikan layanan peer-to-peer property rental. Harga 
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sewanya ditetapkan oleh pemilik properti. Airbnb menerima sebagian tarif jasa 
pembukuan dari tamu dan tuan rumah. Dengan demikian, Airbnb beralih menjadi 
perusahaan yang menawarkan sistem yang memungkinkan pemilik properti menyewakan 
unit-unit properti pada pihak lain secara cepatsebagai alternatif akomodasi seperti hotel. 
Airbnb menawarkan alternatif hotel yang berbeda dari hotel konvensional.4 Komponen 
rantai nilai Airbnb berbeda dari rantai nilai hotel konvensional. Airbnb mengandalkan 
teknologi informasi sebagai pendukung bisnis utama dalam memberikan pelayanan. 
Teknologi informasi ini memudahkan Airbnb untuk memediasi antara konsumen dan 
pemilik properti.  

 

Kompetensi Inti 

Kompetensi ini dianggap sebagai bagian untuk “survival of fittest” perusahaan.5 

Kompetensi ini merupakan kemampuan untuk bekerja secara efisien dalam lingkungan 
bisnis dan merupakan kemampuan untuk menanggapi perubahan. Kompetensi ini 
merupakan sebuah pembelajaran kolektif yang mengarahkan perusahaan beserta 
karyawan di dalamnya untuk mampu mengkoordinasikan keahlian produksi dan 
mengintegrasikan sejumlah teknologi yang dimiliki.  

Kompetensi inti memiliki sejumlah perspektif yang tidak memfokuskan aspek 
sempit.6 Perspektif pertama menunjukkan bahwa kompetensi inti meliputi sejumlah 
disiplin ilmu atau topik yang bisa bersifat spesifik dan menjadi fokus perhatian dalam 
pengembangan usaha,7 misalnya sebuah perusahaan memiliki pengetahuan luas dan 
mendalam pada suatu aspek. Perspektif kedua adalah kompetensi ini meliputi 
pengetahuan akan sejumlah fenomena spesifik.8 Perspektif ketiga menunjukkan bahwa 
kompetensi inti meliputi teknologi atau keahlian dengan menggunakan teknologi. 
Perspektif keempat meliputi kompetensi keahlian fungsional dalam organisasi misalnya 
keahlian pemasaran, manufaktur, distribusi, maupun produksi.9 Misalnya perusahaan 
Amazon.com yang didirikan pada tahun 1994 fokus untuk distribusi online, tetapi secara 
bertahap diperluas pada berbagai produk dan operasi dari waktu ke waktu. Kemudian, 
Amazon menawarkan berbagai produk termasuk buku, elektronik, mainan, film, musik, 
permainan, pakaian, perhiasan, peralatan, dan berbagai item. Hal ini dianggap memiliki 
kompetensi inti yang sifatnya fungsional khususnya dalam distribusi.   Amazon secara 
strategis berusaha menjaga harga eceran online rendah dan percaya bahwa Amazon hanya 
mengambil keuntungan satu dolar pada setiap judul buku itu terjual. Untuk mendukung 
strategi, Amazon menjaga hubungan baik dengan mitra pemasok.  Perspektif kelima 
berkaitan dengan kompetensi terhadap integrasi sejumlah keahlian fungsional dan 
teknis. Perspektif keenam menjelaskan bahwa kompetensi inti meliputi sejumlah 
kemampuan yang sifatnya umum dan bisa diaplikasikan pada antar teknologi misalnya 
manajemen kualitas, pengembangan produk baru, kolaborasi, dan inovasi.  

 

Inovasi BCA 

BCA berkomitmen untuk terus berinovasi dan menghadirkan aktivitas perbankan 
terdepan. Inovasi BCA dilakukan dengan mempertimbangkan adanya kemunculan ya 
kalangan kelas menengah terutama di kota besar yang membutuhkan kemudahan, 
kenyamanan dan kecepatan. Hal ini mendorong  BCA untuk memberikan solusi dan 
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layanan perbankan yang sesuai. Salah satu inovasi BCA adalah  myBCA, media ini  
menawarkan kemudahan akses perbankan bagi nasabah individu perkotaan. Dengan 
myBCA, konsumen bisa memenuhi kebutuhannya yang dimulai dari transaksi ATM, 
informasi produk & layanan, pembukaan rekening Tahapan Xpresi, pembelian dan top 
up kartu Flazz, pengajuan kartu kredit, KPR, KKB, KSM hingga layanan customer care 
oleh Halo BCA. Selain itu, BCA juga menawarkan VIRA yaitu  Virtual Assistant Chat 
Banking BCA yang dapat diakses melalui beberapa aplikasi chat popular. 10 

Kompetensi inti sebenarnya bisa disederhanakan berdasarkan dua aspek, yaitu 
berdasarkan keluasan dan kedalaman. Keluasan berkaitan dengan banyaknya kategori 
yang berbeda yang ada usaha bisnis. Secara spesifik, kompetensi inti berkaitan dengan 
pemahaman sejumlah komponen teknologi inti, sejumlah keahlian terintegrasi. Apabila 
perusahaan menambah komponen teknologi inti, maka keluasan kompetensi inti, 
semakin bertambah. Kedalaman kompetensi inti terdiri atas sejauh mana individu dalam 
perusahaan memiliki pemahaman komponen dan sub-komponen kompetensi yang saling 
berkaitan dan sejauh mana individu dapat menunjukkan kompetensi fungsional, 
teknologi, dan keahlian yang terintegrasi. Kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan 
mampu mendukung kemampuan untuk menciptakan produk-produk inovatif dan bisa 
menjadi strategi utama perusahaan.11 Dengan memiliki kompetensi inti, perusahaan bisa 
mengembangkan produk-produk yang bisa memenuhi tuntutan pasar. Pada intinya, 
kompetensi inti menjadi akses untuk mendekati pasar yang dituju dan mampu 
memberikan benefit kepada konsumen. Kompetensi inti bisa menjadi senjata agar tidak 
ditiru oleh perusahaan lain.  

 

Keluasan & Kedalaman Kompetensi Inti 

Samsung merupakan salah satu perusahaan elektronik yang didirikan oleh Lee 
Byung-Chull pada tanggal 1 Maret 1938 di Daegu, Korea Selatan. Menurut arti bahasa 
Korea,  Samsung adalah "tiga bintang". "Tiga" menggambarkan hal yang "besar, banyak, 
dan berkuasa", dan "bintang" menunjukkan keabadian. Samsung pada mulanya memiliki 
kompetensi terkait dengan kegiatan usaha ekspor buah dan makanan laut yang 
dikeringkan, sayuran, dan barang dagangan lainnya ke Mancuria di timur laut Cina 
daratan. Namun, kompetensi Samsung dari tahun ke tahun mengalami perkembangan 
luar biasa. Hingga tahun 2019 ini, Samsung memiliki keluasan dalam kompetensi inti 
mulai dari consumer electronic, IT dan mobile communication, dan device solution. 
Masing-masing kompetensi ini tersebar pada  mobile, tv & home theatre, computing, dan 
appliances & smartphone yang akhirnya menjadi kedalaman kompetensi inti. Pada 
mobile, terdapat mobile, apps dan shop. Pada tv & home theatre, terdapat tv, home audio 
dan shop. Pada computing, terdapat computing, networking, dan shop. Pada, appliances & 
smart home, terdapat peralatan rumah tangga.12  

Kompetensi inti adalah apa yang dapat perusahaan lakukan dengan baik. 
Kompetensi inti sudah muncul ketika Ansoff mengemukakan pendapat ini namun tidak 
menyebutkan kompetensi inti.13 Namun, hanya mengarahkan bahwa ada suatu hubungan 
antara pasar saat ini dan yang akan datang sehingga bisa menciptakan persepsi kepada 
masyarakat ke arah mana perusahaan akan bergerak. Dengan memahami kompetensi inti 
secara baik, perusahaan bisa menyalurkan kompetensi ke bidang lain, sehingga 
perusahaan bisa menawarkan produk atau bisnis baru kepada konsumen. Begitu juga 
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ketika perusahaan menyadari bahwa dia tidak mampu mengembangkan kompetensinya, 
perusahaan akan mengalihkan usahanya ke perusahaan lain, misalnya kasus Nokia, 
Siemens, dan Ericsson. Perusahaan tersebut dulunya merupakan perusahaan di bidang 
telekomunikasi seluler, namun belakangan ini sudah berpindah menjadi perusahaan 
yang menawarkan business solution.  

Selain kompetensi inti, ada distinctive competence. Kompetensi yang membedakan 
atau distinctive competence menurut Selznick adalah sesuatu yang memberikan cara lebih 
baik pada perusahaan.14 Namun, kompetensi ini sifatnya tidak umum, bisa jadi 
perusahaan unggul di satu sisi, untuk sisi lain perusahaan tidak. Misalnya Bank BRI 
memiliki distinctive competence di sektor finansial mikro. Kompetensi ini harus diketahui 
nyata oleh konsumen dan sukar ditiru oleh perusahaan lain.  

Konsep lain yang erat hubungannya dengan kompetensi adalah keunggulan 
kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah faktor organisasional yang memudahkan 
perusahaan untuk bisa tampil unggul daripada pesaing.15 Perusahaan bisa memberikan 
benefit yang lebih besar daripada biaya yang sudah dikeluarkan oleh konsumen. 
Keunggulan kompetitif merupakan kemampuan perusahaan untuk bisa memfokuskan 
pada kekuatan dalam perusahaan dengan memanfaatkan kesempatan yang ada di luar 
perusahaan dengan menghindari ancaman di luar perusahaan dan meminimalkan 
kelemahan perusahaan. Keunggulan kompetitif sama seperti distinctive competence yaitu 
sulit untuk ditiru, namun berbeda dari kompetensi inti atau distinctive competence 
misalnya unggul pada salah satu aspek misalnya lokasi, merek atau produk. Begitu juga, 
perusahaan bisa saja memiliki distinctive competence namun tidak memiliki keunggulan 
kompetitif.  

Hubungan antar ketiga hal tersebut adalah kompetensi inti bisa menjadi 
distinctive bila bisa terlihat oleh konsumen, sulit ditiru, dan menjadi superior daripada 
pesaing. Namun, kompetensi inti cenderung tidak nyata di mata konsumen. Bisa jadi 
keunggulan kompetitif berasal dari kompetensi inti, bukan dari distinctive competence. 
Sebaliknya, keunggulan kompetitif bisa saja dimiliki oleh perusahaan namun bukan 
berasal dari kompetensi inti atau distinctive competence. Pada kenyataannya, perusahaan 
sulit untuk bisa menyatukan ketiga kompetensi sekaligus. Seunggul-unggulnya 
perusahaan, perusahaan lain masih bisa meniru.  

 

Perencanaan Strategis  

Perencanaan strategis merupakan suatu perencanaan yang mengaitkan aktivitas 
perusahaan dengan lingkungan eksternal termasuk semua perubahannya. Perencanaan 
strategis dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu isi perencanaan dan proses 
perencanaan. Isi perencanaan terdiri atas tujuan proses perencanaan yang meliputi 
tujuan, pertanyaan misi, program informasi lingkungan dan proses perencanaan terdiri 
atas tahapan dari perencanaan hingga kontrol. Melakukan perencanaan pemasaran 
strategis merupakan hal penting dalam membuat bisnis yang baik dan keputusan 
pemasaran. Penggunaan perencanaan strategis ini sangat banyak dan bervariasi. 

Gambar perencanaan bisnis merupakan perencanaan strategis secara umum yang 
meliputi perencanaan pada level perusahaan dan bisnis unit sekaligus. Dalam setiap 
perencanaan selalu dilandasi pada analisis situasi dan misi. Perencanaan di level 
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perusahaan atau korporat merupakan perencanaan yang bersifat strategis dan bersifat 
konseptual.16 Perencanaan di level korporat berkaitan dengan perencanaan yang 
membutuhkan pemikiran panjang karena setiap keputusan memiliki implikasi yang luas 
bagi keberlanjutan perusahaan. Perencanaan ini meliputi sejumlah aspek antara lain: 

Mendefinisikan misi yang jelas karena sebagai arah untuk mengembangkan 
strategi yang berkelanjutan.  

Mengembangkan bisnis usaha yang bisa dipertimbangkan sebagai penambah 
aliran kas usaha dan mempertahankan keberadaan usaha. 

Mengembangkan strategi usaha berkaitan dengan pengembangan produk, 
pengembangan pasar, bahkan mengembangkan diversifikasi usaha.  

Perencanaan unit bisnis dilaksanakan pada masing-masing fungsional yang 
meliputi fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi keuangan, fungsi sumber daya 
manusia, dan fungsional lainnya. Masing-masing strategi dalam aspek fungsional 
diupayakan bisa dilaksanakan kemudian bisa dievaluasi dan dikontrol. 

 
Gambar Bagan Perencanaan Strategis 

Sumber O.C. Ferrell dan Michael D. Hartline, Marketing Strategy (Thompson South Western) 2008. 
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Analisis Situasi  

Analisis situasi bisa berkaitan dengan upaya perusahaan dalam memahami 
perubahan di masa yang akan datang agar memiliki keunggulan kompetitif. Pendekatan 
pada analisis pasar memberikan petunjuk yang konsisten untuk mendapatkan informasi 
yang dibutuhkan. Profil pasar mengenai konsumen dipahami karena hal ini membantu 
dalam mengevaluasi kesempatan dan mengarahkan market targeting dan positioning 
strategies. Analisis industri juga dilakukan agar perusahaan dapat melakukan kompetisi 
dengan baik. Pemahaman mengenai pasar merupakan aspek penting dalam memahami 
perubahan dengan mengembangkan visi ke depan. Dalam memperoleh pemahaman ini, 
sangat penting untuk memahami standar industri dan pangsa pasar. Analisis situasi 
perubahan menjadi dasar dalam mengantisipasi perubahan strategi  yang disesuaikan. 

Analisis situasi ini meliputi sejumlah indikator yang bisa terangkum dalam 
perencanaan pemasaran. Indikator-indikator tersebut meliputi prediksi penjualan pasar, 
ekonomi, trend teknologi dalam desain produk dan jasa, trend lingkungan atau isu-isu 
terkini, analisis pertumbuhan, siklus hidup produk pasar, misi visi tujuan perusahaan, 
unit bisnis strategis berkaitan dengan analisis kelemahan dan keunggulan, pemahaman 
mengenai kesempatan pasar dan ancaman, pangsa pasar, perubahan perilaku pesaing, 
perubahan preferensi konsumen, perubahan penggunaan media internet, dan peraturan 
pemerintah.17  

 

Misi Bisnis 

Misi bisnis adalah menjelaskan sebenarnya bisnis perusahaan berada pada 
bidang tertentu. Namun hal ini berbeda dari visi bisnis perusahaan, yaitu akan menjadi 
perusahaan apa? Pernyataan misi harus mengidentifikasi keberadaan organisasi dan 
menjadi filosofi dasar untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Elemen-elemen 
pernyataan misi terdiri atas 1) siapa kita? 2) siapa konsumen kita? 3) apa filosofi yang 
mendasari kegiatan perusahaan termasuk keyakinan dasar, nilai, dan etika? 4) 
kompetensi inti perusahaan apa? 5) tanggung jawab perusahaan apa berkaitan dengan 
individu, keuangan, dan lingkungan? 

Pernyataan misi menunjukkan aspek penting dalam perencanaan pemasaran 
karena menjadi sebuah arahan. Misi tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang rahasia 
namun harus dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada semua pemangku 
kepentingan perusahaan termasuk karyawan, konsumen, investor, pesaing, pemerintah, 
dan masyarakat secara umum. Pernyataan misi bisa menjadi sebuah media untuk 
menciptakan kepercayaan dari para pemangku kepentingan dan menjaga hubungan 
jangka panjang. Pernyataan misi sebaiknya dipublikasikan melalui laporan tahunan atau 
publikasi umum perusahaan. Pernyataan misi merupakan bagian dari perencanaan 
strategis yang tidak harus berpandangan sempit.  

Misi seharusnya lebih bersifat stabil karena perubahan misi yang dilakukan 
secara berulang-ulang akan membingungkan bagi pelaksanaan aspek yang lain. Tujuan, 
sasaran, dan perencanaan pemasaran akan berubah sepanjang waktu, biasanya akan 
berubah secara periode tahunan. Ketika misi berubah, segalanya akan mengalami 
perubahan. Misi berubah hanya jika strategi perubahan sudah tidak sejalan dengan 
kapabilitas perusahaan, jika pesaing memengaruhi perusahaan untuk mengembangkan 
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produk lain, jika teknologi yang dimiliki oleh perusahaan tidak mampu melayani 
kebutuhan konsumen, jika konsumen memandang bahwa perusahaan melakukan 
identifikasi adanya peluang untuk mengembangkan bisnis. Misi yang dikembangkan oleh 
perusahaan harus memiliki orientasi pada konsumen, bukan pada pengembangan 
terbatas orientasi produk.18 

 

Misi Google  

Misi Google adalah to organize the world’s information and make it universally 
accessible and useful. Hal ini menunjukkan bahwa Google tidaklah berperan sebagai 
search engine lagi, tetapi memberikan pelayanan pada bidang yang lebih luas yaitu 
pengelolaan informasi yang bisa diakses oleh semuanya. Misi ini menjadikan landasan 
bisnis oleh Google untuk mengembangkan bisnis lebih luas yang meliputi berbagai 
bidang yaitu 1) Search and Explore: Search, Translate, Chrome, Maps;                   2) 
Watch & Play: You Tube Music, Chromecast, Google Play Movies & TV, You Tube; 3) 
Devices: Pixel 3, Connected Home, Pixel Slate, Google Wifi; 4) Use Anywhere: Android 
Auto, Android OS, Wear OS by Google, Chromebook; 5) Talk and Text: Gmail, Messages, 
Google Duo; 6) Stay Organized: Photos, Contacts, Calendar, Keep; 7) Work Smarter: Docs, 
Slides, Drive, Sheets; 8) Grow Your Business: Google Ads, Adsense, Analytics, Google 
My Business. 19 

 

Unit Bisnis  

Setiap perusahaan memiliki strategi korporat. Strategi ini memiliki jangka 
panjang. Strategi ini berkaitan dengan isu-isu menghadapi persaingan, diferensiasi, 
diversifikasi, koordinasi dengan bisnis unit dan isu lingkungan yang muncul dan menjadi 
perhatian strategi korporat. Pelaksanaan strategi korporat ini dioperasionalisasi dan 
didukung oleh strategi bisnis unit. Unit bisnis dianggap sebagai pusat pelaksanaan 
kegiatan perusahaan berdasarkan misi perusahaan. Unit bisnis bisa dianggap sebagai 
pendukung  profitabilitas perusahaan. Unit bisnis perusahaan tidak hanya dalam unit 
bisnis, terdapat alokasi kegiatan yang berkaitan aspek fungsional yaitu pemasaran, 
produk, keuangan, dan sebagainya.  Setiap aspek fungsional mendukung misi dan tujuan 
perusahaan serta berkaitan dengan pencapaian target yang bisa diukur. Aspek fungsional 
ini juga berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang bisa diukur dalam kurun 
waktu tertentu. Setiap sasaran perusahaan harus dinyatakan dalam bentuk sederhana, 
jelas dan semua individu dalam perusahaan bisa memahami. Keputusan strategi 
fungsional harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan, yaitu 
memenuhi tujuan dan sasaran perusahan; bersifat realistik dengan sumber daya dan 
lingkungan perusahaan. Tujuan masing-masing aspek fungsional harus dievaluasi 
mengenai kesesuaian dengan misi dan tujuan perusahaan secara umum.  

Dalam pelaksanaan strategi, masing-masing aspek fungsional harus menyadari 
adanya suatu kerjasama dan dilandasi oleh komitmen oleh masing-masing personal 
dalam perusahaan. Semua aktivitas ini harus berorientasi hanya pada tujuan perusahaan 
bukan pada tujuan masing-masing aspek fungsional atau masing-masing unit bisnis. 
Masing-masing karyawan harus memiliki tanggung jawab bersama. Setiap strategi yang 
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dilaksanakan harus dievaluasi karena ini merupakan mekanisme untuk bisa melihat 
kelemahan atau kekurangan strategi yang sudah ditetapkan.  

 

Indofood 

Indofood telah mengalami transformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food 
Solutions. Kegiatan bisnis meliputi  tahapan proses produksi makanan, mulai dari 
produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di 
pasar. Indofood memiliki 4 unit bisnis strategis. Pertama, Produk Konsumen 
Bermerek (“CBP”). Kegiatan operasional ini memproduksi dan memasarkan 
beragam produk konsumen bermerek yang menawarkan solusi praktis bagi 
konsumen di segala usia. Produk ini meliputi mie, produk susu, snack, penyedap 
rasa, makanan nutrisi, minuman, dan kemasan. Kedua, Bogasari. Unit bisnis ini 
memiliki kegiatan usaha utama memproduksi tepung terigu dan pasta, didukung 
oleh unit usaha perkapalan dan kemasan. Ketiga, Agribisnis. Kegiatan usaha unit 
bisnis ini meliputi penelitian dan pengembangan, pemuliaan benih bibit, 
pembudidayaan dan pengolahan kelapa sawit hingga produksi dan pemasaran 
produk minyak goreng, margarin dan shortening. Di samping itu, kegiatan unit 
bisnis ini juga meliputi pembudidayaan dan pengolahan karet dan tebu serta 
tanaman lainnya. Keempat, Distribusi. Unit bisnis ini meliputi kegiatan distribusi 
sebagian besar produk konsumen Indofood dan anak-anak perusahaannya, serta 
berbagai produk pihak ketiga.20  

 

Aspek Organisasional 

Perusahaan dalam mengembangkan strategi juga memperhatikan aspek orientasi 
internal organisasi. Orientasi internal ini berkaitan dengan sumber daya perusahaan.  
Sumber daya perusahaan yang bisa mendukung terlaksananya strategi perusahaan 
bersifat sumber daya yang berwujud dan tidak berwujud. Sumber daya yang berwujud 
misalnya finansial yang berupa aliran dana, fasilitas, peralatan; sumber daya manusia 
yang meliputi keahlian dan kompetensi; sedangkan sumber daya yang tidak berwujud 
adalah intelektualitas, aspek legal (paten), organisasional (budaya, nilai, dan 
kepemimpinan), informasi, dan jejaring kerja.21  Pembahasan ini lebih memfokuskan 
aspek organisasional sebagai orientasi internal dalam mendukung terlaksananya strategi 
perusahaan. Orientasi internal meliputi aspek kepemimpinan, struktur perusahaan, 
budaya perusahaan, sumber daya manusia dan inovasi pemasaran. 

 

Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam mengelola kemampuan 
perusahaan untuk melaksanakan strategi. Produk-produk inovatif bisa tercipta karena 
ada aspek kepemimpinan. Sikap kepemimpinan yang bertanggung jawab akan 
memperoleh sikap positif dari karyawan. Karyawan merasa pemimpin memberikan ide 
dan apresiasi tindakan dari karyawan selama ide karyawan memberikan kontribusi yang 
besar kepada perusahaan. Menurut teori pertukaran sosial, ketika pemimpin memberikan 
suatu imbalan terhadap kinerja karyawan, maka karyawan merasa dihargai dengan 
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demikian, karyawan bisa mengembangkan keterampilan untuk bisa memberikan ide 
kreatif dalam pengembangan produk dan mendukung terlaksananya strategi 
perusahaan.22  

Pemimpin juga memiliki peran untuk bertanggung jawab untuk menciptakan dan 
mengembangkan identitas merek perusahaan. Identitas merek perusahaan ini penting 
karena menjadi ciri khas semua perilaku karyawan yang ada dalam perusahaan. Paling 
tidak pemimpin bisa menciptakan kondisi identitas perusahaan yang tercermin dalam 
segala tindakan karyawan. Hal ini bisa ditunjukkan dengan terciptanya produk-produk 
perusahaan yang menyesuaikan dengan identitas perusahaan. Citra perusahaan 
terkadang memang sulit tercermin dalam penerapan tindakan sehari-hari karyawan. 
Pemimpin dengan keahliannya mengusahakan agar karyawan bisa merasa memiliki 
perusahaan dengan demikian tindakannya tidak menyimpang dari identitas 
perusahaan.23 Pemimpin perusahaan haruslah seseorang yang memiliki kemampuan 
untuk mampu mengadopsi pemahaman holistik mengenai merek perusahaan sebagai total 
elemen dari simbol-simbol organisasi yang harus diterjemahkan dalam aspek kognitif, 
afektif, dan keperilakuan karyawan.24  

 

Struktur 

Struktur perusahaan juga merupakan aspek internal perusahaan yang 
memengaruhi kekuatan perusahaan untuk bisa bergerak cepat dalam membuat 
keputusan. Struktur yang tidak mendukung menyebabkan perusahaan mengalami 
kesulitan dalam melakukan koordinasi antar karyawan untuk bisa menyelesaikan 
permasalahan. Struktur perusahaan yang mendukung terciptanya kemudahan 
komunikasi antar karyawan menyebabkan informasi mudah tersebar, setiap individu 
mendapatkan informasi terkini dan bisa memudahkan untuk berdiskusi. Struktur 
merupakan sistem sosial yang sebenarnya memberikan batasan kepada setiap pengelola 
perusahaan. Dengan kata lain, struktur bisa sebagai faktor yang memudahkan maupun 
menyulitkan. 

 

Budaya 

 Budaya perusahaan sebagai bagian orientasi internal bisa menjadi pendukung 
atau penghalang. Budaya perusahaan bisa tercermin bagaimana perusahaan memberikan 
suatu apresiasi pada karyawan yang ada dalam organisasi. Apresiasi ini berkaitan dengan 
upaya perusahaan memberikan penghargaan atau kompensasi kepada karyawan dengan 
baik. Apresiasi ini merupakan suatu motivasi yang besar kepada karyawan untuk terus 
mendorong berkarya dan memiliki aspek kreativitas dalam menciptakan inovasi produk 
sebagai bagian aplikasi strategi perusahaan. Sebenarnya, perusahaan tidak hanya 
berkompetisi untuk mendapatkan konsumen, tetapi juga mendapatkan karyawan yang 
unggul dengan cara memperhatikan tingkat upah minimum, tingkat pengangguran, 
kondisi kerja, tingkat benefit, hukum penggajian, dan reputasi pesaing. Strategi sumber 
daya manusia diadopsi oleh perusahaan harus terintegrasi dengan strategi perusahaan. 
Dengan kata lain, strategi perusahaan harus mengarahkan strategi sumber daya manusia. 
Ide ini bertujuan untuk melakukan koordinasi semua sumber daya organisasi termasuk 
sumber daya manusia. Jika semua sumber daya diintegrasi ke dalam semua strategi yang 
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telah disusun oleh perusahaan, maka kombinasi tersebut akan mencapai kekuatan yang 
bagus. Koordinasi yang bagus akan menghasilkan kekuatan sinergi.25 

Budaya organisasi yang kuat juga memberi kontribusi pada asimilasi dari 
berbagai pemahaman merek yang berbeda karena adanya perbedaan pemahaman 
individu mengenai merek atau identitas perusahaan.26  Budaya yang kuat ditunjukkan 
dengan cerita-cerita kesuksesan yang bisa disebarluaskan kepada semua elemen 
organisasi. Oleh karena itu, agar budaya bisa dipahami sejak awal oleh semua karyawan 
organisasi, perusahaan bisa memulainya dari tahapan perekrutan dan seleksi karyawan 
agar karyawan bisa sejalan dengan kepribadian atau identitas perusahaan.  

 

Budaya Gojek 

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan GO-JEK adalah  
sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang memberikan pelayanan angkutan 
melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem 
Makarim. Layanan Go Jek juga memenuhi kebutuhan setiap hari.  Go-jek sudah 
melakukan ekspansi ke luar negeri, antara lain Thailand dan Vietnam. Kegiatan bisnis 
Gojek ini juga didukung oleh tiga pilar budaya yaitu. 

Speed (kecepatan), dalam melakukan segala sesuatu gojek mengerjakannya 
dengan cepat. 

Inovasi, adanya keyakinan seleruh insan Gojek untuk bisa melakukan 
improvisasi, mencoba sesuatu yang berbeda dan berpikir bagaimana menampilkan 
sesuatu yang berbeda  dengan lebih baik. 

Dampak sosial (social impact), Gojek mencoba memberdayakan dan memberikan 
penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat kalangan bawah.27 

 

Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan aspek internal yang penting dimiliki oleh 
perusahaan apabila perusahaan berusaha untuk mempertahankan keberadaannya dalam 
jangka panjang. Perusahaan dituntut untuk memahami kompetensi yang harus dimiliki 
oleh sumber daya manusia, dalam hal ini karyawan. Pendekatan manajerial klasik yang 
dikenalkan oleh Taylor menghasilkan pemikiran bahwa karyawan bisa diatur dalam suatu 
sistem dan prosedur yang teratur, sehingga perilaku yang tercipta merupakan sesuatu 
yang sudah baku.28 Pendekatan yang modern lebih berorientasi pada aspek rasionalitas. 
Kompetensi karyawan dipandang dari sudut pekerjaan dan karyawan itu sendiri. Desain 
pekerjaan dilihat dari job analysis sehingga karyawan yang bekerja bisa menjalankan 
aktivitas kerjanya karena sesuai dengan KSA yang dimiliki yaitu knowledge, skill, dan 
abilities. Pemahaman karyawan yang baik bisa menjadi sebagai suatu resources yang 
mendukung pada keunggulan perusahaan untuk menghasilkan produk-produk yang 
kompetitif.  
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Inovasi Pemasaran 

Inovasi pemasaran berkaitan dengan proses inovasi yang berada dalam 
perusahaan. Inovasi ini penting dilakukan karena merupakan salah satu penentu dalam 
penciptaan nilai kepada konsumen. Apabila perusahaan tidak melakukan inovasi, maka 
nilai produk yang diberikan kepada konsumen akan dipersepsi menurun. Perusahaan 
harus menciptakan suatu proses untuk bisa menciptakan nilai. Perusahaan Apple mampu 
menciptakan inovasi pemasaran yang didukung dari aspek internal perusahaan yaitu 
melalui sosok Steve Jobs. Dalam Marketing Insight, sosok Steve Jobs bisa terlihat dalam 
melakukan inovasi produk.  

 

Prinsip Kesuksesan Apple 

Buku yang berjudul The Innovation Secrets of Steve Jobs (2010) karangan 
Carmine Gallo ini menjelaskan rahasia kesuksesan dalam melahirkan produk inovatif di 
perusahaan Apple dan tidak menjelaskan tahapan-tahapan kaku dalam menciptakan 
produk inovatif serta bukan biografi Steve Jobs. Buku ini diawali dengan pemahaman 
bahwa menciptakan inovasi adalah sebagai cara untuk membedakan antara pemimpin 
dan pengikut. Perusahaan pemimpin selalu menginisiasi dengan menciptakan sejumlah 
inovasi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan 
lebih baik. Inovasi tidak selalu dikaitkan dengan perkembangan teknologi namun suatu 
ide baru untuk menyelesaikan masalah dengan baik.  

Ada tujuh prinsip yang dipegang oleh Steve Jobs dalam menjalankan setiap 
aktivitas bisnisnya.  

Prinsip 1: do what you love. Dalam mengerjakan sesuatu, harus mengikuti intuisi 
dan kata hati. Steve Jobs adalah mahasiswa drop out dari Universitas Reed dan pernah 
mengambil jurusan kaligrafi. Menurutnya, jika tidak mengambil jurusan tersebut, 
mungkin produk Mac tidak akan memiliki desain yang bagus seperti sekarang ini. 
Keputusan mengambil jurusan kaligrafi ini hanya didorong oleh intuisi bahwa jurusan ini 
menarik, ya, hanya menarik saja. Steve Jobs melakukan sesuatu yang dia sukai termasuk 
revolusi pada perusahaan Pixar. Mengerjakan sesuatu yang benar-benar kita sukai akan 
menghasilkan sesuatu yang lebih bagus karena dalam usaha mencapainya membutuhkan 
semangat dan motivasi. Apabila belum menemukan suatu pekerjaan yang disukai, jangan 
menyerah. Ada suatu passion yang luar biasa dalam mengerjakan. Inovasi hanya akan 
muncul kalau ada passion yang akan mendorong adanya terobosan ide-ide baru. Passion 
bisa muncul dari hal-hal di luar rutinitas yang dilakukan sehari-hari. Namun, passion 
juga harus diikuti dengan keahlian. Buku ini juga mencontohkan perusahaan Dyson yang 
bergerak di bidang vacuum cleaner sejak 1978, juga memiliki passion luar biasa. Begitu 
juga, Chris Gardner yang dalam filmnya the Pursuit of Happiness juga menunjukkan 
kegigihannya dalam bekerja sebagai stockbroker. Dalam melakukan bisnis, jangan 
sekedar mau mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang lain.  

Prinsip 2: put a dent in the universe. Visi itu penting sekali dalam mengarahkan 
suatu tercapainya tujuan. Visi berkaitan dengan mimpi yang akan diraih. Steve Jobs tidak 
menemukan personal computer dan juga tidak menemukan MP3 player, namun ia 
melakukan inovasi Mac dan iPod. Steve Jobs juga tidak menemukan smartphone atau 
tablet computer, namun mengenalkan iPhone dan iPad. Begitu juga, tidak menemukan 
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animasi komputer, namun memiliki ide terhadap Pixar dan Apple store.  Semua dilandasi 
oleh ide. Menurutnya, visi bukan misi. Visinya adalah bagaimana membuat dunia ini 
menjadi tempat tinggal yang bisa dinikmati semua orang, sedangkan misi adalah 
berkaitan dengan apa yang bisa kita tawarkan atau sajikan kepada konsumen. Visi ini 
mengarahkan terciptanya suatu inovasi yang tidak berada dalam suatu sistem yang baku. 
Visi awal Steve Jobs untuk Apple adalah a computer in the hands of everyday people. Visi 
ini dijabarkan secara lebih detail yaitu menciptakan personal enjoyment, entertainment, 
time & money saved, better financial decision, leisure time, security of personal information, 
elimination of waste, improving standard of living & learning efficiency, reduced pollution. 
Inovasi tidak berkaitan dengan banyaknya sumber daya uang untuk menciptakan produk, 
namun bagaimana menanamkan visi untuk mengarahkan karyawan dalam perusahaan 
serta membutuhkan seorang leader yang memiliki kreativitas dan visionaris. Pemimpin 
yang visionaris seperti Steve Jobs telah membuat suatu demokratisasi dalam bidang 
teknologi.  

Prinsip 3: kick-start your brain. Inovasi bermula pada kreativitas. Kreativitas bisa 
dibangun dari sekumpulan orang-orang yang memiliki keragaman latar belakang. Seperti 
di awal, keragaman orang dalam mendesain produk Apple adalah sesuatu yang tidak 
masuk akal misalnya musisi, ahli puisi, seniman bahkan ahli binatang. Steve Jobs 
memunculkan ide kreatif berasal dari pengalaman hidupnya yang sebenarnya tidak 
relevan dengan penciptaan produk sekarang ini misalnya belajar kaligrafi, praktik 
meditasi, dan mempelajari detail produk Mercedez Benz. Mantra Apple yang selalu 
dipromosikan adalah Think Different. Networking juga menjadi perhatian utama oleh 
Steve Jobs. Misalnya Steve Jobs menjalin hubungan dengan Philippe Starck, seorang 
desainer untuk lobi hotel, dengan demikian bisa menginspirasi dalam desain produk 
Apple.  

Prinsip 4: sell dreams, not products.   Apple memiliki tema kampanye “Think 
Different”, hal ini bertujuan untuk mengingatkan semua karyawan Apple bahwa dalam 
memberikan yang terbaik kepada konsumen harus berangkat dari sesuatu untuk bisa 
mengubah keadaan yaitu memberikan yang terbaik dalam kehidupan konsumen. 
Sebenarnya Steve Jobs tidak begitu mempercayakan adanya focus group discussion untuk 
mampu menjaring ide, namun yang ditekankan di sini adalah memahami konsumen jauh 
lebih penting dalam memberikan apa yang dibutuhkan oleh konsumen sebenarnya. Kalau 
dikaitkan dengan konsep pemasaran, Apple berusaha menghindari marketing myopia 
yaitu tidak berfokus pada produk utama, namun lingkup bisnisnya di luar dari produk 
utama. Jadi, bukan berkompetisi dengan sesama pengembang komputer, namun 
berkompetisi pada sesuatu yang bisa memberikan pengalaman berharga pada konsumen. 
Seperti yang dilakukan oleh Starbuck. Starbuck tidak menjual kopi tetapi menawarkan 
tempat ketiga bagi konsumen antara rumah dan pekerjaan. Pada tahun 2001, Apple 
mengenalkan iPod dengan Firewire di dalamnya agar mempercepat dalam melakukan 
downloading musik. Hal ini terinspirasi dari kasus Napster yang ditutup tahun 2001 di 
mana setiap orang bisa melakukan downloading musik dari internet secara gratis. Produk 
iPod dianggap sebagai incremental innovation, sedangkan iTunes Music Store dianggap 
sebagai inovasi radikal dari Apple yang berperan sebagai retailer musik karena 
memberikan pengalaman baru kepada konsumen. Konsumen bisa mengakses musik 
secara lebih legal dalam jumlah yang banyak. Pada tahun 2007, terobosan ide baru 
diwujudkan dengan produk iPhone yang dianggap sebagai smartphone yang bisa 
membahagiakan konsumen. Pada tahun 2010, Apple mengeluarkan iPad yang dianggap 
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sebagai memberikan sesuatu yang sederhana namun makna manfaat bagi konsumen yang 
menurut Steve Jobs antara lain mampu berselancar di internet, memberikan pengalaman 
yang menyenangkan, bisa sharing foto, koleksi musik, melihat film, televisi dan bisa 
memiliki aspek intimasi yang lebih daripada sekedar menggunakan komputer biasa. 
Steve Jobs memiliki komitmen terhadap excellence dan pengalaman konsumen dan 
menghindari orang-orang yang dinamakan ‘bozos’ yaitu orang-orang yang berusaha 
melakukan sesuatu tidak berfokus pada standar excellent untuk konsumen.   

Prinsip 5: say no to 1000 things. Prinsip ini menunjukkan bahwa simplicity atau 
kemudahan dalam menggunakan menjadi hal penting dalam atribut suatu produk.  Apple 
memiliki sistem namun bukan sebuah sistem yang rumit. Misalnya, tidak ada flashdisk 
pada iPod, iPhone, dan iPad meskipun mendapatkan kritikan dari konsumennya. 
Argumennya simplicity menyebabkan produk dapat memberikan pelayanan lebih stabil, 
maju dan inovatif dalam platform mobile computer. Kemajuan inovasi Apple juga harus  
berterima kasih pada Jonathan Ive yang memiliki passion untuk simplicity. Salah satunya 
adalah menghindarkan adanya instruksi manual dalam penggunaan produk sehingga 
menghilangkan kesan rumit dalam penggunaan produk. Apple menawarkan produknya 
dengan menggunakan layar sentuh. Pada intinya, Apple ingin memberikan konsumen 
mengenai produk yang tetap menampilkan sisi elegan, sederhana, dan mudah digunakan. 

Prinsip 6: create insanely great experiences. Dalam mendesain retail Apple Store, 
Steve Job menciptakan suatu strategi yang bisa menawarkan konsumen kemudahan 
dalam melakukan pembelian serta pengalaman yang mengesankan dari pihak personel 
dalam Apple Store. Desain retail meliputi aspek uncluttered store artinya sederhana, 
terbuka; ada di lokasi yang bisa mudah dijangkau, memudahkan konsumen untuk 
melakukan test-drive terhadap penggunaan produk, dan menyediakan pelatihan one to 
one.  

Prinsip 7: master the message. Presentasi dan komunikasi yang efektif terhadap 
produk kepada audience menjadi hal yang paling penting karena ini bisa menciptakan 
persepsi penting dalam benak konsumen mengenai keunggulan suatu produk. Sejumlah 
tips dalam melakukan komunikasi adalah 1) menggunakan konsep “Twitter friendly 
headline”-artinya menggunakan karakter singkat misalnya ketika menyampaikan iPad, 
Steve Jobs menyebutnya sebagai magical & revolutionary; 2) menyampaikan informasi 
dengan berperan sebagai antagonis; dan  3) menampilkan visual simplicity. 

Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang dimiliki oleh Steve Jobs dalam 
menampilkan sisi lain untuk membuat produk yang menarik dan bermanfaat bagi 
konsumen. Prinsip-prinsip itu bukan sesuatu yang rahasia dan tidak boleh ditiru oleh 
perusahaan lain, malah, perusahaan lain diharapkan bisa menerapkan prinsip-prinsip 
tersebut dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Yang menarik di sini, adalah pribadi 
yang luar biasa dari Steve Jobs sebagai key driver dalam merumuskan suatu permasalahan 
dan dibantu oleh tim tangguh Apple.29 

 

Perencanaan Pemasaran 

Perencanaan pemasaran harus dilakukan sepanjang waktu dan merupakan 
sebuah proses yang rutin dan terus-menerus. Tujuan perencanaan pemasaran adalah 
memastikan posisi perusahaan agar bisa menyesuaikan dengan lingkungan baik dari 
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internal maupun eksternal perusahaan. Dengan kata lain, dapat menyesuaikan dengan 
sumber daya dan strategi perusahaan.30 Ada sejumlah perspektif yang menjelaskan 
pentingnya perencanaan yaitu 1) keahlian dalam mengantisipasi masa yang akan datang 
yang tidak pasti, 2) keahlian dalam memunculkan sejumlah alternatif untuk menghadapi 
lingkungan yang berubah, 3) keahlian dalam melaksanakan rencana yang baru secara 
cepat dan efisien.31 Fokus terhadap perubahan tidak hanya bersifat eksternal namun 
juga internal karena perusahaan bisa waspada terhadap kesiapan dari dalam perusahaan 
untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan. Perusahaan dengan perencanaan yang 
baik akan mampu mencari alternatif perencanaan apabila terhadap perubahan.  

Rencana pemasaran memiliki variasi muatan tergantung pada faktor situasional 
dan program yang berbeda. Kesempurnaan atau kelengkapan muatan rencana pemasaran 
berkaitan dengan sejauh mana perusahaan berusaha untuk mengembangkan rencana 
pemasaran yang disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Keluasan rencana pemasaran 
akan berkaitan dengan perencanaan strategis  yang meliputi kemampuan untuk 
menghasilkan rencana alternatif. Rencana pemasaran terdiri atas memahami lingkungan 
pasar, memahami situasi perusahaan, menyesuaikan kekuatan perusahaan terhadap 
kesempatan pasar, menuangkan strategi terhadap realitas pasar, melaksanakan program 
pemasaran, mengalokasikan sumber daya yang ada, dan melakukan evaluasi kinerja.  

 
Ringkasan 

Pembahasan dalam bab ini meliputi sejumlah aspek yang bertujuan  
mengembangkan strategi pemasaran yang baik untuk mewujudkan nilai konsumen 
dengan memperhatikan aspek internal perusahaan.  

Strategi ini berkaitan dengan penciptaan posisi unik yang meliputi sejumlah 
aktivitas yang mendukung dan berbeda. Strategi untuk mewujudkan nilai konsumen 
sesuai dengan perbandingan antara benefit dan biaya yang sudah dikeluarkan oleh 
konsumen dapat diwujudkan melalui penciptaan nilai. Penciptaan nilai ini bisa berupa 
bersifat strategis maupun taktis. 

Aspek internal perusahaan merupakan suatu daya dukung untuk bisa membentuk 
terealisasinya suatu strategi. Aspek internal ini meliputi rantai nilai, kompetensi inti, 
perencanaan strategis, yang di dalamnya terdapat misi visi, unit bisnis strategis; faktor 
organisasional yaitu  struktur organisasi yang terdiri atas kepemimpinan, struktur, 
budaya, sumber daya manusia, dan inovasi pemasaran serta perencanaan strategis unit 
bisnis.  
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Bab 3  

Mengumpulkan Informasi dan Memahami Lingkungan 

 
 
Tujuan Pembelajaran 

Mahasiswa diajarkan mengenai pentingnya sistem informasi yang dijadikan 
sebagai alat untuk memberitahukan pada setiap bagian dalam perusahaan untuk dapat 
merumuskan strategi lebih baik. Informasi ini bisa berupa hal-hal yang terjadi di luar 
perusahaan. Selain itu, mahasiswa akan mengetahui aspek eksternal yaitu fad, trend, 
mega trend, dan lingkungan ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi yang 
memengaruhi dalam pengembangan strategi.  

Bab ini menjelaskan mengenai pentingnya memahami aspek informasi sebagai 
sumber yang sangat penting untuk dimiliki oleh perusahaan dalam mengembangkan 
strategi. Informasi ini merupakan aspek eksternal yang harus diketahui dengan baik oleh 
perusahaan karena bagian dari aspek strategis perusahaan untuk bisa mempertahankan 
keberadaan perusahaan di masa yang akan datang dan mampu meningkatkan 
profitabilitas perusahaan secara terus-menerus. Aspek eksternal ini bisa berkaitan 
dengan informasi mengenai preferensi konsumen, strategi pesaing, perubahan aspek 
demografi, sosial, ekonomi, budaya, teknologi informasi, bahkan politik menjadi 
perhatian bagi perusahaan. Perkembangan informasi sebagai aspek eksternal ini 
memiliki sifat yang sangat cepat berubah. Mengetahui kekinian perusahaan menjadi 
kewajiban bagi perusahaan untuk dilaksanakan dari waktu ke waktu. Perubahan yang 
cepat dapat memengaruhi perusahaan untuk selalu menyesuaikan strategi perusahaan 
yang lebih akomodatif. Strategi yang adaptif menyebabkan perusahaan bisa 
mengaplikasikan strategi secara efisien dan efektif. Strategi yang efisien ini artinya 
strategi yang diterapkan bisa memanfaatkan kemampuan yang ada dalam perusahaan 
agar bisa sejalan dengan perkembangan yang ada. Selain itu juga, agar tujuan perusahaan 
bisa tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Akan menjadi sia-sia kalau perusahaan 
mengembangkan strategi tanpa memperhatikan perubahan yang terjadi di luar 
perusahaan. Informasi yang selalu diperoleh oleh perusahaan menjadikan perusahaan 
selalu mau belajar dan inovatif untuk bisa mengembangkan strategi yang lebih baik. 
Perusahaan menjadi peka akan perubahan.  

 
Komponen Sistem Informasi Pemasaran Modern 

Perusahaan harus mampu menjaga kesesuaian strategi dengan lingkungan. 
Pengetahuan pasar harus diakumulasi, terstruktur, dan diorganisasi  secara efisien dan 
efektif sebagai dasar pembuatan keputusan konsumen. Sistem informasi pemasaran 
didefinisi sebagai sejumlah data yang terstruktur yang dianalisis melalui pelaporan dan 
penyusunan data statistik penting berdasarkan informasi berjalan.1 Dengan kata lain, 
sistem informasi pemasaran adalah alat yang penting untuk menerjemahkan data mentah 
tersebut menjadi informasi yang berguna.  Sistem informasi pemasaran dapat mendukung 
manajer dalam pembuatan keputusan antar departemen dan integrasi antar departemen 
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fungsional atau divisi. Misalnya persepsi konsumen mengenai produk baru dikumpulkan 
oleh sales force dan dikirim ke pengembangan produk melalui sistem informasi ini. Sistem 
informasi pemasaran dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memberikan 
respon terhadap lingkungan bisnis yang dinamis misalnya perubahan konsumen atau 
perubahan lingkungan makro yaitu ekonomi, sosial budaya, lingkungan maupun 
teknologi dan politik hukum. Sistem ini juga memungkinkan untuk menangani, 
mengorganisasi dan menyimpan data misalnya data dikelompokkan berdasarkan 
klasifikasi tertentu. Begitu juga sistem informasi ini berguna untuk membantu pelayanan 
konsumen untuk meningkatkan tingkat daya tanggap perusahaan terhadap kebutuhan 
konsumen.  

Sejumlah informasi yang bersifat strategis dibutuhkan dalam sistem informasi 
pemasaran. Hal ini penting karena menjadi dasar pengembangan perencanaan di masa 
yang akan datang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi pemasaran.  

1. Informasi perencanaan secara keseluruhan meliputi koordinasi pemasaran 
internal, pengembangan database yang dikaitkan strategi pemasaran, analisis 
bagaimana perusahaan dapat memuaskan kebutuhan konsumen, definisi 
mengenai arah strategi pemasaran di masa yang akan datang, adanya dukungan 
fungsional antara departemen pemasaran dan departemen lainnya. 

2. Analisis situasi yang berkaitan dengan indikator-indikator penting meliputi 
tingkat pertumbuhan, kompetisi, identifikasi konsumen potensial, profil 
konsumen termasuk aspek demografi, dan peraturan pemerintah.  

3. Riset dan analisis pemasaran. Hal ini meliputi akses data yang berkaitan dengan 
informasi prediksi penjualan berdasarkan trend historis, pengaruh psikologi 
konsumen, demografi; data yang berkaitan dengan evaluasi penjualan, yaitu 
tingkat penjualan, dan penjualan bersih. 

 
Sistem informasi pemasaran dapat berasal dari dua sumber yaitu internal maupun 

eksternal. Sumber internal berkaitan dengan tingkat pemesan atau order entry, penjualan, 
pelayanan konsumen, proses produksi, penelitian dan pengembangan, personnel, dan 
pengolahan data; sedangkan sumber eksternal berkaitan dengan laporan tahunan,  jurnal 
perdagangan, asosiasi dagang, riset pasar, laporan riset,  database retrieval systems, 
informasi dari perantara dan distributor, buku, laporan pemerintah, dan sejumlah 
referensi.  

 
Database, Data Warehousing, dan Data Mining  

Dua aspek perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi praktik 
pemasaran adalah penggunaan teknologi database dan mobilitas informasi untuk 
penyesuaian produk.2 Database yang terkini memudahkan perusahaan untuk 
memperbarui informasi terkini mengenai konsumen, pasar, dan pesaing. Informasi yang 
terkini memudahkan perusahaan untuk mendesain produk dengan baik. Selain itu, 
dengan mobilitas informasi terkini memudahkan perusahaan menyesuaikan kebutuhan 
konsumen atau memudahkan perumusan strategi pemasaran dengan baik. Mobilitas ini 
juga menunjukkan bahwa aspek pemasaran tidak bisa terlepas dari teknologi informasi.  
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Database merupakan sekumpulan informasi yang terdiri atas aspek demografi 
atau profil pelanggan yang meliputi nama, alamat, dan transaksi terakhir. Perusahaan 
menyimpan profil data konsumen untuk dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan 
lebih lanjut. Database dalam perusahaan menjadi aspek kompetitif untuk bisa 
merumuskan strategi yang tepat dalam menyasar konsumen ditargetkan.  

Data warehousing adalah penyimpanan database yang digunakan untuk 
melaporkan data. Data ini terdiri atas data mentah yang digunakan oleh pengembang 
untuk analisis.3 Data yang ada dibersihkan, ditransformasikan, disimpan dan dibuat 
sebagai keputusan yang berguna dalam data mining, riset pemasaran, dan pendukung 
keputusan. Data warehousing juga bertujuan untuk melakukan ekstraksi, transformasi, 
memuat, serta mengolah data yang digunakan sebagai alat inteligensi bisnis.   

Data mining didefinisi sebagai proses analisis dan ekstraksi data yang 
menghasilkan suatu informasi baru yang sebelumnya tidak diketahui dan berguna untuk 
memberi solusi permasalahan.4 Data mining bekerja dengan baik apabila perusahaan 
memiliki database yang baik. Data mempunyai pola yang bisa diolah untuk menghasilkan 
informasi penting dan akhirnya bisa memberikan informasi baru untuk strategi 
pemasaran yang lebih baik. Perusahaan tidak mungkin mengembangkan strategi customer 
relationship management misalnya hanya dengan menggunakan data yang ada, namun 
perusahaan akan melakukan klasifikasi data pelanggan berdasarkan aspek demografi 
misalnya tingkat kontribusi profitabilitas pelanggan terhadap perusahaan. Dengan 
melakukan klasifikasi berdasarkan aspek tersebut, perusahaan bisa menyasar pada target 
market yang lebih optimal. Dengan demikian, data mining dapat memberikan informasi 
kepada perusahaan mengenai pelanggan yang potensial dan memberikan keuntungan. 
Dengan kata lain, data mining dapat menunjukkan tingkat loyalitas pelanggan yang ada. 
Data mining ini akan lebih relevan bila diterapkan dalam industri jasa karena interaksi 
antara perusahaan dan pelanggan cukup tinggi. Industri operator seluler yang sangat 
kompetitif seharusnya dapat memanfaatkan data mining ini. Industri ini memiliki 
pelanggan yang pra-bayar dan pasca bayar. Perusahaan  yang memiliki pelanggan pasca 
bayar seharusnya memiliki data pelanggan lebih baik daripada pelanggan pra-bayar. 
Penggunaan teknologi terkini juga dibutuhkan dalam mengelola data mining karena 
teknologi membantu perusahaan dalam melakukan klasifikasi data dengan baik.   

 
Sistem Inteligensi Pemasaran  

Salah satu alat untuk dapat memonitor perkembangan atau situasi di luar 
perusahaan adalah sistem inteligensi pemasaran yang dapat digunakan untuk membantu 
perusahaan mengembangkan strategi optimal agar memberikan nilai terbaik kepada 
konsumen. Sistem inteligensi pemasaran didefinisi sebagai kemampuan untuk 
memahami, menganalisis, dan menilai secara penuh lingkungan internal dan eksternal 
berkaitan dengan pelanggan perusahaan, pesaing, pasar, dan industri untuk 
meningkatkan proses pembuatan keputusan yang taktis dan strategis.5 Fakta ini 
menunjukkan bahwa inteligensi kompetitif memainkan peran penting dalam inteligensi 
stratejik dan membantu memudahkan untuk berbagi informasi dan pengetahuan 
mengenai kondisi lingkungan di luar perusahaan dengan baik. Pengumpulan informasi 
melalui sistem inteligensi pemasaran dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi 
risiko dalam penyusunan strategi pemasaran. Dalam sistem ini, harus ada teknik mapping 
yang merepresentasi aspek penting dalam perencanaan dan dapat digunakan untuk 
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melangsungkan kegiatan bisnis. Pemanfaatan sistem inteligensi pemasaran 
membutuhkan aspek kepemimpinan dalam perusahaan untuk mengarahkan kegiatan 
pengumpulan informasi secara terkini agar jangan sampai data jatuh ke tangan pesaing 
atau perusahaan mengalami ketertinggalan informasi.  

 

Alat sistem inteligensi pemasaran bisa berupa sejumlah media yaitu antara lain: 

1. Sales people. Sales force dapat menjadi agen inteligensi yang berfungsi sebagai 
monitoring dan observasi semua aspek lingkungan pemasaran dan mendeteksi 
perubahan yang relevan.6 Penggunaan sales people  dapat menjadi media untuk 
mengumpulkan informasi penting dalam membuat keputusan pemasaran.7 
Mereka adalah orang-orang yang memahami informasi yang terjadi dalam industri 
nyata. Perusahaan seharusnya melakukan komunikasi terbuka antara tenaga 
penjual dan pemasar, mengadakan pertemuan reguler untuk bertukar informasi. 
Sales people bisa melakukan pengumpulan data melalui survei tertulis, telepon 
informal, laporan penjualan tertulis, kunjungan lapangan, dan pertemuan reguler.  

2. Blog. Blog merupakan salah satu bentuk interaksi di internet yang bagian dari 
Web 2.0. Blog menjadi media untuk individu dan organisasi mengemukakan opini 
atau informasi mengenai topik spesifik. Blog ini menjadi struktur yang 
memudahkan untuk memberikan informasi tanpa adanya batas fisik dari 
lingkungannya dan tergantung pada infrastruktur internet.8 Perusahaan dapat 
menggunakan blog untuk menawarkan sejumlah jasa atau produk kepada 
sejumlah klien dengan interaktivitas tinggi dan biaya rendah. Hal ini bisa menjadi 
media untuk berbagi dan berkolaborasi. Perusahaan lain yang memonitor blog 
perusahaan lain dapat mengidentifikasi trend yang sedang terjadi, melakukan 
evaluasi produk, dan peristiwa, serta analisis strategi ke depan. Dengan demikian, 
informasi ini berguna bagi pembuat keputusan untuk merumuskan strategi yang 
lebih baik ke depan.  Data-data sistem inteligensi pemasaran dapat diperoleh 
melalui perencanaan strategis yang bersumber pada sejumlah sumber-sumber 
penting, misalnya bank, pesaing, asosiasi konsumen, agen pemerintah, agen riset 
pasar, data specialist, penyedia informasi, konsultan, pialang, asosiasi dagang, 
dan kelompok penelitian di universitas.  

3. Cookie. Cookie bisa dianggap sebagai alat sistem inteligensi pemasaran. Cookie 
adalah informasi kecil yang dikirimkan melalui browser untuk disimpan di 
komputer halaman situs. Cookies juga merupakan struktur data berskala kecil 
yang digunakan oleh situs  untuk menyimpan dan mengakses informasi pada 
koneksi internet pengguna.9 Data ini dikirim oleh situs atau server dan disimpan 
dalam komputer pengguna. Cookie ini memberikan kesempatan pada situs untuk 
mengingatkan kembali mengenai informasi spesifik yang pernah diakses oleh 
pengguna sebelumnya. Data ini dapat dibuat saling berinteraksi antara server 
dengan komputer pengguna halaman situs  tersebut. Cookie juga kadang 
ditempatkan oleh pihak ketiga untuk mengumpulkan informasi tentang pengguna 
atau preferensi browsing. Informasi ini  dapat didistribusikan secara luas dan 
mudah dalam perusahaan yang pada gilirannya dapat menggunakannya untuk 
mencari target pasar dan memberikan layanan kepada konsumen.10  
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Analisis Lingkungan Makro 

Trend 

Trend adalah suatu perubahan yang terjadi dalam periode tertentu, bisa berulang, 
dan sedikit mengubah perilaku; sedangkan fad adalah perubahan yang begitu cepat 
dalam periode tertentu dan tidak mengubah perilaku masyarakat secara umum serta  
tidak bisa diprediksi. Lingkungan sosial dan konsumen selalu berubah secara terus-
menerus. Pemahaman yang baik mengenai perubahan dan cara untuk mengidentifikasi 
perubahan-perubahan yang membawa dampak jangka panjang akan membantu 
perusahaan menjadi pemasar yang lebih baik dan menciptakan keunggulan kompetitif 
dalam industrinya. Perubahan ini seharusnya dipahami dengan baik karena akan 
memberikan kesempatan kepada perusahaan. Perusahaan diharapkan bisa membedakan 
antara trend dan fad karena membawa implikasi manajerial.11 Perusahaan dalam 
memahami perbedaan ini akan membawa implikasi pada pengembangan produk yang 
baik dan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mengembangkan strategi 
positioning dan promosi yang baik. Pemahaman awal yang baik dari berbagai macam data 
akan mampu membantu perusahaan merumuskan perubahan yang dianggap sebagai 
kesempatan bagi perusahaan untuk mengembangkan pelayanan yang optimal. Apabila 
perusahaan tidak mengantisipasi perubahan yang ada, maka akan tertinggal dari 
perusahaan lain. Memahami fad di satu sisi juga bisa memberikan keuntungan kepada 
perusahaan karena bisa memberikan kesempatan perusahaan untuk bisa meraih 
keuntungan dalam waktu yang singkat.    

Perbedaan trend dan fad selain terletak pada waktu, juga terletak pada 
konsistensi pengembangan nilai dasar  dan gaya hidup. Pengembangan yang konsisten 
akan memiliki implikasi pada jangka panjang. Perubahan dalam satu sisi atau satu trend 
bisa diikuti oleh perkembangan trend yang lain. Perkembangan adanya fenomena gaya 
hidup sehat dan pro lingkungan, bukan menjadi fad, namun sudah menjadi trend. Hal ini 
ditunjukkan dengan adanya kegiatan menghentikan merokok, membeli produk organik, 
mengikut fitness, atau rutin melakukan kontrol kesehatan atau check-up. Trend ini tidak 
terjadi pada satu aspek saja, namun memengaruhi trend lainnya.  Fenomena trend tentang 
emansipasi wanita menyebabkan banyak perubahan. Misalnya, wanita bisa menghasilkan 
uang lebih besar, sehingga kebutuhan akan keperluan kerja semakin beragam termasuk 
produk elektronik, pakaian, bahkan mobil.  

Fenomena fad, cenderung tidak fleksibel misalnya cat kuku yang unik. Hal ini 
hanya terjadi pada satu aspek saja tanpa melibatkan perubahan atau trend lainnya.  
Memahami pentingnya konsumsi fad sebenarnya membawa implikasi besar pada 
manajemen pemasaran. Fad juga memiliki aspek historis dan antropologis, misalnya 
tanda Baby on Boards naik daun ketika tahun 1985 terdapat gerakan untuk melindungi 
keselamatan anak dalam industri mobil. Fad juga menunjukkan adanya volume 
penjualan yang cukup cepat dan penurunan penjualan yang cukup cepat juga.12 Jadi, 
ketika sudah mengalami kenaikan penjualan yang cukup signifikan, akan sulit untuk 
mendapatkan kenaikan penjualan lagi.  

Perubahan lain yang cukup signifikan adalah megatrend. Megatrend menjadi 
sesuatu yang bisa dijadikan prediksi ke depan dan menjelaskan perilaku yang terjadi saat 
ini. Perilaku yang terjadi saat ini bisa berlangsung antara 5-10 tahun, bahkan lebih. 
Perubahan perilaku ini disebabkan oleh perubahan pola pikir dan nilai-nilai yang 
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sifatnya universal. Artinya, perubahan nilai-nilai ini tidak terbatas pada satu wilayah, 
namun terjadi pada hampir seluruh dunia.  

Perubahan yang menjadi megatrend meliputi sejumlah karakteristik yaitu high 
low consumerism, individualism, choice overload, hiving, gender complexity, geek chic, dan 
retirement defied.13  

- High low consumerism. Ini menunjukkan adanya kecenderungan konsumen 
menyukai barang-barang mewah. Konsumen bersedia untuk mengalokasikan 
uangnya untuk mendapatkan barang mewah. Produk-produk keluaran dari 
pemegang lisensi Mugi Rekso Abadi mendistribusikan produk-produk mewah 
misalnya Bvlgari, Harley Davidson, Ferrari. Indonesia dianggap sebagai negara 
dengan penduduk sebagai konsumennya yang menyukai produk-produk mewah. 

- Individualism. Individualisme merupakan karakteristik yang menunjukkan 
bahwa konsumen cenderung untuk bisa menentukan sendiri tanpa harus dikontrol 
oleh perusahaan. Kepemilikan iPod merupakan suatu cara konsumen untuk bisa 
memiliki sejumlah lagu tanpa merasa perlu dibatasi oleh perusahaan. Konsumen 
juga berkeinginan untuk bisa dilihat dan diperhatikan. Penggunaan Facebook dan 
Twitter merupakan fenomena yang menunjukkan bahwa konsumen sebagai 
individu yang menginginkan adanya pemaparan jati diri kepada khalayak luas. 
Selain itu, konsumen cenderung unik dan menginginkan sesuatu yang berbeda 
dan tidak bersedia memiliki kesamaan produk dengan konsumen yang lain. Nike 
iD dikenal sebagai perusahaan yang bisa menyesuaikan desain produk sesuai 
dengan preferensi konsumen.  

- Overload choice. Konsumen saat ini tidak memiliki kesulitan pilihan produk 
karena para perusahaan dengan mudah menawarkan sejumlah produk kepada 
konsumen dengan berbagai variasi dari warna, bentuk, atribut, dan desain. 

- Hiving. Hiving menunjukkan bahwa para pria cenderung mulai memiliki 
keinginan untuk tinggal di rumah dan bisa menyelesaikan semua pekerjaan 
melalui rumah. Peralatan teknologi saat ini membantu menyelesaikan pekerjaan 
dengan mudah yaitu internet, faksimili, dan telepon seluler. 

- Gender complexity. Wanita mulai menunjukkan perannya dalam dunia kerja. 
Mereka memiliki keinginan untuk mengubah dunia dengan banyak menjadi 
pemimpin. Munculnya dominasi wanita dan anak saat ini menciptakan kelompok 
neglected dad. Peran seorang ayah mengalami penurunan sejalan karir wanita 
yang semakin bagus dan anak memiliki sosialisasi pendidikan yang baik.14 Gender 
adalah faktor penentu yang dominan mengenai bagaimana seseorang memandang 
dunia dan segalanya.15 Berkaitan dengan demografi, aspek ini dipandang lebih 
penting daripada umur, pendapatan, ras atau geografi. Otak diciptakan tidak 
hanya berorientasi pada unisex, namun otak manusia berbeda menurut jenis 
kelamin. Perempuan dan pria secara tidak sadar menggunakan peran gender 
untuk menyaring informasi dalam membuat keputusan apa yang diyakini terhadap 
pemilihan produk, pesan merek atau lingkungan penjualan. Perempuan dan pria 
menekankan nilai yang berbeda berdasarkan pengalaman masing-masing. 
Meskipun perempuan dan pria tinggal dalam lingkungan yang sama, perempuan 
tinggal dalam budaya yang sama karena memiliki standar perilaku, bahasa, 
prioritas, dan sistem nilai yang kadang sulit dimengerti oleh kaum pria. 
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Perempuan memiliki pengalaman dan peristiwa yang sama sepanjang hidupnya 
namun hal ini tidak ada kaitannya dengan umur. Keputusan pembelian lebih 
didasarkan pada konteks kejadian yang dialaminya, jadi bukan pada kronologi 
umur. Pemilihan warna merah jambu tidak selalu menjadi desain warna terbaik 
untuk produk-produk perempuan. Venus merek Gillette merupakan produk yang 
dikembangkan dengan memfokuskan ergonomi karena memperhatikan anatomi 
perempuan. Venus juga memperhatikan baik fungsi produk dari sisi benefit 
maupun emosi. Desain produk berteknologi tinggi juga memperhatikan pendapat 
perempuan karena perempuan mampu untuk menentukan pilihan. Kombinasi 
desain dan teknologi harus menjadi perhatian oleh pemasar. Philips bekerja sama 
dengan Swarovski karena memerhatikan bahwa akses pasar aksesori elektronik 
mulai berkembang. Hal ini memberikan implikasi bahwa bila perusahaan ingin 
mengembangkan produk yang sukses, perusahaan harus memperhatikan 
perempuan dalam pengembangan risetnya. Dengan demikian input perempuan 
menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan produknya.  

- Geek chic. Sebutan geek chic merujuk kepada orang-orang hebat yang memiliki 
pengetahuan luas dan bisa menghasilkan suatu ide brilian dan diwujudkan dalam 
suatu produk misalnya Bill Gates, Steve Jobs, Larry Page, dan Sergey Brin.  

- Retirement defied. Para pensiun sudah bisa menikmati peningkatan kualitas 
hidup. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kesehatan yang baik sehingga 
produktivitas kerja semakin bisa diperpanjang. 

  
  
Megatrend 

Buku Patricia Arbudene mengisahkan mengenai Megatrends.16 Megatrends dan 
Megatrends 2010 merupakan buku  yang memprediksikan perubahan dari sebuah 
industri menjadi sebuah ekonomi informatif. Teknologi informasi memiliki 
dominasi pada semua sektor. Dunia bisnis sekarang mengalami perubahan yang 
sangat besar. Aspek etika juga mendominasi dalam kegiatan bisnis. Makna 
spiritualitas memengaruhi setiap strategi bisnis. Megatrend 2010 mengarahkan 
kepada kita akan perubahan besar di setiap tingkatan kegiatan bisnis. Megatrends 
2010 memiliki aspek: 

Kekuatan spiritualitas. Keberadaan Tuhan mendominasi dalam kegiatan bisnis. 
Hampir sebagian besar orang mencari usaha untuk mendekatkan diri dengan Tuhan 
dengan cara meditasi dan yoga. 

1. Aspek conscious capitalism. Perusahaan sudah menyadari adanya 
penghargaan terhadap para stakeholder dan shareholder. 

2. Munculnya pemimpin karismatik dalam aspek manajemen bukan dari sisi 
manajemen atas.  

3. Spiritualisme dalam bisnis. Sebagian besar perusahaan menghargai spirit 
ketenangan dalam bekerja. 

4. Konsumen berdasarkan tata nilai. Para konsumen sadar bahwa dalam 
melakukan konsumsi lebih memfokuskan pada aspek nilai-nilai positif 
dalam kehidupan mereka, misalnya membeli produk organik. 
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5. Solusi conscious. Aspek ini memberikan pelatihan yang menguatkan aspek 
ketenangan dan kedamaian. 

6. Perusahaan mengutamakan aspek tanggung jawab sosial.  
 

 
Lingkungan Demografi 

Demografi menunjukkan populasi dalam bentuk ukuran, distribusi, dan 
struktur.17 Demografi memengaruhi perilaku konsumsi secara langsung dan atribut 
individu lainnya misalnya nilai personal dan gaya keputusan. Aspek demografi dianggap 
sebagai aspek yang paling mudah untuk diukur karena data yang diperoleh merupakan 
angka yang merupakan data sekunder. Demografi bisa meliputi pertumbuhan penduduk, 
bauran umur, pendapatan, etnis, kelompok berpendidikan, pola rumah tangga, dan 
pergeseran geografi dalam populasi. 

Pertumbuhan Penduduk 

Jumlah penduduk Indonesia sampai dengan Oktober 2010 menurut Biro Pusat 
Statistik adalah sekitar 237,56 juta. Hal ini akan semakin mengalami peningkatan jumlah 
penduduk setiap lima tahun mendatang. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya angka 
kematian bayi yang cenderung menurun, harapan hidup semakin meningkat, dan jumlah 
penduduk yang lanjut usia cukup signifikan jumlahnya. Kondisi ini memberikan peluang 
untuk memberikan pelayanan yang lebih intensif sejalan dengan jumlah penduduk yang 
semakin meningkat.  

Bauran Umur 

Umur merupakan aspek penting untuk semua produk. Umur membentuk perilaku 
dan norma sikap. Tentu saja, umur akan memengaruhi pilihan produk karena 
karakteristik umur pada setiap tahapannya memiliki kebutuhan dan preferensi yang 
berbeda. Umur bisa dibedakan berdasarkan kategori tertentu yaitu bayi, anak-anak, 
remaja, remaja dewasa, dewasa, dan orang tua. Jika menggunakan data Biro Pusat 
Statistik, jumlah anak Indonesia yang berumur 0-14 tahun ada sekitar 30% dari total 
penduduk Indonesia. Mereka ini terbagi dalam beberapa kelompok yaitu kelompok bayi, 
kelompok di bawah lima tahun dan kelompok anak. Berdasarkan klasifikasi umur ini, 
kebutuhan akan produk juga meningkat. Kebutuhan mereka tidak hanya berkaitan 
dengan makanan dan minuman, namun juga berkaitan dengan pendidikan, hiburan, 
asuransi, dan sebagainya.18 

 
Jamu Tolak Angin Sido Muncul Untuk Segala Usia 

Masuk angin adalah keluhan umum yang dapat dirasakan oleh siapa saja, dari anak-
anak hingga orang tua. Pengobatan tradisional seperti jamu, banyak dipilih untuk 
menghilangkan gejala kesehatan ini. Jamu Tolak Angin Sido Muncul pada awalnya 
adalah jamu rebusan yang dijual di kedai jamu. Jamu ini kemudian berubah bentuk 
menjadi serbuk yang menggarap segmen usia dewasa yang lebih luas karena 
produknya masih tradisional tetapi mulai dapat dinikmati oleh lebih banyak 
konsumen. Seiring dengan perkembangan teknologi, Jamu Tolak Angin 
bertransformasi menjadi produk yang dapat dikonsumsi dengan mudah oleh siapa 
saja dan dari rentang usia yang beragam. Dengan tagline “Orang Pintar Minum 
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Tolak Angin”, jamu tolak angin berubah bentuk menjadi jamu berbentuk cair yang 
dikemas secara praktis dan dapat dibawa kemanapun. Produk ini bergeser dari jamu 
tradisional yang identik dengan pengobatan tradisional orang tua menjadi produk 
yang trendi dan sesuai dengan gaya hidup generasi muda. Untuk menyasar usia 
konsumen yang lebih luas, Jamu Tolak Angin juga meluncurkan produk Tolak 
Angin Anak untuk alternatif pengobatan yang sesuai untuk anak-anak. Variasi lain 
dari jamu tolak angin yang sesuai dengan usia remaja adalah permen Tolak Angin, 
yang memiliki khasiat sama namun dibentuk dalam produk yang semakin mudah 
dinikmati. Merespon perubahan pasar, Jamu Tolak Angin berhasil meraih posisi 
teratas dalam kelas produk sejenis dan menyentuh konsumen dari berbagai 
kalangan usia. 

 
Berkaitan dengan pembagian umur, ada pembagian berdasarkan cohort. Analisis 

cohort ini merupakan proses untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sikap, nilai, dan 
perilaku kelompok umur dan juga memprediksi sikap, nilai, dan perilaku masa depan19. 
Masing-masing generasi memiliki perilaku yang berbeda satu sama lain. Generasi 
tersebut terbagi ke dalam baby boom generation, generasi Y dan generasi X serta 
Millenias. Baby boom generation merupakan generasi yang lahir antara 1950-1960. 
Generasi ini dikarakteristikkan dengan pendidikan yang tinggi, pendapatan yang tinggi, 
dan memiliki rumah tangga dengan masing-masing suami istri yang bekerja. Televisi 
masih menjadi media utama, namun pengenalan teknologi internet mulai meningkat. 
Kecenderungan generasi ini untuk bekerja jauh lebih lama daripada generasi 
sebelumnya. Perhatian terhadap kesehatan dan penuaan juga mengalami peningkatan. 
Mereka adalah golongan yang sudah mapan sehingga kemampuan atau daya beli cukup 
kuat.  

Generasi X dikarakteristikkan sebagai individu yang lahir pada tahun 1965-
1976. Generasi ini adalah generasi pertama yang dibesarkan oleh orang tua yang sama-
sama bekerja. Kesempatan untuk belajar cukup besar sehingga tingkat pendidikan cukup 
tinggi, terlebih para wanita yang yang bekerja keras. Mereka berkeinginan untuk bekerja 
lebih keras, sehingga implikasinya adalah penundaan perkawinan dalam keluarga. 
Meskipun demikian, tidak semua generasi ini menunda perkawinan, ada juga yang sudah 
membentuk keluarga dengan pengeluaran terbesar didominasi oleh pengeluaran pada 
anak-anak. Penggunaan internet juga cukup tinggi dan jauh lebih dominan daripada 
generasi baby boomer.  

Selain itu, cohort berdasarkan umur, juga memiliki generasi Y. Generasi ini lahir 
sekitar antara tahun 1977-1984. Generasi ini lahir dengan ditandai adanya kesempatan 
penuh orang tua bekerja, khususnya wanita, sikap menghargai adanya perbedaan 
keragaman etnis, dan media internet yang mendominasi. Generasi ini juga memiliki 
karakteristik yaitu mempunyai independensi dan otonomi. Individu ini cenderung asertif, 
inovatif, dan memiliki keinginantahuan yang kuat. Nama-nama merek menjadi penting 
menurut mereka.20 Generasi ini dengan mudah untuk berinteraksi dengan beragam media 
internet. Media komunikasi online menjadi andalan mereka. Mereka menggunakan 
handphone-nya untuk beragam aktivitas dari mengobrol,  membalas e-mail, dan bermain 
game. Mereka menggunakan Facebook  setiap waktu, termasuk saat bekerja atau belajar, 
atau menggunakan  Instagram untuk menunjukkan status terkini. Generasi ini juga 
dikenal sebagai generasi netizen. 

58



 

Generasi terakhir adalah generasi yang lahir pada tahun sesudah 1994. Generasi 
ini ditandai dengan nama millenials. Generasi ini merupakan generasi yang lebih 
memiliki kedekatan dengan internet. Mereka mudah sekali berinteraksi dengan teknologi 
internet. Karakteristik yang dimiliki oleh generasi ini adalah mereka dengan mudah 
bergaul dengan siapa saja, cenderung meminta perhatian karena mereka memiliki 
kekuatan, menyukai hal-hal baru secara cepat karena mudah bosan, dan menginginkan 
adanya simplifikasi.21 Pemasar harus bisa memberikan informasi terkini dan apa adanya 
karena mereka adalah konsumen pintar dan bisa mendapatkan informasi dari segala 
penjuru.  

 
Gadget dan Generasi Milenial 

Apa yang sulit untuk dipisahkan dari masyarakat saat ini? Jawaban yang pasti 
adalah telepon pintar atau smartphone. Seiring perkembangan internet yang 
memberikan kemudahan untuk berkomunikasi, smartphone menjadi perangkat yang 
vital dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan laporan e-Marketer, pengguna aktif 
smartphone di Indonesia tumbuh dari 55 juta orang pada 2015 menjadi 100 juta 
orang di 2018. Dengan jumlah tersebut, Indonesia menjadi negara dengan pengguna 
aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika. 
Pengguna smartphone saat ini di Indonesia didominasi oleh usia produksi yang 
disebut sebagai generasi milenial yaitu mereka yang lahir antara tahun 1980-an 
hingga tahun 2000-an. Laporan “10 Tren Consumer Lab” pada 2016 menunjukkan 
gambaran perilaku konsumsi generasi milenial. Dalam laporan tersebut, produk 
teknologi dianggap produk yang sangat mengikuti gaya hidup masyarakat milenial. 
Produk teknologi baru muncul sebagai akomodasi perubahan teknologi. Salah 
satunya, perilaku streaming native yang kini kian populer di kalangan milenial. Hal 
itu memperlihatkan perilaku generasi milenial sudah tidak bisa dilepaskan dari 
menonton video secara daring (online).  Teknologi juga membuat generasi internet 
mengandalkan media sosial sebagai tempat mendapat informasi. Saat ini, media 
sosial telah menjadi platform pelaporan dan sumber berita utama bagi masyarakat. 
Menurut Alvara Research Center 2014, generasi milenial yang berusia 15–24 tahun 
lebih menyukai topik pembicaraan yang terkait dengan musik dan film, olahraga, 
dan teknologi. Sementara generasi yang berusia 25–34 tahun tema perbincangannya 
lebih variatif dan menyukai topik tentang sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan. 
Dalam urusan konsumsi hiburan, millennial menghabiskan 18 jam perhari untuk 
menikmati layanan film dan tontonan on demand, bermain game, mendengar musik, 
atau sekadar menonton televisi konvensional. Oleh karena itu, kehadiran 
smartphone saat ini pun harus tidak hanya unggul dari segi fisik, tetapi juga 
perfoma. Meski demikian, harga juga menjadi perhatian tersendiri bagi generasi 
milenial, khususnya di rentang usia 16-20-an. Generasi ini cenderung untuk 
memilih perangkat dengan harga yang tidak mahal, tetapi bisa memenuhi 
kebutuhan mereka, khususnya untuk chatting, bermedia sosial, dan hiburan. Oleh 
karena itu saat ini banyak produsen seperti  Vivo, Huawei, Xiaomi, dan Honor 
termasuk juga Samsung berlomba untuk meluncurkan smartphone dengan fitur 
tercanggih namun memiliki harga yang terjangkau.22 
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Pendapatan   

Pendapatan yang meningkat bisa menjadi ukuran dalam aspek demografi. 
Pendapatan yang meningkat merupakan peluang bagi pemasar untuk menawarkan 
strategi yang menguntungkan karena adanya kemampuan masyarakat untuk membeli 
produk. Pendapatan atau penghasilan bisa meliputi personal income, disposable income, 
dan discretionary income. Personal income adalah money income dengan didukung oleh 
sejumlah tambahan kepemilikan lainnya misalnya asuransi. Disposable income 
merupakan penghasilan bersih seseorang yang sudah mendapatkan pemotongan pajak 
dan discretionary income merupakan penghasilan seseorang sesudah mendapatkan 
pemotongan pajak dan pengeluaran akan kebutuhan-kebutuhan yang lain.  

Etnis dan Pasar Lain 

Identitas etnis juga dianggap penting oleh pemasar karena merupakan aspek 
dinamis yang berada dalam lingkungan. Setiap individu memiliki karakteristik etnis yang 
berbeda sehingga pemasar tidak bisa membuat strategi yang seragam. Identitas etnis 
didefinisi sebagai identitas yang sama dari sekelompok orang didasarkan latar belakang 
sejarah yang sama, pengetahuan pada elemen simbolik, yaitu nasionalitas, afiliasi agama, 
dan bahasa.23 Kekuatan identifikasi etnis seseorang menunjukkan dasar utama afiliasi 
individu dengan kelompok etnis.24 Berdasarkan teori self-perception, kekuatan identifikasi 
etnis memengaruhi atribusi internal berkaitan dengan konsumsi produk yang berkaitan 
dengan budaya.25 Kelompok etnis berusaha untuk mempertahankan identitas 
kelompoknya melalui ritual keseharian. Hal ini bisa diwujudkan dalam perilaku 
pembelian produk atau pembuatan keputusan lainnya dengan selalu mengaitkan dengan 
identitas etnis tertentu.  

 

Lingkungan Makro Lain 

Lingkungan Ekonomi 

Lingkungan ekonomi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh 
perusahaan. Lingkungan ekonomi ini berkaitan dengan daya beli konsumen, tingkat 
bunga, dan inflasi. Perusahaan harus memiliki informasi perkembangan ini karena 
berkaitan dengan mudah atau sulitnya produk bisa diterima oleh konsumen. 
Pertumbuhan ekonomi yang merupakan peningkatan keseluruhan level aktivitas ekonomi 
adalah faktor penting yang memengaruhi bisnis. Ketika pertumbuhan lebih meningkat, 
penerimaan cenderung meningkat dan mendorong adanya pengeluaran yang lebih besar. 
Tambahan penghasilan menyebabkan tambahan pengeluaran. Ketika pertumbuhan 
negatif pada dua periode ekonomi yang berurutan, ekonomi dikatakan resesi. Selama 
resesi, permintaan produk atau jasa menjadi menurun. Indikator alternatif pertumbuhan 
ekonomi adalah tingkat pengangguran. Sejumlah  perusahaan lebih sensitif terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Inflasi juga merupakan faktor ekonomi yang didefinisi sebagai 
peningkatan harga produk dan jasa secara umum pada periode waktu tertentu. Selain 
inflasi, ada tingkat bunga yang menunjukkan biaya meminjam uang. Tingkat uang 
berfluktuasi sepanjang waktu dan perubahan-perubahan memberikan dampak pada biaya 
dan penghasilan bisnis. Tingkat bunga memiliki dampak signifikan pada biaya investasi 
keuangan, beberapa investasi yang menarik selama periode tingkat bunga rendah akan 
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tidak menarik ketika tingkat bunga meningkat. Penjualan perusahaan konstruksi dan 
perumahan cenderung berfluktuasi secara signifikan terhadap perubahan tingkat bunga.  

Selain indikator pengangguran, inflasi, dan tingkat bunga, perusahaan harus 
memahami faktor-faktor yang memengaruhi harga pasar. Faktor-faktor tersebut antara 
lain:26  

Pendapatan konsumen: perubahan dalam penghasilan dapat menyebabkan 
perubahan dalam permintaan. Untuk keseluruhan produk, peningkatan dalam 
pendapatan akan menyebabkan perubahan permintaan. Penurunan dalam peningkatan 
akan menyebabkan permintaan menurun.  

Preferensi konsumen: perubahan dalam rasa dan preferensi konsumen akan 
menyebabkan permintaan produk. Jika produk menjadi populer, permintaan meningkat. 
Jika produk tidak menjadi populer, maka permintaan menurun.  

Biaya produksi: Ketika biaya produksi berubah, penawaran produk akan 
terpengaruh. Ketika biaya produksi menurun, penawaran akan meningkat. Ketika biaya 
produksi meningkat, penawaran akan mengalami penurunan.  

 

Lingkungan Sosial Budaya 

Sejumlah keyakinan yang dipelajari, pengetahuan, seni, moral nilai, dan 
kebiasaan yang berperan untuk mengarahkan perilaku konsumen anggota masyarakat 
tertentu. Komponen nilai dan keyakinan merujuk pada perasaan dan prioritas individu 
terhadap kepemilikan sesuatu. Keyakinan terdiri atas sejumlah pernyataan mental atau 
verbal yang merefleksikan pengetahuan dan penilaian seseorang terhadap sesuatu bisa 
orang, toko, produk atau merek. Nilai juga termasuk keyakinan  dan berbeda dengan 
keyakinan lainnya karena nilai memiliki jumlah yang terbatas, berperan mengarahkan 
perilaku yang pantas menurut budaya, bersifat tahan lama, dan diterima oleh sejumlah 
anggota masyarakat. Nilai dan keyakinan memengaruhi sejumlah sikap dan sebaliknya 
memengaruhi cara seseorang merespon situasi spesifik.27 Kebiasaan bentuk perilaku 
nyata yang terdiri atas cara bertindak dalam situasi spesifik yang disetujui atau diterima. 
Pemahaman pengaruh budaya pada perilaku hidup sehari-hari membutuhkan paling 
tidak kesadaran diri bahwa perilaku masyarakat pada budaya lain tidaklah demikian. 
Budaya memuaskan kebutuhan manusia dalam masyarakat dan memberikan arahan serta 
aturan pada setiap fase penyelesaian masalah manusia. Ketika standar tertentu tidak 
mampu memenuhi kebutuhan tertentu, maka budaya harus dimodifikasi atau diganti. 
Budaya tidak bersifat statis.  

Berkaitan dengan variasi nilai budaya, terdapat tiga bentuk utama nilai budaya 
yaitu other-oriented, environment oriented, dan self-oriented.28  Nilai-nilai budaya ini 
memengaruhi perilaku konsumen. Nilai other-oriented adalah merefleksikan hubungan 
yang pantas antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Nilai environment oriented 
menjelaskan hubungan antara ekonomi, teknis, dan lingkungan fisik. Nilai self-oriented 
merefleksikan tujuan dan pendekatan di mana anggota masyarakat menginginkannya. 
Penjelasan di bawah ini menunjukkan nilai budaya yang relevan pada perilaku 
konsumen.  

 

61



 

1. Nilai Other-Oriented 

Individual/Collective. Apakah aktivitas individual lebih dihargai daripada 
aktivitas kolektif? Kebersamaan sangat dihargai dalam budaya timur, khususnya 
Indonesia. Kijang Innova menjadi merek mobil Toyota yang mengedepankan nilai 
kebersamaan.  

Youth/Age. Apakah keluarga memiliki orientasi untuk memenuhi kebutuhan 
anak-anak? Budaya timur lebih memfokuskan pada senioritas, namun era netizen saat ini 
yaitu anak-anak muda saat ini lebih memiliki dominasi dalam membuat keputusan 
karena ada pergeseran nilai.  

Extended/Limited Family. Sejauh mana keluarga memiliki tanggung jawab pada 
anggota keluarga? Keluarga di budaya timur cenderung memiliki dominasi yang kuat, 
terlebih dalam budaya bangsa China.  

Masculine/Feminine. Sejauh mana kekuatan sosial berpihak kepada pria? 
Orientasi pada maskulin atau feminisme tergantung pada budaya. Masyarakat Jawa 
cenderung menganut orientasi maskulin. Namun, saat ini terdapat pergeseran orientasi 
pada feminisme, peran wanita sudah mulai dominan dalam keluarga.  

Competitive/Cooperative. Apakah kesuksesan seseorang dilakukan dengan 
berkompetisi atau bekerja sama? 

Diversity/Uniformity. Apakah budaya yang ada menghargai adanya keragaman 
dalam keyakinan beragama, etnis, pandangan politik atau perilaku dan sikap lainnya? 

 

2. Nilai Environment-Oriented 

Cleanliness. Sejauh mana aspek kebersihan diutamakan? Kebersihan menjadi 
aspek utama dalam suatu budaya tertentu. Hal ini biasa dianut dalam negara yang sudah 
maju. McDonald menekankan nilai kebersihan.  

Performance/Status. Apakah sistem penghargaan budaya didasarkan pada kinerja 
atau kelas sosial? Konsumen Indonesia cenderung menghargai seseorang lebih pada 
kelas sosial sehingga menyukai barang-barang mewah agar mendapat pengakuan sosial. 

Tradition/Change. Apakah pola perilaku yang ada dianggap lebih superior 
daripada pola perilaku baru?  

Risk Taking/Security. Apakah individu yang mengambil risiko dalam membuat 
keputusan mendapatkan pengakuan? 

Problem Solving/Fantastic. Apakah seseorang berkeinginan untuk menyelesaikan 
masalah? 

Nature. Apakah alam dianggap sebagai sesuatu yang penting? 

 

3. Nilai Self-Oriented 

Active/Passive. Apakah pendekatan aktif fisik lebih dihargai? 
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Sensual Gratification/Abstinence. Sejauh mana seseorang menginginkan 
pemenuhan aspek makanan dan kesenangan? Aspek konsumtif cenderung mendominasi 
sekarang. Pemenuhan produk hedonis cenderung tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan 
banyaknya mall dan kemudahan memiliki kartu kredit.  

Material/Non-Material. Sejauh mana aspek kepemilikan akan sesuatu itu 
penting? 

Hard Work/Leisure. Apakah seseorang dihargai karena bekerja keras? 

Postpone Gratification/Immediate Gratification. Apakah seseorang mau menunda 
keinginan hari ini? Budaya dominan saat ini di masyarakat Indonesia khususnya di kota-
kota yaitu  promosi di  pertokoan sehingga menyebabkan konsumen tidak bisa 
menghindari untuk melakukan pembelian produk yang terkadang bukan merupakan 
sesuatu yang penting.  

Religious/Secular. Sejauh mana, seseorang dipengaruhi oleh aspek agamanya 
dalam berperilaku? Pengaruh agama dirasa cukup untuk masyarakat Indonesia. 
Berkembangnya bank-bank syariah saat ini menunjukkan bahwa ada potensi pasar yang 
bisa diserap oleh perkembangan bank ini.  

Selain adanya orientasi pada nilai, sejumlah aktivitas pemasaran perusahaan di 
Indonesia sudah memahami kebiasaan konsumen Indonesia  sebagai berikut.  

Perusahaan Bintang Toedjoe memahami bahwa sudah menjadi kebiasaan bagi 
masyarakat Indonesia untuk menyembuhkan sakit batuk dengan jeruk nipis dan kecap. 
Oleh karena itu, varian produknya diciptakan untuk menyesuaikan dengan kebiasaan 
tersebut adalah sirup obat batuk Komix dengan rasa jeruk nipis.  

Perusahaan Sinar Jawa Abadi juga sukses dengan produk balsem Balpirik. 
Produk ini bisa memenuhi kebutuhan konsumen karena mengadopsi kebiasaan untuk 
melakukan kerikan guna menyembuhkan masuk angin. Padahal, dalam dunia 
kedokteran, istilah kerikan tidak dikenal. 

Merek teh Sariwangi dari Unilever dianggap sukses dalam menawarkan teh celup. 
Tradisi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang gemar minum teh, dengan 
demikian mereka bisa menerima merek ini dengan baik.  

 

Lingkungan Alam 

Perhatian terhadap isu lingkungan menjadi penting. Indikator-indikator yang 
dirasa nyata saat ini merupakan bagian dari dampak pemanasan global. Pemanasan 
global ini disebabkan oleh tingginya emisi karbon yang dikeluarkan baik dari aktivitas 
perusahaan maupun aktivitas kehidupan konsumen sehari-hari yang meliputi 
penggunaan kendaraan motor, pendingin ruangan, lemari es, membuang sampah, dan 
sebagainya. Perusahaan mulai harus menunjukkan kepedulian dalam strategi 
pemasarannya dengan memperhatikan setiap implikasi strategi pemasarannya pada 
lingkungan. Lingkungan ini menjadi penting karena sebagai pendukung eksistensi kerja 
perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Sejumlah indikator dampak lingkungan 
menunjukkan bahwa terdapat implikasi serius pada kehidupan kita khususnya 
kesehatan, kelangsungan hidup, dan kenyamanan hidup.  
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Perusahaan harus memperhatikan biaya sosial dari pengabaian dampaknya pada 
lingkungan. Penerapan green marketing misalnya harus dipertimbangkan yaitu tidak 
hanya dampaknya pada lingkungan fisik semata, namun juga masyarakat yang ada dalam 
lingkungan tersebut. Ada keadilan lingkungan dalam hal ini. Keadilan lingkungan adalah 
pencapaian keadilan lingkungan tanpa diskriminasi pada ras, etnis, dan status sosial 
ekonomi yang berkaitan dengan lingkungan baik adanya hukum lingkungan yang ada dan 
peraturan untuk mengikuti pemenuhan kesehatan publik.29 Green marketing bertujuan 
untuk memasarkan produk yang ramah lingkungan. Pemasaran ini menyediakan 
konsumen dengan sejumlah produk yang memenuhi kebutuhan konsumen, dan pada 
waktu yang bersamaan tidak menciptakan polusi, limbah, dan kerusakan pada habitat 
alam. Apabila pemasaran ini diterapkan dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat 
bisa terpenuhi. Selain itu, perusahaan juga bisa dikatakan telah menerapkan teori 
kontrak sosial untuk bisnis. Teori kontrak sosial menunjukkan bahwa perusahaan 
mendapatkan legitimasi untuk menjalankan bisnisnya dengan memberi perhatian pada 
manfaat sosial melalui peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.30 
Perusahaan tidak melakukan penyimpangan pada standar keadilan dan menghindari dari 
segala kemungkinan untuk memperburuk situasi lingkungan.  

Sejumlah perusahaan di Indonesia juga sudah banyak yang menerapkan orientasi 
pemasaran yaitu pemasaran holistik. Pemasaran dengan orientasi holistik bisa berupa 
green marketing, social marketing, dan ethics marketing. 

 

The Body Shop 

Merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam kegiatan bisnisnya untuk 
merespon kondisi lingkungan sekitarnya. The Body Shop sejak awal perjalanannya, di 
tahun 1976, telah menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan bukan hanya 
merupakan bagian dari strategi pemasaran tetapi menjadi DNA dari perusahaan. 
Memiliki prinsip sebagai ethical and responsible business, The Body Shop merupakan 
perusahaan kosmetik pertama yang tidak menggunakan binatang sebagai bagian dari 
percobaan produk, atau against animal testing. Selain itu semua kemasan yang 
digunakan menggunakan material yang mudah didaur ulang atau dikenal dengan 
istilah minimal packaging. Sebagai contoh, botol PET yang terbuat dari 100% post 
consumer waste atau plastik yang didaur ulang. Dalam proses produksi, The Body Shop 
menjalankan skema pembelian bahan-bahan dasar dengan konsep community trade, 
yaitu konsep perdagangan yang adil. Bahan produksi dibeli dengan harga adil, dan 
memberi manfaat kesejahteraan. Dalam setiap produknya, The Body Shop hanya 
menggunakan sustainable palm oil.  The Body Shop melibatkan konsumen untuk turut 
serta dalam meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan isu kemanusiaan 
lainnya, salah satunya adalah melalui kampanye Bring Back Our Bottles yang mengajak 
konsumen untuk mengembalikan botol-botol kosong bekas produk dan ditukar dengan 
poin yang dapat digunakan untuk membeli produk selanjutnya. Green Action juga 
secara konsisten dilakukan dalam kegiatan operasional, misalnya penggunaan materi 
komunikasi misalnya poster, leaflet, brosur yang berbasis kertas daur ulang, 
menyediakan sarana dan prasarana pemilahan sampah, dan menerapkan “no styrofoam 
policy”. Kampanye mengurangi konsumsi energi listrik, air, dan pemakaian kertas, 
juga senantiasa dilakukan oleh The Body Shop dalam bagian dari Green Behaviour yang 
diusungnya. Hal ini merupakan proses edukasi berkelanjutan untuk membentuk 
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perilaku yang lebih ramah lingkungan, bukan hanya oleh konsumen tetapi juga para 
karyawannya. The Body Shop menjadi model bagi perusahaan di bidang kosmetik dan 
toiletris yang telah berhasil menerapkan green values dalam pemasaran holistik 
sehingga menjadi merek dengan posisi yang positif.31 

 

Daniel Goleman-Inteligensi Ekologi  

Berkaitan dengan aspek lingkungan, Daniel Goleman menulis buku Ecological 
Intelligence. Buku ini menjelaskan mengenai inteligensi ekologi manusia untuk 
digunakan dalam mempertimbangkan dampak setiap barang yang dibeli dan dikonsumsi 
bagi dirinya sendiri, orang luar lain maupun keluarga. Ecological Intelligence merupakan 
karya Goleman sesudah Working with Emotional Intelligence dan Social Intelligence: The 
New Science of Human Relationship. Barang yang kita beli sehari-hari secara tidak sadar 
akan membawa dampak khususnya negatif pada diri kita sendiri, lingkungan tempat 
tinggal, dan lebih parah keberlangsungan hidup di dunia ini. Kemampuan individu untuk 
memahami pembelian produk yang dibeli tidak terpaku pada label “hijau” yang 
ditempelkan pada produk. Namun, buku ini menjelaskan perlunya transparansi radikal 
yang melekat pada produk. Produk dijelaskan secara konkrit dan elaboratif mengenai 
komponen-komponen yang membentuknya. Hanya individu yang memiliki inteligensi 
ekologi yang mampu menelaah sisi negatif produk yang dibeli. Goleman juga 
menekankan bahwa individu yang memiliki inteligensi ekologi juga memiliki kombinasi 
kemampuan sosial dan emosi.32  

  

Lingkungan Teknologi 

Perkembangan teknologi saat ini dirasa cukup signifikan, sehingga mau tidak 
mau perusahaan memiliki perhatian pada perkembangan teknologi ini. Teknologi yang 
maju ini memudahkan perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada 
konsumen baik dari sisi penawaran produk maupun promosi produk. Teknologi dianggap 
sebagai aspek yang sangat membantu perusahaan untuk bisa mendekati konsumen 
dengan baik. Perusahaan memiliki kesempatan memanfaatkan teknologi untuk membuat 
produk inovatif yang memudahkan kehidupan konsumen. Arus informasi dapat dengan 
mudah diterima oleh perusahaan karena adanya sistem informasi yang baik, sehingga 
masing-masing karyawan dapat memonitor perkembangan konsumen, kompetisi industri, 
dan perubahan yang ada di luar perusahaan. Teknologi memiliki komponen yang sangat 
beragam, sehingga penerapannya tergantung pada strategi perusahaan.  

Penggunaan teknologi yang saat ini sedang mengalami “booming” adalah mobile 
marketing. Banyak perusahaan menerapkan mobile marketing karena dianggap lebih 
efektif dan langsung menuju pada konsumen yang menjadi target perusahaan dan lebih 
efektif dan efisien. Mobile marketing merupakan strategi yang berada dalam konteks m-
business dan m-commerce. M-business menunjukkan mobile business dan merupakan 
komunikasi serta penyampaian informasi yang baru, sebagai perpaduan antara 
telekomunikasi dan internet yang ditujukan untuk pemasaran langsung.33 Mobile 
marketing didefinisi sebagai aplikasi pemasaran dengan smartphone, mobile phone dan 
personal digital assitants. Perusahaan dapat mengkomunikasikan informasi kepada 
konsumen menggunakan media telepon sehingga konsumen bisa mengakses setiap saat 
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melalui voice-activated portal, aplikasi teks SMS, e-mail, dan penggunaan spektrum 3G. 
Namun, perkembangan teknologi untuk mengkomunikasikan kepada konsumen harus 
dilengkapi dengan kesiapan database yang dimiliki oleh perusahaan karena hanya 
dengan database yang baik perusahaan bisa melakukan kontak.  

  

Lingkungan Politik Hukum 

Lingkungan politik hukum bisa berkaitan dengan peraturan-peraturan dan 
lembaga-lembaga independen yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Setiap strategi 
yang disusun harus memperhatikan keterkaitan dengan peraturan yang ada. Lingkungan 
politik hukum ini penting untuk disadari karena ini mengarahkan perusahaan untuk 
menjalankan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sejumlah regulasi yang 
mengatur perusahaan menjadi dasar untuk pengembangan  

Berkaitan dengan etika bisnis, pemerintah mengeluarkan UU PT No. 40 Tahun 
2007 yang disahkan DPR. Perusahaan yang menjalankan usaha di bidang dan/atau 
bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. PT yang tidak melakukan corporate social responsibility dikenakan sanksi 
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.  

Perihal konsumen juga menjadi perhatian pemerintah dengan melegalisasi UU 
Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 
7 dalam UU tersebut memberlakukan kewajiban pelaku usaha adalah beritikad 
baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan 
jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen 
secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa 
yang diproduksi dan/atau diperdagangkan; berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji 
dan/atau mencoba barang; dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi 
atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi 
dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian. 

Persaingan usaha antar perusahaan juga diatur dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia  Nomor 5 tahun 1999  tentang Larangan Praktik Monopoli dan  Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. Misalnya dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang 
membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan 
harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang 
dan/atau jasa yang sama. Oleh karena itu, pemasar juga harus memperhatikan aspek 
strategi penetapan harga yang adil di mata konsumen.  
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Ringkasan 

Dalam mengembangkan strategi pemasaran yang baik, perusahaan harus mampu 
menjaga kesesuaian stratejik dengan lingkungan. Pengetahuan pasar harus diakumulasi, 
terstruktur, dan diorganisir secara efisien dan efektif sebagai dasar pembuatan keputusan 
konsumen. Pengetahuan tersebut disusun sebagai bagian sistem informasi pemasaran.  

Database dan sistem inteligensi pemasaran sebagai bagian dari sistem informasi 
pemasaran.  

Perusahaan memahami analisis lingkungan makro yang berkaitan dengan trend, 
demografi, dan aspek makro lainnya yaitu lingkungan ekonomi, sosial budaya, 
lingkungan alam, teknologi, dan politik hukum. 
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Bab 4  

Melaksanakan Riset Pemasaran dan Memprediksi Permintaan 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

Bab ini menjelaskan mengenai riset pemasaran. Selain itu, mahasiswa juga 
diharapkan bisa memahami tahapan riset pemasaran, implementasinya dan aspek terkini 
mengenai riset.  

 

Sistem Riset Pemasaran 

Riset didefinisi sebagai suatu investigasi atau keingintahuan ilmiah yang 
terorganisasi, sistematis, menggunakan data, dan kritis terhadap suatu masalah yang 
bertujuan untuk menemukan solusi.1 Sistem ini berkaitan dengan cara menyelesaikan 
masalah yang bersifat bisnis maupun akademis. Riset bisnis dilakukan untuk 
menerapkan hasil temuan dalam menyelesaikan masalah spesifik yang dialami sebuah 
organisasi. Riset dilakukan untuk memperbaiki pemahaman masalah tertentu yang sering 
terjadi dalam setting organisasi dan mencari cara menyelesaikannya. Riset bisnis adalah 
penyelidikan sistematis yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi dalam 
menyelesaikan masalah. Ada dua hal yang mendorong minat dalam pendekatan ilmiah 
untuk pembuatan keputusan yaitu 1) kebutuhan manajer akan informasi yang semakin 
meningkat dan 2) tersedianya teknik dan alat yang semakin baik untuk membantu dalam 
menyelesaikan masalah. Sementara itu, riset dasar atau murni bertujuan untuk 
menambah atau menyumbangkan pengetahuan pada area tertentu. Tujuannya adalah 
tidak untuk menerapkan temuan untuk menyelesaikan masalah pada suatu organisasi 
tertentu, tetapi masalah pada beberapa organisasi dan industri. Tujuan riset secara umum 
adalah untuk 1) mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kecil dalam lingkungan 
kerja; 2) menghargai dan menyadari pengaruh dan efek yang beragam pada situasi yang 
diteliti; 3) memahami segala kemungkinan yang terjadi; dan 4) mencegah beberapa hal 
yang menjadikan kepentingan pribadi dalam melakukan riset. 

Riset juga memiliki karakteristik riset yang baik. Karakteristik riset tersebut 
meliputi yaitu 1) tujuan harus didefinisi secara jelas, peneliti harus mampu membedakan 
antara gejala dari masalah, persepsi terhadap masalah, dan masalah penelitian; 2) proses 
riset yang lengkap; 3) desain riset yang direncanakan matang berkaitan dengan prosedur 
exploratory yang jelas, unit sampel yang dideskripsi dengan baik, koleksi data yang 
didesain dengan tepat; 4) ada standar etika yang harus diterapkan; 5) keterbatasan studi 
harus dijelaskan; 6) temuan yang dihasilkan harus ditampilkan dengan baik; dan 7) 
simpulan harus disesuaikan dengan temuan.2 

Berkaitan dengan etika riset, etika adalah norma atau patokan perilaku yang 
menuntun pilihan  beretika mengenai perilaku dan hubungan peneliti dengan yang lain. 
Tujuan etika dalam penelitian adalah untuk menyakinkan bahwa tidak ada seseorang 
yang merasa dirugikan atau menderita dari konsekuensi penelitian. Tidak ada 
pendekatan tunggal terhadap etika. Untuk bisa melaksanakan penelitian secara beretika, 
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peneliti harus mengemukakan tujuan dan manfaat studi, memberitahukan hak-hak 
responden dan perlindungannya dan menjelaskan prosedur dan hasil penelitian  secara 
jujur 

Beberapa isu beretika lain yang berkaitan dengan proses penelitian adalah 
pemberitahuan sponsor,  hak sponsor mengetahui kualitas riset, menghindari penipuan 
kepada responden, dan hak responden untuk mendapatkan privasi.  Ada beberapa hal 
yang bisa dilakukan oleh peneliti adalah  1) memberitahu hak-hak responden dalam 
proses penelitian, 2) mendapatkan ijin responden untuk dilakukan wawancara,                      
3) membatasi waktu dari responden yang dibutuhkan dalam penelitian, dan 4) membatasi 
observasi hanya pada perilaku umum. 

 

Proses Riset Pemasaran  

Proses riset pemasaran terdiri atas sejumlah fase beserta tahapan-tahapan yang 
sifatnya berurutan. Fase-fase tersebut dijelaskan berikut ini.3 

Fase 1: Mendefinisi  Riset 

• Tahap 1: Identifikasi dan Klarifikasi  Kebutuhan Informasi 
• Tahap 2: Mendefinisi Masalah Riset 
• Tahap 3: Melakukan Spesifikasi Tujuan Riset 

 
Fase 2: Memilih Desain Riset 

• Tahap 4: Menentukan Desain Penelitian dan Sumber Data 
• Tahap 5: Mengembangkan Perencanaan Sampling dan Ukuran Sampling 
• Tahap 6: Mendiskusikan Isu Pengukuran dan Skala 
• Tahap 7: Mendesain Kuesioner 

 
Fase 3: Melaksanakan Desain Riset 

• Tahap 8: Mengumpulkan dan Menyiapkan Data 
• Tahap 9: Analisis Data 
• Tahap 10: Menafsirkan Data 

 
Fase 4: Mengkomunikasi Hasil Riset 

 

Fase 1: Mendefinisi  Riset 

Fase ini terdiri atas tiga kegiatan yang berhubungan satu sama lain yaitu mengidentifikasi 
dan klarifikasi kebutuhan informasi, mendefinisi masalah riset serta melakukan 
spesifikasi tujuan riset. 
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Tahap 1: Identifikasi dan Klarifikasi  Kebutuhan Informasi 

Secara umum  dalam penelitian, pembuatan keputusan di perusahaan akan 
menentukan apa yang menjadi masalah dalam perusahaan. Dalam menentukan 
masalah utama, bisa dibantu oleh asisten peneliti. Definisi masalah harus dimulai 
dari tujuan riset. Penentuan masalah bisa dilakukan melalui wawancara dengan 
sejumlah pembuat keputusan. Peneliti dan pembuat keputusan bisa menerapkan 
iceberg principle. Prinsip ini menunjukkan bahwa pembuatan keputusan harus 
sadar bahwa hanya akan memahami 10 persen masalah yang sebenarnya, namun 
sisanya masih menjadi perhatian untuk dipahami apakah menjadi masalah nyata 
atau bukan. Dalam hal ini, kemampuan membedakan antara gejala dan masalah 
harus jelas. Permasalahan dalam dunia pemasaran bisa meliputi penurunan 
pangsa pasar, penurunan penjualan, konsumen yang tidak puas, perlakuan tidak 
etis perusahaan, pelayanan yang tidak memuaskan, kualitas produk yang rendah, 
citra buruk perusahaan, citra buruk merek produk, tuntutan konsumen yang 
meningkat, berubahnya trend di pasar serta ketatnya persaingan dan sebagainya. 
Pemahaman mengenai situasi menyeluruh harus dimiliki. Hal ini bisa dilakukan 
melalui situasi analisis untuk melihat permasalahan sebenarnya dengan 
menggunakan perspektif lebih luas.  

Penentuan unit analisis penelitian juga harus ditentukan karena ini memengaruhi 
dalam memahami permasalahan yang terjadi dengan baik. Unit analisis ini bisa 
berupa level individu, rumah tangga, organisasi, departemen, geografi tertentu, 
dan sebagainya. Di samping itu, penentuan variabel yang mau diteliti harus bisa 
ditentukan misalnya berkaitan dengan kesadaran merek, sikap merek, kepuasan 
konsumen, atau variabel-variabel lain.  

  

Tahap 2: Mendefinisi Masalah Riset 

Tahap berikutnya adalah harus merumuskan masalah dalam bentuk ilmiah. 
Peneliti harus mendefinisi masalah sebagai pertanyaan penelitian karena 
pendekatan ilmiah menjamin adanya pendekatan sistematis untuk 
mengembangkan solusi masalah. Pertanyaan penelitian akan memengaruhi 
tahapan penelitian berikutnya. Sesudah itu, tipe data juga ditentukan karena 
berkaitan dengan cara menjawab pertanyaan penelitian.  

 

Tahap 3: Melakukan Spesifikasi Tujuan Riset  

Tujuan penelitian harus diusahakan lebih spesifik karena akan mendapatkan 
solusi yang spesifik sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Tujuan 
penelitian dijadikan justifikasi untuk pembuatan keputusan dan memudahkan 
pemahaman arah penelitian yang dilakukan.  

 

Fase 2: Memilih Desain Riset  

Fase ini meliputi desain riset. Dalam desain riset terdapat sejumlah tahapan yang dilalui 
yaitu menentukan desain penelitian dan sumber data, mengembangkan perencanaan 
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sampling dan ukuran sampling, mendiskusikan isu pengukuran dan skala, dan 
mendesain kuesioner.  

 

Tahap 4: Menentukan Desain Penelitian dan Sumber Data 

Riset desain berkaitan keseluruhan metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan dan menganalisis data. Penentuan riset desain ditentukan dari 
tujuan riset yang sudah ditentukan. Ada tiga kategori utama dalam riset desain 
yaitu eksploratif, deskriptif, dan kausal.  

 

Studi Eksploratif 

Studi eksploratif berguna ketika peneliti tidak memiliki ide mengenai masalah 
yang akan diteliti. Area penelitian masih kabur dan beberapa variabel penting belum bisa 
diidentifikasi dengan baik. Teknik studi eksplorasi bisa digunakan untuk studi kualitatif 
dan kuantitatif. Namun, kebanyakan studi kualitatif mengandalkan pada studi eksplorasi. 
Beberapa pendekatan yang digunakan dalam studi kualitatif untuk tujuan eksplorasi 1) 
in depth interview, 2) participant observation, 3) film, photographs dan videotape, 4) 
projective technique-thematic apperception theory, 5) case study, 6) street etnography, 7) 
elite atau expert interview, 8) document analysis, 9) proxemics dan kinesics. Di samping 
itu, studi eksplorasi juga bisa dilakukan melalui secondary data analysis dan experience 
survey (wawancara dengan orang yang berpengalaman). Focus group juga bisa digunakan 
dengan mengumpulkan orang-orang tertentu. Moderator dilibatkan untuk menuntun 
kelompok mengutarakan ide, perasaan, dan pengalaman terhadap topik khusus.  

 

Thematic Apperception Test 

Metode story-telling merupakan bagian Thematic Apperception Test (TAT) yang 
bisa digunakan sebagai metode penelitian kualitatif untuk dapat mengetahui persepsi 
konsumen. TAT secara khusus digunakan untuk menyelidiki  hal yang tersembunyi, 
pribadi, topik, dan topik sensitif. Metode ini secara khusus  ditujukan untuk 
membangkitkan respon rasional dari pikiran manusia untuk memberikan reaksi pada 
stimuli tertentu. TAT mendorong seseorang untuk secara relaks memberikan 
pendapatnya mengenai suatu karakter yang ditampilkan dalam suatu urutan cerita. 
Pendekatan ini bisa digunakan dalam dunia pemasaran karena bisa mendapatkan insight 
dari konsumen mengenai perilaku membelinya. Dalam TAT terdapat komponen cerita 
berstruktur  yang terdiri atas sejumlah aspek yaitu 1) pengenalan dari karakter utama 
(protagonis), setting, dan reaksi awal dari karakter utama; 2) usaha dari karakter utama 
untuk menyelesaikan isu yang dihadapi; dan 3) hasil dari penyelesaian isu yang ada.4 

 

Studi Deskriptif 

Tujuan studi ini lebih bersifat formal. Adapun tujuannya adalah 1) deskripsi 
fenomena atau karakteristik berkaitan dengan populasi subjek- siapa, apa, kapan, di 
mana, dan bagaimana; 2) mengestimasi proporsi populasi yang mempunyai karakteristik 
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ini; 3) menemukan asosiasi di antara variabel yang berbeda.  Berkaitan dengan asosiasi, 
studi yang biasa dilakukan adalah studi korelasi. Studi ini berkaitan dengan suatu 
pertanyaan tunggal berkaitan dengan ukuran, bentuk, distribusi, dan eksistensi variabel.   

Studi Kausal 

Jika kita mempertimbangkan hubungan yang mungkin dapat terjadi antara dua 
variabel, ada tiga kemungkinan yaitu hubungan simetris, resiprokal, dan asimetris. 
Hubungan simetris ditunjukkan di mana dua variabel berfluktuasi bersama tetapi 
perubahan pada dua variabel tersebut disebabkan oleh variabel lain.  Hubungan 
resiprokal adalah ketika dua variabel saling memengaruhi atau memperkuat satu sama 
lain. Hubungan asimetris adalah perubahan dalam satu variabel memiliki dampak pada 
variabel lain misalnya variabel independen memengaruhi variabel dependen. 

Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer dan 
sekunder. Sumber data primer berasal dari narasumber secara langsung. Sumber data 
sekunder adalah data yang sudah ada dan dalam bentuk ringkasan, statistik, maupun 
sudah diterbitkan oleh lembaga. Data sekunder ada dua yaitu data sekunder internal dan 
eksternal. Data sekunder internal berasal perusahaan yang berupa laporan keuangan, 
aktivitas pemasaran, dan sebagainya. Data sekunder eksternal berupa data yang sudah 
disediakan oleh perusahaan lain misalnya pemerintah, lembaga penelitian, atau 
konsultan.5  

 

Tahap 5: Mengembangkan Perencanaan Sampling dan Ukuran 
Sampling 

Dalam penelitian, terdapat populasi. Populasi adalah keseluruhan dari obyek 
yang akan diteliti sedangkan sampel adalah bagian populasi yang dijadikan obyek 
penelitian. Sampling merupakan proses menyeleksi sejumlah elemen populasi. 
Dalam sampling terdapat metode probability dan non-probability sampling. Dalam 
probability sampling, setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang 
sama untuk diseleksi sebagai subyek dalam sampel. Probability sample 
digunakan bila keterwakilan sampel sangat diutamakan untuk tujuan 
generalisasi. Dalam non-probability sampling, setiap elemen dalam populasi 
belum tentu mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subyek 
dalam sampel. Non-probability sampling digunakan jika waktu dan beberapa 
faktor lain menjadi lebih penting daripada tingkat generalisasi hasil penelitian. 

 

Probability Sampling 

1. Unrestricted atau Simple Random Sampling 

Setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi  
sebagai subyek dalam sampel. Cara pengambilan sampel bisa melalui undian. Sampling 
ini memiliki bias terkecil dan generalisasi tinggi. Namun, proses sampling ini bisa 
menjadi mahal dan tidak praktis karena elemen yang terdaftar dalam populasi tidak baru 
misalnya adanya anggota baru dan yang keluar belum tercatat dalam daftar populasi. 
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2. Restricted atau Complex Probability Sampling 

Sampling ini ditujukan untuk mengatasi ketidakpastian dalam simple random 
sampling dan mendapatkan efisiensi. Ada lima tipe complex probability sampling yaitu 
systematic sampling, stratified random sampling, cluster sampling, area sampling, dan 
double sampling.6 

Systematic sampling. 

Setiap elemen populasi dipilih dengan suatu jarak interval dan dimulai secara 
sembarang dan selanjutnya dipilih sampel pada setiap jarak interval tertentu. Misalnya 
peneliti ingin mengadakan penelitian yang menggunakan sampel 35 rumah tangga dari 
total populasi 260 rumah. Peneliti bisa menentukan jarak intervalnya 7 dan dimulai 
secara sembarang misal 7 dan kemudian 14, 21, 28, dan seterusnya.  

Stratified random sampling 

Apabila elemen-elemen populasi heterogen, maka proses pengambilan sampel 
dengan menggunakan metode random sample akan menimbulkan bias karena masing-
masing elemen populasi tidak mempunyai kesempatan sama. Stratified sample dapat 
digunakan untuk menganalisis hal ini dengan mengurangi pengaruh faktor heterogen dan 
melanjutkan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam strata. Selanjutnya dari 
masing-masing strata ini dipilih sampel secara sembarang sesuai dengan proporsinya. 
Penggunaan stratified random sampling banyak digunakan untuk mempelajari 
karakteristik konsumen berdasarkan tahapan kehidupan, tingkat pendapatan, dan pola 
pembelian. Stratifikasi menunjukkan adanya homogenitas dalam setiap strata dan 
heterogenitas di antara strata sehingga ada perbedaan antar strata. Ada dua bentuk 
stratified random sample method yaitu 1) proportionate stratified random sampling, dan 2) 
disproportionate stratified random sample. Sampel ini digunakan bila beberapa strata 
terlalu besar atau kecil elemennya atau ada  variabilitas yang begitu besar dalam suatu 
strata.  

Cluster sampling 

Pada sampling ini, elemen-elemen dalam populasi dibagi ke dalam cluster atau 
kelompok. Jika ada beberapa kelompok dengan heterogenitas dalam kelompoknya dan 
homogenitas  antar kelompok tersebut, maka cluster dapat digunakan. Meskipun metode 
sampling ini lebih menghemat biaya, metode ini tidak memberikan efisiensi dalam 
bentuk precision atau confidence pada hasilnya. Cluster ada dua bentuk yaitu 1) single 
stage cluster sampling-hal ini meliputi pembagian populasi ke dalam kelompok yang 
sesuai dan secara random memilih jumlah kelompok yang dibutuhkan sebagai subyek 
sampel dan meneliti semua elemen dalam masing-masing kelompok yang terpilih, 2) 
multistage cluster sampling-sampling ini dilakukan dalam beberapa misalnya peneliti 
akan mengadakan survey nasional mengenai rata-rata penyimpanan uang konsumen di 
bank tiap bulan. Pertama, cluster sampling digunakan untuk memilih urban, semi urban, 
dan rural geographical location. Kedua, peneliti memilih area khusus yang digunakan 
untuk penelitian. Ketiga, peneliti memilih bank-bank pada area khusus yang sudah 
dipilih. 
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Area sampling 

Area sampling adalah bentuk cluster sampling dilakukan dalam suatu area 
misalnya county, city blocks, dan daerah khusus. Peta kota dapat memberikan petunjuk 
mengenai blocks yang ada di kota. 

Double sampling 

Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan beberapa informasi penting dari 
sebuah sampel dan kemudian peneliti mencari informasi lebih lanjut dari sampel 
tersebut. Misalnya, peneliti yang sudah memberikan wawancara kepada sejumlah sampel 
merasa bahwa sampel ini bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai 
permasalahan yang diteliti oleh peneliti sehingga sampel tersebut diberikan wawancara 
lagi untuk memberikan informasi lebih lanjut dengan tambahan beberapa pertanyaan. 

Non-probability Sampling 

Hasil penelitian dengan menggunakan teknik sampling ini tidak bisa 
digeneralisasi. Peneliti hanya memfokuskan pada perolehan data secara cepat dan 
murah. Nonprobability sampling meliputi convenience sampling, purposive sampling, 
judgment sampling, dan quota sampling. 

Convenience sampling. Sesuai dengan namanya, sampling ini  dilakukan oleh 
peneliti untuk memperoleh kemudahan. Misalnya, sebuah perusahaan mengadakan 
kontes apakah orang-orang suka produk ini atau tidak. Banyaknya orang ikut dalam 
kontes bisa dijadikan sampel untuk penelitian mengenai jumlah orang lebih suka merek 
produk atau tidak. 

Purposive sampling. Sampling ini digunakan karena peneliti merasa bahwa 
subyek dalam sampel dianggap dapat memberikan informasi tepat sesuai dengan tujuan 
penelitian.  

Judgment sampling. Sampling ini meliputi subyek yang dianggap paling baik 
untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan karena peneliti 
menemui sedikit orang yang hanya bisa memberikan informasi yang dibutuhkan.  

Quota sampling. Sampling ini merupakan bentuk proportionate stratified 
sampling di mana proporsi orang-orang yang ditentukan ditarik dari kelompok-kelompok 
yang berbeda tetapi berdasarkan convenience basis. Quota sampling menjadi penting bila 
kelompok populasi yang akan dijadikan sampel merupakan kelompok minoritas. 

 

Tahap 6: Mendiskusikan Isu Pengukuran dan Skala 

Isu pengukuran dalam rerangka teoretis merupakan aspek penting dalam desain 
riset. Kalau variabel tidak diukur,  maka peneliti tidak mampu untuk melakukan 
uji hipotesisnya dan menemukan jawaban atas permasalahan yang kompleks. 
Data mengenai beberapa karakteristik demografi dapat diperoleh secara langsung 
dari responden. Peneliti akan menemui sedikit kesulitan bila membutuhkan data 
yang bersifat subyektif misalnya sikap, perasaan, dan persepsi.  Sebenarnya, 
sesuatu yang abstrak dapat disederhanakan melalui perilaku yang dapat 
diobservasi. Oleh karena itu, perlu ada operasionalisasi konsep yang bertujuan 
untuk menjadikan konsep bisa diukur dengan cara memperhatikan dimensi, segi, 
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dan sifat perilaku serta menyusun kategorisasi konsep itu menjadi elemen yang 
bisa diamati dan diukur. Misalnya konsep kepuasan konsumen. Beberapa 
karakteristik umum yang menjadi ukuran konkrit kepuasan yaitu 1) merasa suka 
dengan produk, 2) berkeinginan untuk memilih produk di pembelian yang akan 
datang, 3) memberitahukan kepada konsumen apabila merasa menyukai produk, 
dan 4) tidak tertarik pada produk pesaing. Perlu diingat bahwa ukuran yang bagus 
adalah kalau peneliti lain bisa melakukan pengukuran yang sama seperti yang 
dilakukan oleh peneliti terdahulu. Jadi ukuran yang bagus adalah harus bisa 
direplikasi. 

Berkaitan dengan skala, skala memudahkan peneliti untuk mengukur variabel 
yang diamati. Skala adalah alat untuk membedakan variabel yang diamati dalam 
penelitian. Ada empat tipe skala yaitu sebagai berikut.7 

Skala nominal yaitu skala yang menentukan subyek ke dalam suatu kategori atau 
kelompok. Sifatnya saling meniadakan misalnya gender, kebangsaan, agama, dan 
umur.  

Skala ordinal yaitu skala yang tidak hanya mengelompokkan variabel dalam 
perbedaan kualitatif tetapi juga menyusun dalam suatu urutan.  Kalau variabel 
berupa suatu preferensi,  maka skala ordinal tepat digunakan. Dengan demikian 
peneliti akan mengetahui hal apa yang paling penting atau disukai sampai hal 
yang tidak penting dan tidak disukai. Namun demikian, skala ordinal tidak 
menunjukkan besarnya perbedaan antar ranking tersebut. 

Skala interval bisa memudahkan peneliti untuk mengukur mean dan standar 
deviation dari jawaban tiap variabel. Contoh skala interval adalah termometer. 
Apabila angka menunjukkan kenaikan dari 98,60 ke 99,60 maka kenaikan ini 
tidak begitu menarik perhatian tetapi bila angka menunjukkan kenaikan dari 1040 
ke 1050 maka hal ini akan menjadi perhatian. Jadi skala ini menunjukkan adanya 
perbedaan, urutan, dan kesamaan besarnya perbedaan dalam variabel. 

Skala rasio mengatasi arbitrary origin yang dimiliki oleh skala interval. Skala 
rasio ini memiliki angka absolut yaitu nol. Skala rasio tidak hanya mengukur 
besarnya perbedaan antar poin pada skala tetapi juga menunjukkan adanya 
proporsi perbedaan. Skala ini mengatasi kekurangan pada masing-masing skala 
pada nominal, ordinat, dan interval. 

Untuk pengukuran, skala nominal dan ordinal digunakan untuk mengelompokkan 
dan mengidentifikasi secara kualitatif perbedaan antar kelompok; sedangkan 
skala interval dan rasio digunakan untuk mengidentifikasi secara kuantitatif 
perbedaan variabel yang diamati. 

Skala yang sering digunakan dalam penelitian bisnis biasanya diklasifikasikan 
sebagai penilaian dan skala sikap. Graphic rating scale dan itemized rating scale 
adalah rating scale yang digunakan paling sering; sedangkan Likert scale dan 
semantic differential scale adalah attitudinal scale. 

Graphic rating scale. Skala ini dimaksudkan untuk menjadi petunjuk dalam 
menentukan lokasi penilaian dari kategori yang berlainan. 
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Itemized rating scale. Kategori respon yang ditunjukkan untuk memberi jawaban 
yang paling diinginkan. 

Likert scale. Skala yang menunjukkan sejauh mana tingkat respon dari responden 
dengan ditunjukkan strongly disagree, disagree, neither disagree nor agree, agree, 
dan strongly agree. 

Semantic differential. Grafik ini menunjukkan sejumlah atribut yang berada di 
dua kutub biasanya memiliki skala 7 poin dan responden menunjukkan sikap 
mereka terhadap individual, obyek atau atribut khusus.  

 

Tahap 7: Mendesain Kuesioner 

Dalam menyusun kuesioner, peneliti harus memilih tipe pertanyaan yang benar, 
mempertimbangkan urutan dan format, menguji terlebih dahulu kuesioner yang sudah 
disusun. Kuesioner yang disajikan diberi pengantar yang menerangkan bahwa individu 
diminta memberi jawaban secara jujur apa adanya, tidak ada jawaban yang salah dan 
identitas responden akan dijamin kerahasiaan.  Dengan pemberitahuan ini, diharapkan 
responden akan memberikan keterangan atau data sesuai dengan diri mereka 
sebagaimana adanya. Dalam penyebaran kuesionernya, peneliti menanganinya secara 
langsung dan memberi penjelasan singkat kepada responden sebelum mengisi jawaban 
kuesioner. Hal ini memperbesar response rate dan menekan tingkat bias respon. Di 
samping itu, peneliti juga berusaha melakukan penyusunan kuesioner dengan sebaik 
mungkin, antara lain dengan:  

Menghindari jargon, slang, dan singkatan 

Menghindari ambiguitas, kebingungan, dan keraguan. 

Menghindari bahasa emosional 

Menghindari pertanyaan double barrelled 

Menghindari pertanyaan yang melebihi kemampuan responden 

Menghindari double negative 

Strategi Untuk Mengontrol Bias Pengukuran  

 

Memperoleh pengukuran untuk variabel independen dan variabel dependen dari 
sumber yang berbeda. Keuntungannya adalah membuat kondisi responden yang tidak 
mungkin untuk membuat bias hubungan variabel independen dan variabel dependen 
yang diobservasi.  

Pemisahan pengukuran metodologis secara temporal, proksimal, dan psikologis. 
Hal ini penting khususnya dalam mempelajari hubungan sikap-sikap. Pemisahan 
pengukuran ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pemisahan sementara dapat 
dilakukan dengan menggunakan time lag antara pengukuran variabel independen dan 
variabel dependen. Di samping itu, peneliti dapat menciptakan pemisahan psikologis 
dengan menggunakan cerita untuk membuat penampakan bahwa pengukuran dari 
variabel independen tidak berkaitan dengan pengukuran variabel dependen. Peneliti 
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dapat memisahkan pengukuran secara psikologis dengan menciptakan kondisi di mana 
pengukuran variabel independen berbeda dari pengukuran variabel dependen. Misalnya 
peneliti dapat menggunakan format respon yang berbeda (Semantic differential, Likert 
scale, faces scales, dan open-ended questions), media (computer, paper, dan pensil) dan 
lokasi (ruang yang berbeda). 

Melindungi responden secara anonim dan mengurangi ketakutan evaluasi respon. 
Ada beberapa prosedur tambahan yang dapat digunakan untuk mengurangi bias metode 
khususnya pada tahap pelaporan. Jawaban responden dibolehkan anonim. Responden 
diberitahu tidak ada jawaban benar atau salah. Responden diminta untuk menjawab 
sejujurnya. Dengan demikian, responden tidak berniat untuk memperbaiki jawaban di 
tahap terakhir.  

Memperbaiki indikator skala. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan,                                
yaitu 1) mendefinisikan indikator dengan jelas; 2) menghindari konsep yang kabur; 3) 
membuat pertanyaan secara sederhana, spesifik, dan ringkas; 4) menghindari kalimat 
yang rumit; 5) mengurai pertanyaan menjadi lebih terfokus; dan 6) menghilangkan 
indikator social desirability.8 

 

Fase 3: Melaksanakan Desain Riset 

Tujuan utama fase tiga ini adalah untuk melakukan koleksi data, menyiapkan 
data, menganalisis, dan melakukan penafsiran agar memahami permasalahan riset.  

 

Tahap 8: Mengumpulkan dan Menyiapkan Data 

Metode pengumpulan data  meliputi 1) face to face interview, telephone interview, 
computer assisted interview, 2) penyebaran kuesioner melalui personally 
administered mail, electronically administered dan 3) observasi. Ketiga metode 
pengumpulan data ini adalah metode utama dalam penelitian survei. Pilihan 
terhadap metode penelitian ini tergantung pada beberapa hal misalnya sejauh 
mana akurasi data dibutuhkan, waktu, dan biaya. Setting meliputi data dapat 
diperoleh di lingkungan nyata dan laboratrium. Sumber data bisa berupa 1) data 
primer yang meliputi pendapat individu, focus group, dan kelompok panel, 2) data 
sekunder yang meliputi data-data yang diperoleh dari laporan perusahaan, 
publikasi pemerintah, dan media lainnya.9 

 Interview atau wawancara umumnya sesuai bila digunakan pada 
penelitian data eksploratif di mana sejumlah data dibutuhkan untuk memahami 
permasalahan. Wawancara dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu wawancara tidak 
terstruktur dan terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang 
tidak menggunakan pertanyaan yang berencana. Tujuannya adalah untuk mencari 
isu-isu utama sehingga peneliti dapat melakukan formulasi ide bagus dari 
variabel yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Penelitian menggunakan 
metode ini karena tidak memahami secara baik mengenai permasalahan yang 
dihadapi. Dalam proses wawancara, peneliti juga harus mampu mengembangkan 
kemampuan mendengarkan secara baik. Wawancara terstruktur adalah 
pewawancara melakukan wawancara dengan serangkaian pertanyaan yang sudah 
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dibuat secara berencana dan berurutan. Walaupun demikian, pewawancara bisa 
mengembangkan pertanyaan yang tidak ada dalam daftar pertanyaan dan 
pertanyaannya masih berkaitan dengan topik. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pewawancara ketika sedangkan 
melaksanakan wawancara.  

Adanya bias yang meliputi pewawancara, yang diwawancarai dan setting. 
Pewawancara bisa membuat data menjadi bias jika ia tidak membentuk trust 
antara dia dan yang diwawancarai. Pewawancara salah menafsirkan respon dan 
menunjukkan sikap tidak mendukung. Yang diwawancarai bisa membuat data 
menjadi bias karena tidak memberikan jawaban sebenarnya dan tidak mengerti 
pertanyaan pewawancara dan menjawab pertanyaan tanpa memahami apa yang 
dimaksud. Bias juga muncul ketika hadirnya partisipan lain yang bisa 
menyebabkan yang diwawancarai tidak bebas untuk memberikan jawaban, 
tingkat kepercayaan, dan setting fisik.  

Membangun kredibilitas dan memotivasi individu untuk memberikan respon 
melalui: menunjukkan pengetahuan, keahlian, keyakinan, dan antusiasme 
sehingga menciptakan kredibilitas di mata yang diwawancarai; mampu 
menciptakan kondisi yang membuat orang yang diwawancarai merasa aman dan 
nyaman dalam memberikan respon; dan menyatakan tujuan penelitian dan bisa 
menjaga kerahasiaan respon.  

Teknik bertanya. Funnelling merupakan tahap awal wawancara terstruktur. 
Peneliti sebaiknya memberikan pertanyaan yang bersifat umum untuk 
mendapatkan gambaran permasalahan. Pertanyaan tidak bisa menunjukkan 
penekanan pada kata-kata penting dan nada suara yang jelas. Pewawancara juga 
menjelaskan isu-isu utama dan membantu responden untuk turut memikirkan isu 
melalui memberikan pertanyaan yang sederhana. 

 Wawancara dapat juga dilakukan melalui tatap muka, telepon, dan 
computer assisted interviewing. Dalam wawancara melalui beberapa aspek, yaitu: 

Peneliti bisa mengadaptasi pertanyaan sebelumnya, menjelaskan keraguan dan 
meyakinkan responden dengan menjelaskan pertanyaan sekali lagi serta 
responden bisa mengetahui dengan segera bila responden menunjukkan sikap 
menolak. Namun, kelemahannya adalah jika survey dilakukan di lokasi yang jauh 
dari lokasi tinggal peneliti, maka akan tidak menguntungkan dan membutuhkan 
biaya yang tinggi untuk melatih pewawancara.  

Wawancara melalui telepon dapat dilakukan jika responden berada di lokasi yang 
jauh dari tempat tinggal peneliti dan waktu yang dibutuhkan untuk wawancara 
cukup pendek. Pada umumnya, survei pasar menggunakan wawancara melalui 
telpon secara terstruktur. Melalui wawancara telepon ini, sejumlah orang bisa 
dihubungi dan responden akan merasa nyaman jika memberikan jawaban tanpa 
tatap muka dengan pewawancara. Namun, kelemahannya adalah responden bisa 
secara sepihak memutuskan pembicaraan dan wawancara tidak bisa melihat 
respon responden secara langsung.  

Selain itu, wawancara computer assisted interviewing membantu  peneliti bisa 
merancang pertanyaan dan sekaligus memasukkan jawaban-jawaban responden 
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secara langsung ke dalam komputer. Proses ini menguntungkan peneliti karena 
peneliti bisa menghemat waktu untuk segera mengolah data. Ada dua metode, 
yaitu pertama computer assisted telephone interviewing (CATI), yaitu wawancara 
melalui telepon dengan bantuan komputer yaitu voice recording system di mana 
respon wawancara langsung direkam oleh komputer. Sebelum melakukan ini, 
peneliti harus meminta izin responden untuk merekam respon. Kedua, computer 
assisted personal interviewing (CAPI) yaitu wawancara yang bisa dilakukan 
dengan cara memberikan program software kepada responden sehingga bisa 
menjawab pertanyaan langsung melalui komputer (kalau responden memiliki 
komputer). 

 

Blog Mining 

Pengumpulan data penelitian bisa dilakukan melalui blog mining. Weblogs yang 
secara umum dijelaskan sebagai blog. Blogger adalah orang-orang yang menulis 
dalam blog untuk mengekspresikan secara bebas opini mereka dan curahan hati. 
Catatan dalam blog menyediakan kesempatan baik kepada perusahaan untuk 
memahami suara hati individu yang menjadi target potensial secara lebih detail. 
Ada sejumlah faktor pendorong seseorang memiliki blog, yaitu mendokumentasi 
kehidupan seseorang dengan mencantumkan tempat komentar, mengekspresikan 
emosi, mengartikulasikan ide melalui menulis dan mengkomunikasi sesuatu. 
Pengumpulan data bersumber dari blog bisa dinamakan sebagai blog mining. Blog 
mining terdiri atas empat komponen yang sifatnya berupa tahapan yaitu blog 
spider, blog parser, blog analyzer, dan blog visualizer. Blog spider bertugas untuk 
menyederhanakan ribuan blog yang ada di situs dan mengambil data dari beragam 
blog yang ada. Blog parser bertugas untuk mengekstraksi informasi dari blog 
termasuk nama, produk, dan organisasi. Ini meliputi pola  data, waktu, dan alamat 
email. Blog analyzer bertugas untuk menganalisis sejumlah hubungan jejaring 
antar blogger. Jejaring analisis dapat meliputi analisis grafis yang bisa 
memberikan informasi berguna untuk memahami jarak antara blogger dan 
karakteristik komunitas. Blog visualizer menunjukkan isi dan analisis jejaring 
kepada pengguna dan menampilkannya kepada pengguna sesuai dengan minat. 
Sejumlah informasi yang bisa diperoleh melalui blog mining antara lain aspek 
pemasaran misalnya kekuatan produk, citra perusahaan di mata komunitas 
virtual.10 

 

Tahap 9: Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data penelitian, peneliti bisa menganalisis data 
deskriptif yang bisa berupa demografi. Data ini dianalisis lebih lanjut untuk 
mengetahui profil responden. Selain itu, kalau data sifatnya berupa kesikapan, 
maka data bisa dianalisis menggunakan alat statistik yang berupa parametrik 
maupun non-parametrik. Program software statistik bisa digunakan untuk 
membantu dalam melakukan analisis.  
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Tahap 10: Menafsirkan Data 

Tahap ini menuntut kemampuan peneliti dan pembuat keputusan untuk 
menafsirkan data. Penafsiran data harus bersifat objektif. Penafsiran subjektif 
berdasarkan asumsi peneliti harus dihindari karena akan menghasilkan solusi 
untuk tujuan riset yang berbeda dan tidak tepat pada permasalahan yang 
sebenarnya.  

 

Fase 4: Mengkomunikasi Hasil Riset 

Dalam menyiapkan dan menyampaikan hasil penelitian, peneliti harus 
memahami tahapan pelaporan agar mudah dipahami oleh pengguna riset. Tahapan yang 
harus disiapkan adalah ringkasan eksekutif, pendahuluan, definisi masalah dan tujuan 
riset, metodologi, hasi dan temuan serta keterbatasan riset.  

  

Implementasi Riset Pemasaran  

Pembuatan Keputusan Pemasaran 

Riset pemasaran memiliki manfaat yang paling utama yaitu memudahkan dan 
membantu para manajer untuk membuat keputusan bisnis lebih baik. Keputusan bisnis 
hasil riset dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih bisa 
memberikan solusi yang tepat untuk setiap permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. 
Aspek keputusan pemasaran yang bisa dihasilkan dari riset bisnis yaitu: 

Analisis situasi pemasaran, meliputi analisis pasar, segmentasi pasar, dan 
analisis kompetitif. 

Desain program pemasaran, meliputi target marketing, positioning, dan 
perencanaan pengembangan produk baru. 

Pengembangan program pemasaran, meliputi keputusan portofolio produk, 
keputusan distribusi, keputusan penetapan harga, dan komunikasi pemasaran yang 
terintegrasi. 

Implementasi dan kontrol program pemasaran.11 

 

Mengukur Produktivitas Pemasaran 

Perusahaan bisa selalu melakukan pemantauan pada produktivitas pemasaran. 
Produktivitas pemasaran ini dapat berupa data-data penting yang dijadikan perusahaan 
sebagai dasar untuk membuat keputusan. Data-data sebagai ukuran produktivitas 
pemasaran dapat dilakukan melalui riset pemasaran, yaitu studi pustaka, wawancara 
maupun mengirim kuesioner ke konsumen. Adapun ukuran produktivitas pemasaran 
adalah  bahwa aktivitas pemasaran dapat diukur melalui enam kategori, yaitu ukuran 
finansial (turnover, marjin kontribusi, dan profit), pasar kompetitif (pangsa pasar, pangsa 
iklan, dan pangsa promosi), perilaku konsumen (penetrasi konsumen, loyalitas 
konsumen, dan peningkatan konsumen baru), sikap konsumen (pengetahuan merek, 
kepuasan, dan niat pembelian), kaitan dengan konsumen secara langsung (level 
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distribusi, profitabilitas, dan kualitas jasa), dan ukuran inovasi (peluncuruan produk baru 
dan penghasilan dari produk baru).12 

Secara lebih lengkap, ukuran produktivitas pemasaran bisa juga diukur melalui 
aspek input dan output. Aspek output diukur secara lebih kuantitatif. Ukuran kinerja 
pemasaran lebih pada aspek kuantitatif yaitu orientasi pada rasio keuangan, misalnya 
return on sales, return on investment atau persentase penjualan. Namun kekurangan 
pengukuran keuangan sifatnya statis dan merupakan data masa lalu. Ukuran selanjutnya 
menggunakan pangsa pasar. Berdasarkan riset Boston Consulting Group and the Profit 
Impact of Market Strategies Project, perusahaan harus mencapai pangsa pasar untuk 
mencapai ekonomi skala dan profitabilitas jangka panjang. Pangsa pasar adalah jumlah 
unit yang terjual pada suatu periode dan merupakan persentase dari ukuran total pasar 
dalam satu industri. Pangsa pasar juga menunjukkan tingkat kompetisi produk dalam 
satu industri. Hal ini bisa didukung dari strategi operasional pemasaran misalnya harga 
kompetitif. Namun, ukuran pangsa pasar juga masih dianggap kasar, pertumbuhan 
penjualan dianggap lebih optimal untuk menilai kinerja perusahaan dengan mengukur 
nilai pangsa pasar terhadap unit pangsa pasar. Hal ini bisa menunjukkan harga relatif 
pada setiap unitnya. Perusahaan dengan unit penjualan tinggi pada harga relatif tinggi, 
sedangkan perusahaan dengan unit penjualan rendah, akan mendapatkan harga relatif 
rendah.  

Selain ukuran keuangan sebagai output kinerja yang bersifat kuantitatif, ukuran 
non-keuangan bisa dijadikan ukuran untuk menilai kinerja perusahaan. Kemampuan 
perusahaan untuk inovasi juga dijadikan ukuran karena mengingat perubahan 
lingkungan bisnis yang cukup cepat menyebabkan perusahaan harus mampu melakukan 
adaptasi. Ukurannya adalah persentase penjualan yang berasal dari produk baru dan 
jumlah produk baru yang diluncurkan dalam periode waktu tertentu.  

Selain aspek output sebagai ukuran kinerja, aspek input juga digunakan untuk 
pengukuran antara lain marketing audit (lingkungan pemasaran, strategi pemasaran, 
organisasi pemasaran, sistem pemasaran, produktivitas pemasaran, dan fungsi 
pemasaran), marketing orientation (generasi inteligensi mengenai konsumen dan pesaing, 
diseminasi inteligensi dalam perusahaan dan daya tanggap perusahaan), dan marketing 
asset (aset pemasaran). Ukuran kinerja lain merupakan pergeseran orientasi produk ke 
konsumen. Kekuatan hubungan konsumen melalui kepuasan konsumen dan loyalitas 
menjadi perhatian.13 
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Tabel Pengukuran Produktivitas Pemasaran 

Pengukuran Contoh Ukuran 

Penjualan dan analisis profitabilitas Penjualan unit 

Penjualan nilai 

Profit 

Kesehatan merek atau reputasi perusahaan Kesadaran merek 

Kekuatan merek 

Tingkat favorit merek 

Keunikan merek 

Kesehatan produk berdasarkan preferensi konsumen Ukuran, pertumbuhan, profitabilitas 

Kepuasan konsumen 

Tingkat retensi 

Frekuensi, resensi, jumlah dan tipe 
pembelian 

Penetrasi pasar target 

Kualitas input pemasaran Aktivitas pemasaran secara spesifik 
(marketing audit) 

Survey karyawan berkaitan dengan 
orientasi produk (marketing 

orientation) 

Tingkat penjualan produk baru 
(inovasi produk) 

 

Sumber: Clark Bruce H, “A Summary of Thinking on Measuring the Value of Marketing,” Journal of Targeting, 
Measurement and Analysis for Marketing, (2000)9: 357-369. 

 

Melakukan Audit Pemasaran 

Audit pemasaran sebenarnya merupakan komponen untuk melakukan evaluasi 
kinerja strategi pemasaran. Audit pemasaran bisa dijadikan sebagai sumber penelitian 
perusahaan untuk mendapatkan informasi terkini perusahaan sebagai input perbaikan. 
Ada enam komponen yang bisa diidentifikasi.14 

Marketing Environment Audit. Lingkungan makro dengan segala kekuatan dan 
faktornya memengaruhi masa depan perusahaan. Lingkungan ini terdiri atas pasar, 
konsumen, pesaing, distributor, perantara, pemasaran, dan fasilitator pemasaran.  

Marketing Strategy Audit. Audit strategi pemasaran menentukan konsistensi 
strategi pemasaran terhadap kesempatan dan ancaman yang memengaruhi perusahaan.   

Marketing Organization Audit. Audit organisasi pemasaran menilai keefektifan 
dan kualitas interaksi antara pemasaran dan organisasi. Interaksi ini meliputi 
manufacturing, keuangan, purchasing, dan pengembangan dan penelitian.  
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Marketing System Audit. Audit sistem pemasaran menilai prosedur yang 
digunakan untuk mengumpulkan informasi, perencanaan, dan kontrol pelaksanaan 
pemasaran.  

Marketing Productivity Audit. Audit produktivitas pemasaran menilai data 
akuntansi yang menentukan profit nyata perusahaan dan menilai biaya pemasaran. 

Marketing Function Audit. Fungsi pemasaran audit menilai fungsi pemasaran 
berdasarkan temuan audit terdahulu. 

Audit pemasaran harus memperhatikan lingkup lebih luas mengingat lingkungan 
pemasaran semakin interaktif, perusahaan tidak boleh mengabaikan perkembangan 
perubahan di luar perusahaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan adalah 1) 
globalisasi audit pemasaran, 2) dukungan posisi marketing pengontrol dalam organisasi, 
3) mempertimbangkan aspek ekologi dalam program pemasaran, 4) integrasi kontrol 
pemasaran secara terus menerus dan periodik untuk menyediakan informasi yang tidak 
berhenti dan baru, dan 5) memperluas konsep audit pemasaran untuk memfokuskan 
manajemen sumber daya dan kontrol.   

Globalisasi perusahaan menjadi tidak bisa dihindarkan, oleh karena itu, 
perusahaan juga senantiasa harus memiliki adanya perbandingan kinerja secara 
internasional, karena hal ini bisa menjadi ukuran dengan perspektif luas. Posisi 
pengontrol pemasaran menjadi penting karena posisinya menyusun data longitudinal 
yang penting bagi aktivitas departemen pemasaran. Dalam audit pemasaran, dimensi 
ekologi menjadi penting untuk dipertimbangkan sebagai strategi pemasaran. Audit 
pemasaran harus memasukkan penilaian implikasi ekologi dari setiap pemasaran 
misalnya produk yang dibuat tidak memiliki dampak buruk pada lingkungan. Selain itu, 
integrasi usaha mengontrol pemasaran menjadi kegiatan bisnis yang terus-menerus 
dilakukan agar perusahaan selalu mendapatkan informasi terkini mengenai perubahan 
yang terjadi di luar perusahaan. Data yang disiapkan bisa berupa                        1) standar-
ukuran internal dan ukuran eksternal, 2) ukuran kinerja misalnya volume penjualan, 
jumlah produk baru yang dihasilkan, jumlah saluran distribusi, kesadaran konsumen, 
kepuasan, loyalitas, dan reputasi merek, dan 3) tindakan korektif. 

Audit pemasaran bisa meliputi sejumlah aspek dalam komponen-komponen 
pemasaran. Aspek ini meliputi pengembangan produk baru, strategi dan kebijakan 
pemasaran, riset pemasaran, penetapan harga, distribusi, promosi, bauran produk, dan 
pelayanan konsumen. Audit ini bisa dijadikan sebagai pemahaman mengenai informasi 
berkaitan dengan siapa yang harus berperan, dengan demikian koordinasi antar bagian 
menjadi baik, dan setiap orang dalam perusahaan bisa mengetahui kepada siapa harus 
melapor dan meminta informasi. Hal ini penting dilakukan karena agar bisa tercipta 
sistem prosedur yang baik. Tabel di bawah ini menjelaskan komponen-komponen yang 
menghendaki tanggung jawab pada setiap kegiatan.15 
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Tabel  Monitoring Kegiatan Pemasaran sebagai Bagian Audit Pemasaran 

No Kegiatan 

1 Pengembangan Produk Baru 
Bagaimana mengevaluasi ide baru? 
Bagaimana menentukan tujuan produk baru? 
Bagaimana menentukan strategi peluncuran produk baru? 
Bagaimana menentukan prediksi pasar mengenai produk baru? 
Bagaimana menentukan anggaran produk baru? 
Bagaimana memonitor pesaing dalam membuat produk baru? 
Bagaimana mendesain produk baru? 
Bagaimana menentukan kontrol kualitas? 

2 Strategi dan Kebijakan Pemasaran 
Bagaimana menentukan strategi pemasaran? 
Bagaimana memutuskan anggaran penjualan? 
Bagaimana memprediksi volume penjualan? 
Bagaimana menentukan tingkat pertumbuhan pasar? 
Bagaimana memutuskan segmen pasar yang dituju? 
Bagaimana menentukan lokasi geografis? 
Bagaimana memutuskan tingkat pangsa pasar yang akan dicapai? 

3 Riset Pemasaran 
Bagaimana menentukan informasi pemasaran yang diperlukan? 
Bagaimana menganalisis kinerja pesaing? 
Bagaimana menganalisis trend pemasaran? 
Bagaimana menganalisis kebutuhan pasar? 
Bagaimana menganalisis penerimaan produk? 

4 Penetapan Harga 
Bagaimana menentukan tujuan penetapan harga? 
Bagaimana melakukan monitoring harga pesaing? 
Bagaimana menganalisis biaya produksi? 
Bagaimana menentukan target margin? 
Bagaimana melakukan monitoring reaksi perubahan harga? 

5 Distribusi 
Bagaimana menentukan tujuan sistem distribusi? 
Bagaimana menentukan frekuensi distribusi ke  konsumen? 
Bagaimana melakukan monitoring distribusi biaya? 
Bagaimana melakukan monitoring pelaksanaan distribusi? 

6 Promosi 
Bagaimana menentukan kebijakan promosi? 
Bagaimana menentukan taktis promosi produk? 
Bagaimana menentukan bauran promosi? 
Bagaimana menentukan anggaran promosi? 

7 Bauran Produk 
Bagaimana melakukan monitoring kinerja produk pada produk yang 
sudah ada? 
Bagaimana memutuskan produk yang dikembangkan dan ditarik tidak 
dijual lagi? 
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Bagaimana melakukan monitoring reaksi konsumen pada perubahan 
bauran produk? 

8 Pelayanan Konsumen 
Bagaimana menentukan bauran pelayanan konsumen? 
Bagaimana menentukan tujuan pelayanan konsumen? 
Bagaimana melakukan monitoring kepuasan konsumen? 

 

Sumber: Peter Spillar,  Matthew Moriarty,  John Woodthorpe, “The Role of Matrix: A Diagnostic Test of Marketing 
Health”, European Journal of Marketing, (1994) 28: 55-76 

 

Aspek Terkini Penelitian Pemasaran 

Aspek terkini penelitian pemasaran meliputi sejumlah hal penting yang bisa 
dijadikan referensi tambahan untuk memperoleh data konsumen dengan lebih baik. 
Selain itu, pemasar dapat menyusun strategi pemasaran dengan lebih tepat. Aspek 
tersebut antara lain pemanfaatan internet, digitalisasi penelitian, pendekatan kualitatif, 
dan penggunaan neuromarketing.  

 

Pemanfaatan Internet 

Penelitian  di bidang bisnis bisa menggunakan inteligensi bisnis yang disertai 
dengan pemanfaatan solusi perangkat lunak yang beragam termasuk penggunaan 
teknologi dan metodologi untuk mendapatkan informasi dalam membuat keputusan bisnis 
yang optimal. Inteligensi bisnis bisa melakukan integrasi sejumlah proses bisnis misalnya 
enterprise resource planning, supply chain management, customer relationship 
management ke dalam suatu aplikasi dengan menggunakan data primer. Inteligensi 
bisnis ini dibantu dengan sarana internet. Internet menyediakan pemahaman yang luas 
dan memiliki dampak pada bisnis, perilaku konsumen, dan keputusan pembelian. Hal 
ini juga berkaitan dengan dibukanya peluang bisnis untuk menciptakan citra, 
menawarkan informasi mengenai produk dan jasa, mengembangkan relasi pada 
konsumen yang menguntungkan, dan memastikan untuk perbaikan produk secara terus-
menerus dengan memperhatikan kebutuhan konsumen. Internet bisa menjadi media 
untuk melakukan riset dan memiliki sejumlah manfaat.  Penggunaan internet sebagai 
bentuk dari alat penelitian yang lebih maju bisa ditujukan untuk memahami segmentasi 
konsumen karena bisa memonitor dan menelusuri aktivitas bisnis seketika. Peran situs 
juga bisa mengidentifikasi konsumen maupun pengunjung situs. Hal ini meliputi 
menggunakan survey, mendapatkan responden yang murah dan cepat. Ada indikator yang 
menunjukkan bahwa minat menggunakan riset berdasarkan internet untuk menerapkan 
metode pengumpulan data makin tinggi. Namun penggunaan internet untuk penelitian 
tidak terlepas dari beberapa kesulitan. Misalnya berkaitan dengan sampling. Sampling 
frame mudah berubah karena pengguna mudah sekali mengganti alamat email, atau 
pengguna tidak mau bekerja sama.16 
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Sejumlah manfaat penggunaan internet adalah: 

Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi ini berkaitan dengan pencarian 
data melalui internet. Data baik primer maupun sekunder sangat penting dibutuhkan oleh 
perusahaan dalam membuat keputusan bisnis. Data sekunder berupa data yang tersedia 
di situs, di mana perusahaan bisa dengan mudah melakukan akses informasi mengenai 
konsumen. Data lain yang bisa digunakan adalah cookies. Selain data sekunder, terdapat 
data primer. Data primer bisa diperoleh melalui eksperimen, focus group, observasi, dan 
wawancara mendalam. Data ini bisa diperoleh dalam waktu yang cepat namun 
kelemahannya terletak pada akurasi data yang tersedia.  

Segmentasi situs. Penelitian menggunakan internet dapat ditujukan untuk 
segmentasi situs sehingga bisa memahami kepribadian pengguna. Syarat segmentasi 
dalam pendekatan tradisional adalah bisa diukur, tersedia, menarik, besar, berbeda, dan 
stabil. Namun, dalam segmentasi situs lebih memperhatikan hubungan antar aspek 
ditambah dengan scalability dan adaptability sehingga peneliti bisa meningkatkan dan 
menurunkan populasi yang ada.  Selain itu, variabel keperilakuan bisa dilihat dari status 
penggunaan dan transaksi penggunaan. Segmentasi ini dapat diperoleh melalui riset yaitu 
observasi, pengiriman kuesioner, dan eksperimen.  

Media untuk metode koleksi data. Metode dengan menggunakan web analytic, 
collaborative filtering, dan data profiling. Web analytic ditunjukkan dengan metode yang 
lebih baik untuk menganalisis dan mengestimasi strategi pemasaran melalui perilaku 
pengguna situs berkaitan dengan aktivitas dan preferensi yang membantu perusahaan 
untuk memahami berbagai variasi aspek. Analisis situs memberikan kemungkinan untuk 
memonitor dan melaporkan interaksi yang kompleks dari aktivitas pengguna situs. 
Penggunaan analisis situs tidak hanya aspek operasional namun lebih bersifat strategis 
artinya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengembangkan strategi yang bersifat 
untuk mempertahankan konsumen dalam jangka panjang dan memahami siklus hidup 
konsumen.  

Collaborative filtering dan data profiling. Teknologi identifikasi situs 
memudahkan personalisasi muatan situs. Data bisa digabung dan dibandingkan dengan 
informasi lain yang relevan berkaitan dengan database konsumen. Teknik ini bisa 
digunakan untuk memprediksi kebutuhan pengguna   atau klien. Misalnya pengguna 
mencari sebuah buku di internet dan mendapatkan data berkaitan dengan konsumen yang 
membeli buku yang sama, pengguna tersebut dapat melihat. Teknik personalisasi untuk 
segmentasi adalah data profiling. Hal ini memudahkan untuk memonitor perilaku 
konsumen. Tujuan ini untuk bisa mengidentifikasi strategi promosi yang disesuaikan 
dengan pengguna situs. Begitu pula, perusahaan dapat memanfaatkan situs untuk 
mengembangkan strategi harga maupun mengembangkan produk alternatif.  

 

Avatar 

Penggunaan teknologi untuk penelitian saat ini banyak digunakan oleh pemasar. 
Salah satunya adalah penggunaan melalui Avatar. Avatar ini merupakan manifestasi 
secara online terkait identitas alternatif diri yang berbeda dari identitas diri sebenarnya. 
Pada kondisi tertentu, seseorang ingin menjadi pribadi yang lain. Dalam dunia maya, 
orang-orang ingin menunjukkan diri dengan pribadi yang lain. Salah satu aplikasi online 
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yang menawarkan jasa seperti ini adalah World of Warcraft, Sims Online, Entropia 
Universe dan Second Life. Penggunaan teknologi ini memungkinkan pemasar untuk 
menggali keinginan konsumen yang sebenarnya belum bisa dipenuhi. Dalam melakukan 
penelitian, terkadang pemasar ingin menggali lebih lanjut kepribadian konsumen, namun 
terkadang dalam wawancara, belum bisa diungkapkan lebih lanjut. Perusahaan yang 
menggunakan teknologi ini dapat mengetahui identitas konsumen yang secara ideal 
diinginkan, dengan demikian, pemasar bisa mengetahui. 17 

 

Digitalisasi Penelitian 

Pemasar secara tradisional menggunakan media komunikasi massa untuk 
menyampaikan informasi produk kepada konsumen. Pesan disampaikan dari produser ke 
kalangan umum konsumen. Pesan sifatnya tidak interaktif antara pengirim dan penerima. 
Penggunaan media internet dianggap dapat memfasilitasi hubungan yang jauh lebih 
interaktif dengan konsumen. Media online digunakan sebagai cara untuk mencari data 
dari pihak konsumen. Koleksi data menggunakan media online bisa dilakukan dengan 
cepat sehingga bisa meminimalkan waktu. Pemasar dapat menampilkan banyak informasi 
visual kepada konsumen sehingga konsumen memiliki banyak pilihan namun lebih bisa 
mengontrol informasi. Stimuli visual dapat digunakan dalam penelitian konsumen.18 

Digitalisasi penelitian konsumen sudah mulai mengalami peningkatan. 
Pengolahan penelitian sudah menunjukkan kemajuan dalam hal memilih jenis 
penelitian, jenis responden, dan sifat pengukuran. Penggunaan internet atau web akan 
memengaruhi pilihan-pilihan penelitian tersebut. Teknologi informasi menghasilkan 
sejumlah bentuk perilaku konsumen yang berbeda. Selain itu, teknologi informasi 
mengubah struktur waktu dan biaya penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian lebih 
cepat dan biaya penelitian jauh lebih murah. Ada sejumlah aspek penelitian terkait 
dengan penggunaan teknologi informasi sebagai berikut.19 

Globalisasi penelitian. Penelitian menjadi tidak terbatas dalam lingkup lokal 
saja, namun lingkup bisa bersifat global atau mencakup seluruh wilayah dunia. 

Penggunaan panel penelitian bisa lebih besar. Rekrutmen responden bisa 
dilakukan dengan mudah karena adanya kemudahan mencari responden yang aktif 
menggunakan internet. Karakteristik responden menjadi beragam.  

Tidak menggunakan mahasiswa atau siswa sebagai subjek penelitian. Penelitian-
penelitian konsumen terdahulu banyak menggunakan mahasiswa atau siswa karena 
kesulitan dalam mencari responden. Saat ini, penggunaan internet memudahkan untuk 
mencari subjek penelitian.  

Penggunaan internet juga bisa mendapatkan ukuran sampel dalam jumlah yang 
cukup besar.  

Publikasi data sekunder sudah mudah diperoleh. Publikasi dilakukan oleh 
sejumlah lembaga penelitian termasuk Nielsen, Biro Pusat Statistik, dan Bank Indonesia.  
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Location Based Marketing 

Location-based marketing (LBM) adalah strategi pemasaran langsung yang 
menggunakan perangkat seluler misalnya ponsel cerdas untuk menawarkan produk 
pelanggan potensial di lokasi penjualan atau layanan terdekat. Pengguna ponsel akan 
menerima informasi melalui ponsel mereka sesaat setelah mereka berada di dekat lokasi 
atau lokasi yang telah ditentukan dan menyetujui untuk menerima pesan push. 
Pemasaran berbasis lokasi memerlukan opt-in tunggal pengguna, yang biasanya 
dikaitkan dengan penggunaan aplikasi. Tujuannya adalah untuk menjangkau pengguna 
pada titik penjualan untuk mempromosikan produk dan meningkatkan loyalitas 
pelanggan online dan relevansi pesan yang dipancarkan. Pemasaran berbasis lokasi pada 
dasarnya merupakan bentuk penargetan yang tergantung pada data lokasi untuk memberi 
pengguna penawaran khusus melalui teknologi inovatif. Selain itu, LBM juga menjadi 
penyedia data sekunder untuk kebutuhan sumber data penelitian. Pilihan lokasi 
pengguna ponsel menunjukkan bentuk preferensi konsumen terkait dengan produk atau 
jasa tertentu. Pilihan ini bisa memberikan informasi untuk keputusan terkait dengan 
penawaran produk atau jasa tertentu bagi kebutuhan konsumen.20  

 

Online Focus Group 

Focus Group Discussion (FGD) merupakan metode baku untuk melakukan koleksi 
data penelitian dalam ilmu sosial yang mengajak sejumlah orang dengan karakteristik 
yang mendukung atau memiliki minat yang sama dalam memberikan pandangan pada 
topik tertentu. Online focus group discussion memanfaatkan penggunaan internet sebagai 
alat komunikasi. Karakteristik diskusi ini adalah bersifat tatap muka, seketika, 
bersamaan untuk mendiskusikan topik yang minat dalam penelitian. FGD secara online 
ini akan memudahkan partisipan ini untuk saling mendiskusikan topik tanpa terkendala 
oleh jarak. FGD ini menggunakan internet dengan setting berbasis web.21 

  

Pendekatan Kualitatif  dalam Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam pemasaran juga tidak hanya berfokus pada 
pendekatan kuantitatif dengan menggunakan survey, namun pendekatan kualitatif juga 
digunakan untuk mendapatkan insight konsumen lebih mendalam. Metode penelitian 
tradisional biasanya mendapat kritikan karena ketidakmampuan untuk memahami 
kemampuan atau keinginan konsumen secara mendalam. Padahal dalam pasar 
konsumen, terdapat proses untuk mendapatkan pengetahuan dari sejumlah individu yang 
berkaitan dengan pemahaman mendalam kebutuhan konsumen. Metode kuantitatif tidak 
dilengkapi dengan alat yang mampu untuk menggali lebih lanjut.22 Pemahaman 
permintaan konsumen menjadi tidak didapatkan secara optimal. Pendekatan kualitatif 
diharapkan mampu untuk melengkapi pendekatan tradisional ini. Perhatian yang lebih 
besar adalah melakukan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif meskipun ada kritik 
bahwa pendekatan kualitatif mendapat kritikan atas isu reliabilitas, validitas, dan 
replicability.23 Temuan penelitian kualitatif dianggap memiliki keterbatasan penerapan 
dan tidak dapat dilakukan generalisasi pada setting penelitian lain.  
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Ada beberapa metode dalam pendekatan kualitatif. Pertama, etnografi merupakan 
pendekatan kualitatif yang cenderung berbeda dari pendekatan antropologi. Pendekatan 
antropologi cenderung lebih umum, sedangkan etnografi lebih bersifat hal-hal yang 
spesifik. Pendekatan antropologi membutuhkan waktu yang lebih lama daripada 
pendekatan etnografi. Namun, baik pendekatan antropologi maupun  etnografi bisa 
memahami aspek lebih detail daripada pendekatan kuantitatif. Etnografi juga memiliki 
aspek partisipasi dalam penelitian. Istilah emic dan etic digunakan untuk menjelaskan 
metode observasi dalam penelitian etnografi. Observasi emic adalah insider approach, 
yaitu mengobservasi setting penelitian dan secara langsung berpartisipasi; sedangkan etic 
merupakan distant approach yaitu melakukan observasi tetapi tanpa perlu terlibat jauh 
dalam penelitian. Sejumlah alat yang digunakan untuk melakukan observasi adalah 
kamera, perekam suara, dan catatan yang digunakan untuk mencatat informasi yang bisa 
ditangkap.24 

Kedua, penggunaan Projective Techniques misalnya  autodriving dan Thematic 
Apperception Test bisa diterapkan dalam penelitian konsumen yang sifatnya kualitatif. 
Penggunaan dokumen foto dan video sering dilakukan dalam penelitian konsumen yang 
bersifat etnografis. Teknik Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET) yang 
dikembangkan oleh Zaltman menunjukkan aplikasi sistematis metode penelitian secara 
visual. Pemikiran dimulai dari  adanya gambar bukan kata-kata. Metode ini banyak 
digunakan dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan sampel kecil. Penggunaan 
media online dapat digunakan untuk mengetahui asosiasi produk simbolis, sosialisasi 
konsumen, celebrity endorser, pengembangan produk, iklan, online consumer surveys, 
brand equity, e-commerce, dan product bundling option.  

Ketiga, prosedur koleksi data melalui alat software, yaitu Ladder Map. Metode 
laddering dianggap sedikit berbeda dalam metode kualitatif karena memiliki struktur 
yang pasti dan pewawancara menggunakan pertanyaan baku, mengikuti agenda yang 
eksplisit dan  ada aliran pertanyaan yang jelas. Metode ini mengarahkan pada pertanyaan 
yang lebih mendalam dan difokuskan untuk menyelesaikan masalah pemahaman produk 
atau brand positioning.25 Metode laddering menggunakan pendekatan means-end. 
Tujuannya adalah untuk menemukan asosiasi dalam pikiran konsumen antara means 
(sebagai atribut produk dan nilai personal atau keyakinan) dan ends (sebagai 
konsekuensinya). Hubungan antara atribut, konsekuensi, dan nilai menghasilkan means-
end chain. Atribut adalah karakteristik produk atau jasa dan konsekuensi adalah aspek 
psikologis mengenai pentingnya atribut. Nilai adalah merefleksikan tujuan hidup yang 
dianggap penting oleh seseorang dan ingin dicapai. Atribut merupakan tingkat paling 
dasar dari abstraksi sementara nilai personal merupakan abstraksi tertinggi. Proses 
laddering menggunakan semi-standardized in-depth interviews. Pewawancara 
menggunakan pertanyaan untuk mengungkapkan rantai atribut-konsekuensi-nilai. Setiap 
wawancara laddering terdiri atas elisitasi dan tahapan laddering. Tahapan pertanyaan 
dimulai dengan menggunakan direct elicitation dengan memberikan pertanyaan 
berulang-ulang mengenai pentingnya atribut/konsekuensi/nilai merupakan hal yang 
penting. Jawaban responden dianggap penting karena merupakan dasar awal untuk 
pertanyaan selanjutnya. Proses ini untuk mengidentifikasi hubungan kognitif antar 
relevansi personal yang diringkas dalam hierarchical value-map (HVM). 

Wawancara laddering bisa dilakukan tidak hanya melalui offline namun juga 
online. Penggunaan media online untuk melakukan penelitian kualitatif mengalami 

92



peningkatan. Hal ini bisa dimulai dari memberikan kata pengantar yaitu mengucapkan 
terima kasih kepada responden dan menjelaskan tujuan penelitian. Pewawancara bisa 
memulai dengan mengetik pada chat software dan interviewer dapat membacanya melalui 
text box kemudian mengirim jawaban kepada pewawancara. Wawancara online bisa lebih 
terstruktur. Wawancara ini lebih tepat ditujukan pada target population yang lebih kecil, 
memiliki keahlian yang terstruktur, susah untuk direkrut dan ditemukan serta berkaitan 
dengan produk berteknologi tinggi.  

Keempat, pendekatan netnografi. Netnografi adalah penelitian kualitatif yang 
bersifat kontemporer dan dianggap sebagai metode tepat untuk menilai dan memahami 
budaya online.26 Netnografi sendiri didefinisi sebagai  laporan tertulis mengenai online 
cyberculture yang berkaitan dengan metode antropologi budaya. Alat umum yang 
digunakan dalam netnografi adalah online forum yang bermuara pada produk, jasa atau 
gaya hidup.27 Online forum mempermudah untuk komunikasi dalam komunitas online.28 
Komunikasi bisa terjalin dengan cepat dan langsung mendapat tanggapan serta tidak 
memakan banyak biaya. Online forum ini bisa dilaksanakan dengan mudah karena setiap 
anggota komunitas dapat membaca, menciptakan, dan menjawab topik-topik diskusi. 
Netizen (individu yang mendaftar sebagai online individuals), didorong untuk 
berpartisipasi dalam diskusi online. Komunikasi bisa dilakukan tanpa dibatasi oleh 
waktu dan tempat. Online forum ini bisa menyediakan sejumlah data berkaitan dengan 
deskripsi orang dan budaya.  

 

Penggunaan Neuromarketing 

Neuromarketing menggunakan informasi klinis mengenai fungsi dan mekanisme 
otak untuk membantu apa yang sedang terjadi dalam black box manusia sehingga dapat 
menjelaskan perilaku konsumen.29 Beberapa temuan mengenai muatan black box yaitu 1) 
mengapa individu cenderung berpikir jangka pendek-individu menggunakan korteks 
depan yang rasional untuk membuat keputusan namun konsekuensinya mengaktifkan 
sistem limbic yang cenderung mengarahkan pada keputusan jangka pendek; 2) mengapa 
individu cenderung berpikir secara mendadak-anterior cingulate  diarahkan dari korteks 
depan yang rasional dan sistem limbic untuk membuat pilihan yang akan diambil. Alat 
neuromarketing cukup beragam yaitu electroencephalography (EEG), magneto 
encephalography (MEG), positron emission tomography (PET), dan magnetic functional 
resonance imaging (FMRI).30  

Implikasi neuromarketing cukup tinggi. Pemasar dapat menggunakan 
neuromarketing sebagai metode penelitian untuk menggali informasi lebih detail dalam 
otak konsumen. Ada beberapa implikasi penting yang perlu dipahami yaitu: 

Keefektifan iklan. Dengan neuromarketing, pemasar dapat mengetahui pemikiran 
terdalam. Pemasar bisa memperoleh umpan balik. Penelitian juga menunjukkan bahwa 
memberikan stimuli pada bagian tertentu di otak bisa dikaitkan dengan kemudian untuk 
mengingat kembali mengenai iklan khusus. Meskipun hal ini sekedar recall, paling tidak 
bisa memengaruhi konsumen untuk memiliki niat membeli. Penggunaan musik, gambar, 
iklan di televisi atau aroma dalam toko dapat memicu otak memberikan stimuli positif.  

Product appeal. Menariknya sebuah produk dapat memengaruhi individu untuk 
memberikan stimuli positif. 
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Celebrity endorsement. Penggunaan celebrity dapat memberikan efek yang positif. 
Otak memberikan respon yang baik terhadap penggunaan celebrity karena berkaitan 
dengan aspek emosional dan pesan dianggap sebagai sesuatu yang bisa dipercaya.  

Logo/pilihan merek. Logo juga memberikan pemahaman pada pemasar bahwa 
otak akan memberikan respon terhadap logo tertentu. Adanya blind test terhadap produk 
Pepsi dan Coca Cola menunjukkan bahwa individu memberikan persepsi bahwa produk 
yang tidak ada logonya dianggap sebagai Pepsi karena individu memiliki persepsi Coca 
Cola lebih unggul. 

Seleksi media. Penelitian dalam neuromarketing menunjukkan bahwa 
penggunaan media harus memperhatikan aspek rasional dan emosional yang bisa 
memengaruhi perhatian konsumen.  

 

EEG 

EEG digunakan dalam penelitian perilaku konsumen. Penggunaan teknologi ini 
bisa menganalisis struktur dalam otak konsumen dan bagaimana berfungsi. Penerapan 
teknologi ini mem-iliki kecepatan tinggi dan mudah untuk diterapkan, dan jauh lebih 
murah. EEG ini bisa memberikan informasi terkait dengan respon-respon konsumen 
terhadap stimuli yang diterima oleh syarat kon-sumen, sehingga bisa menggali apa yang 
ada dalam benak konsumen. Deteksi ini bisa menampilkan struktur informasi dalam otak 
konsumen, dengan demikian, informasi yang bisa didapatkan oleh pemasar menjadi 
informasi penting untuk menjadi dasar pembuatan keputusan pemasaran, terkait dengan 
ide-ide produk baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94



Ringkasan  

Riset didefinisi sebagai suatu investigasi atau keingintahuan ilmiah yang 
terorganisasi, sistematis, menggunakan data, dan kritis terhadap suatu masalah yang 
bertujuan untuk menemukan solusi. Sistem ini berkaitan dengan cara menyelesaikan 
masalah yang bersifat bisnis maupun akademis.  

Dalam penelitian terdapat sejumlah fase yaitu fase pertama adalah mendefinisi  
riset; fase kedua adalah memilih desain riset; fase ketiga adalah melaksanakan desain 
riset; fase keempat adalah mengkomunikasikan hasil riset. Masing-masing fase ada 
tahapan yang harus dilalui. Fase pertama meliputi identifikasi dan klarifikasi  kebutuhan 
informasi, mendefinisi masalah riset, melakukan spesifikasi tujuan riset. Fase kedua 
meliputi menentukan desain penelitian dan sumber data, mengembangkan perencanaan 
sampling dan ukuran sampling, mendiskusikan isu pengukuran dan skala, dan 
mendesain kuesioner. Fase ketiga meliputi mengumpulkan dan menyiapkan data, 
analisis data, dan menafsirkan data. Fase keempat berkaitan dengan mengkomunikasikan 
hasil riset.  

Riset pemasaran memiliki manfaat yang paling utama yaitu memudahkan dan 
membantu para manajer untuk membuat keputusan bisnis lebih baik. Keputusan bisnis 
hasil riset dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih bisa 
memberikan solusi tepat untuk setiap permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. 

Aspek terkini penelitian pemasaran meliputi sejumlah hal penting yang bisa 
dijadikan referensi tambahan untuk memperoleh data konsumen dengan lebih baik. 
Selain itu, pemasar dapat menyusun strategi pemasaran dengan lebih tepat. Aspek 
tersebut antara lain pemanfaatan internet, digitalisasi penelitian, pendekatan kualitatif, 
dan penggunaan neuromarketing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95



1 Uma Sekaran dan Roger Bougie, Research Methods for Business: A Skill Building 
Approach (Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, 2009). 
 
2 Donald Cooper and Pamela Schindler, Business Research Methods (NewYork: McGraw, 
2014). 
 
3 Joseph F.Hair, Robert P.Bush, David J.Ortinau, Marketing Research: In a Digital 
Information Environment (Singapore:McGraw-Hill, 2010). 
 
4 David Glen Mick and Michelle Demoss, “A Projective Study of Motivations and 
Meanings of Self-Gifts: Implications for Retail Management,” Journal of Retailing 68 
(1992): 122-144. 
 
5 Uma Sekaran dan Roger Bougie, Research Methods for Business: A Skill Building 
Approach (Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, 2009). 
 
6 Uma Sekaran dan Roger Bougie, Research Methods for Business: A Skill Building 
Approach (Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, 2016). 
 
7 Uma Sekaran dan Roger Bougie, Research Methods for Business: A Skill Building 
Approach, (Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, 2016). 
 
8 Philip M.Podsakoff;  Scott B.Mackenzie;  Nathan P.Podsakoff, ”Common Method Biases 
in Behavioral Research: A Critical Review of the Literature and Recommended Remedies,” 
Journal of Applied Psychology (2003):88. 
 
9 Uma Sekaran dan Roger Bougie, Research Methods for Business: A Skill Building 
Approach, (Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, 2009). 
 
10 Michael Chau, Porsche Lam, and Boby Shiu, “A Blog Mining Framework,” IT Pro 
(2009) January/February. 
 
11 Joseph F.Hair, Robert P.Bush, David J.Ortinau, Marketing Research: In a Digital 
Information Environment (Singapore:McGraw-Hill, 2010). 
 
12 F.Okkinaki, and T. Ambler, "Marketing Performance Assessment: An Exploratory 
Investigation into Current Practice and the Role of Firm Orientation," Marketing Science 
Institute (1999): 99-114, Working paper Cambridge, MA. 
 
13 Bruce H. Clark, “A Summary of Thinking on Measuring the Value of 
Marketing,”Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing 9 (2000): 357-
369. 
 
14 James T.Rothe, Michael G Harvey, and  Candice E.Jackson, “The Marketing Audit: Five 
Decades Later,” Journal of Marketing Theory and Practice 5 (1997): 1-16. 
 
15 Peter Spillar, Matthew Moriarty, John Woodthorpe,“The Role of Matrix: A Diagnostic 
Test of Marketing Health,” European Journal of Marketing 28 (1994): 55-76. 
 

 
 

96



 
 
16 Ivana Kursan and Mirela Mihic, “Business Intelligence: The Role of the Internet in 
Marketing Research and Business Decision Making,” Management 15 (2010): 69-86. 
 
17 Paul Hemp, “Avatar based Marketing,” Harvard Business Review (2006) June. 
 
18 Alexander E.Reppel, Isabelle, Szmigin, and Thorsten Gruber,”The iPod phenomenon: 
Identifying A Market Leader’s Secret Through Qualitative Marketing Research,” Journal  
of Product & Brand Management 15 (2006): 239-249. 
 
19 Eric J.Johnson, “Digitizing Consumer Research,” Journal of Consumer Research  28 
(2001): 331-336. 
 
20 Hestanto, “Location Based Marketing Pemasaran Berbasis Lokasi”, 
https://www.hestanto.web.id/location-based-marketing-pemasaran-berbasis-lokasi/. 
Diakses 17 Mei 2019.  
 
21 Tom Moore,”Online Focus Groups And Qualitative Research In The Social Sciences: 
Their Merits and Limitations in A Study of Housing and Youth”, People, Place and 
Policy 9/1 (2013): 17-28. 
 
22 Von Hippel, R,”Perspective: User Toolkits for Innovation,” The Journal of Product 
Innovation Management 18 (2001): 247-257. 
 
23 J.R. Creswell, Research Design-Qualitative, Quantitative and Mixed Methods 
Approaches, Sage, Thousand Oaks, CA. (2009) 
 
24 Paul Skaggs,”Ethnography in Product Design-Looking for Compensatory Behaviors”, 
Journal of Management and Marketing Research (2006). 
 
25 ThomasJ. Reynolds; and J Gutman,  “Laddering Theory, Method, Analysis, And 
Interpretation,” Journal of Advertising Research 28(1988): 13-33. 
 
26 Norman J. O’Reilley; Ryan Rahinel; Mary K. Foster; Mark Patterson, “Connecting in 
Megaclasses: The Netnographic Advantage,” Journal of Marketing Education 29 (2007): 
69-84. 
 
27 Robert V. Kozinets, “I Want to Believe: A Netnography of the X-Philes’Subculture of 
Consumption,” Advances in Consumer Research 24 (1997): 470-475. 
 
28 Robert V. Kozinets, “The Field Behind the Screen: Using Netnography for Marketing 
Research in Online Communities,” Journal of Marketing Research 39 (2002): 61-72. 
 
29 Douglas L. Fugate,”Neuromarketing: A Layman’s Look At Neuroscience and its 
Potential Application to Marketing Practice,” Journal of Consumer Marketing (2007): 385-
394. 
 
30 K.Moore, “Maybe It Is Like Brain Surgery,” Marketing Magazine, 2005:110. 

97



 

Bab 5   

Menciptakan Nilai Pelanggan, Kepuasan dan Loyalitas 

 

Tujuan Pembelajaran 

Mahasiswa diajarkan mengenai nilai pelanggan. Nilai pelanggan merupakan rasio 
antara benefit dan biaya yang diterima. Nilai pelanggan yang optimal akan 
menguntungkan baik perusahaan maupun pelanggan. Kepuasan pelanggan dan 
memonitor pelanggan juga didiskusikan. Strategi untuk mengembangkan relasi 
pelanggan dijelaskan dalam bab ini.  

 

Membangun Nilai Pelanggan, Kepuasan dan Loyalitas 

Nilai yang Dirasakan oleh Pelanggan 

Istilah nilai pelanggan mempunyai banyak makna, tetapi hal yang utama dalam 
pemasaran ada dua yaitu nilai dari perusahaan (customer perceived value) dan nilai dari 
pelanggan (customer lifetime value).1 Nilai pelanggan adalah apa yang diperoleh (benefit) 
relatif terhadap apa yang sudah dikeluarkan (biaya).2 Nilai yang diciptakan oleh 
perusahaan dapat diukur oleh sejumlah uang yang mau dibayarkan oleh pelanggan. 
Bisnis pemasaran dianggap menguntungkan bila nilai melebihi biaya untuk 
menghasilkan aktivitas nilai. Nilai dapat diciptakan melalui diferensiasi dalam aktivitas 
rantai nilai. Perusahaan dianggap kompetitif bila mampu memberikan nilai yang lebih 
baik daripada pesaing.  

Komponen nilai memiliki aspek beragam. Menurut beberapa penelitian 
terdahulu, komponen nilai memiliki sejumlah aspek yang terus berkembang dan 
mengalami perubahan. 

1. Nilai diwujudkan dari ketidakpastian, kompleksitas, asimetri informasi, dan 
kondisi yang memungkinkan untuk menawar.3 

2. Nilai merupakan wujud kebutuhan manusia yang berupa kebutuhan 
fungsional, simbolis, dan pengalaman.4 

3. Nilai terdiri atas fungsional, sosial, emosional, epistemik, dan conditional.  

4. Nilai juga bisa dibedakan, yaitu nilai ekstrinsik dan instrinsik.5 

5. Nilai juga terdiri atas komponen produk, jasa, pengalaman berbelanja, risiko 
pelanggan dan dapat diperbaiki dengan memperbaiki kualitas.6 

Nilai juga terdiri atas sejumlah kategori, yaitu kualitas produk, pengiriman, waktu 
dipromosikan, biaya produk langsung, biaya proses, interaksi personal, pemasok, dan 
dukungan jasa.7  

Nilai didefinisi sebagai trade off yang dirasakan oleh pelanggan antara biaya dan 
benefit dan umumnya dianggap sebagai sesuatu yang relatif.8 Komponen nilai bisa 
bervariasi antara pelanggan atau antar situasi pembelian yang berbeda. Nilai pelanggan 
juga dianggap sebagai apa yang pelanggan dapat (benefit, kualitas, penghargaan, dan 
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utilitas) dari pembelian dan penggunaan produk  versus apa yang mereka bayar (harga, 
biaya, dan pengorbanan), menghasilkan sikap atau ikatan emosi dengan produk. Nilai 
yang dirasakan menunjukkan keseluruhan apa yang diperoleh pelanggan dari perilaku 
konsumsi. Nilai ini bisa digunakan sebagai indikator niat pembelian pelanggan.   

Memahami penentuan nilai pelanggan adalah sesuatu yang penting. Hal ini 
meliputi sejumlah proses yaitu mengetahui siapa yang menjadi nilai dari pelanggan yang 
menjadi target, memahami dimensi nilai, memahami proses dalam penyampaian nilai 
secara baik kepada pelanggan, dan memahami apa yang menjadi nilai pelanggan di masa 
yang akan datang.9 Penentuan nilai pelanggan ini juga dibantu oleh integrasi informasi 
dari berbagai sumber.  

Data penelitian. Perusahaan yang melakukan penelitian secara rutin, akan mudah 
memahami adanya nilai yang diinginkan oleh pelanggan. Nilai ini bisa berubah dengan 
cepat sejalan dengan tuntutan pelanggan untuk menghendaki sesuatu dengan lebih baik 
dan lebih cepat. 

Data lingkungan makro. Perusahaan dilengkapi dengan sistem informasi 
pemasaran untuk bisa memahami perkembangan yang terjadi di luar. Data lingkungan 
makro berupa perkembangan sosial ekonomi, demografi, gaya hidup, bahkan aspek 
politik.  

Data keluhan pelanggan. Perusahaan yang maju selalu berusaha untuk menerima 
masukan pelanggan. Masukan pelanggan merupakan suatu cara untuk memperbaiki 
strategi perusahaan ke depan dengan lebih baik.  

Data distributor atau tenaga penjual. Data ini dapat berupa informasi mengenai 
tingkat penjualan produk di lapangan. Tim distributor atau tenaga penjual merupakan 
aspek yang berinteraksi langsung dengan pelanggan sehingga preferensi produk bisa 
diketahui dengan mudah. Di samping itu, tim ini bisa mengetahui strategi pesaing dengan 
cepat.  

Perusahaan juga harus memiliki keragaman metode untuk bisa memahami 
perkembangan nilai pelanggan. Penggunaan baik metode kuantitatif maupun kualitatif 
membantu dalam koleksi dan analisis data pelanggan. Pada waktu yang bersamaan, 
metode ini dibutuhkan untuk memahami isu-isu berkaitan dengan nilai.  

Dalam memahami penyampaian nilai ke pelanggan, ada sejumlah aspek yang 
harus dipahami oleh perusahaan, yaitu budaya organisasi, prosedur, dan halangan 
pembelajaran. Dengan memahami aspek ini, perusahaan diharapkan dapat memahami 
aspek-aspek ini karena akan memberikan perhatian kepada pelanggan dengan lebih baik. 
Pertama, mengenai budaya organisasi. Budaya organisasi yang membentuk perilaku 
individu dalam organisasi berkaitan dengan aspek pengukuran kinerja dan sistem 
penghargaan. Bila sistem penghargaan tidak didasarkan pada kemampuan karyawan 
untuk bisa menyampaikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, maka karyawan tidak 
termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Karyawan yang mampu menghasilkan 
ide inovasi seharusnya diberikan penghargaan yang berbeda dari karyawan yang kurang 
menghasilkan ide inovasi. Oleh karena itu, budaya perusahaan yang mendukung inovasi, 
akan menghargai kreativitas karyawan dengan memberikan insentif yang tinggi.  

Kedua, mengenai halangan prosedural. Perusahaan mungkin menghadapi suatu 
kondisi di mana menyelesaikan sebuah masalah berdasarkan pada sistem yang sudah 
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ada. Padahal sistem yang sudah ada tersebut tidak memungkinkan perusahaan untuk bisa 
menyelesaikan masalah dengan baik, dengan demikian perusahaan tidak bisa 
mengembangkan strategi dengan baik juga. Perusahaan misalnya hanya mengandalkan 
laporan rutin dari tim penjualan dan terkadang tidak bersedia untuk mencari informasi 
lebih lanjut mengenai laporan rutin tersebut secara lebih mendalam. Pencarian informasi 
lebih lanjut memang membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar namun hasilnya 
mungkin lebih efektif dan perusahaan mendapatkan keragaman informasi sehingga bisa 
merumuskan strategi lebih baik.  

Ketiga, aspek mengenai  kemauan manajer perusahaan untuk melakukan 
pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan mengetahui hal-hal yang baru misalnya 
metode untuk memahami preferensi pelanggan. Terkadang, manajer lebih mengandalkan 
metode  yang sudah ada karena tidak mau belajar.  

 

Kepuasan Pelanggan Total 

Kepuasan pelanggan adalah ukuran bagaimana produk keseluruhan perusahaan 
memiliki kinerja yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelanggan.10 Kepuasan 
pelanggan  merupakan sebuah persepsi dan terkadang tidak sesuai dengan apa yang 
dirasakan secara nyata. Perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan ukuran internal 
mengenai kinerja suatu produk. Ukuran internal produk terkadang terlalu dibesarkan 
berdasarkan ukuran perusahaan, tanpa memahami pelanggan. Ada suatu keterkaitan 
antara kepuasan pelanggan dan kinerja perusahaan. Hal ini bisa dikaitkan dengan value-
profit chain. Hubungan kepuasan pelanggan dan kesuksesan perusahaan dapat 
ditunjukkan dengan  kinerja perusahaan yang bagus melibatkan banyak urutan aspek. 
Kepuasan pelanggan bermula dari kepuasan karyawan terlebih dahulu. Kepuasan 
karyawan internal  memiliki konsekuensi bahwa mereka akan melayani dengan baik 
pelanggan eksternal perusahaan. Selain kepuasan karyawan ini, mereka mampu 
menyampaikan nilai pelanggan berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan 
kepada pelanggan. Apabila penyampaian nilai pelanggan sesuai dengan ekspektasi 
pelanggan, maka akan tercipta kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan akan 
menciptakan komitmen pelanggan dan akhirnya pelanggan akan memiliki keinginan 
untuk selalu menggunakan produk atau jasa perusahaan secara terus-menerus. 
Komitmen perusahaan menunjukkan bahwa pelanggan memiliki keyakinan bahwa 
produk atau jasa perusahaan memiliki benefit yang lebih unggul daripada benefit produk 
perusahaan lain. Hal ini akan memberikan kontribusi pada profit perusahaan.  

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan aspek kepuasan pelanggan. Aspek ini 
berkaitan dengan sejumlah mitos yang membicarakan aspek kepuasan pelanggan. 
Mitos adalah sebagai berikut.11 

Kepuasan pelanggan adalah konsep lama dan terbatas. Sebenarnya konsep ini 
tidak bisa dikatakan terbatas karena ada sejumlah  konsep yang menggambarkan 
kepuasan pelanggan misalnya loyalitas pelanggan, customer relationship, pengalaman 
pelanggan, fokus pelanggan, consumer delight, customer retention, ikatan emosional, 
kualitas pelayanan, service recovery, zero defection, dan customer win-back. Namun, kata 
kepuasan dianggap sebagai konsep yang paling tepat untuk menggambarkan sikap dan 
perasaan pelanggan terhadap pengalamannya dalam organisasi.  
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Loyalitas menjadi aspek yang jauh lebih penting untuk didiskusikan. Sebenarnya, 
untuk mendapatkan loyalitas pelanggan, perusahaan harus memahami faktor pendorong 
utama pelanggan memiliki loyalitas terhadap pelayanan perusahaan. Faktor pendorong 
utama ini adalah kepuasan. Bahkan sebenarnya, pelanggan yang mengalami kepuasan 
bisa saja memiliki keinginan untuk tidak membeli produk perusahaan dan melakukan 
pembelian alternatif produk pada perusahaan lain. Di satu sisi,  lebih memanfaatkan 
pelanggan yang sudah ada daripada mencari pelanggan lainnya lagi. Pemasar sebaiknya 
melakukan pengembangan produk yang sifatnya berkelanjutan karena pelanggan 
menunjukkan kecenderungan untuk melakukan pencarian produk lain dalam berbagai 
aspek pada suatu produk karena adanya variasi, keinginan mencoba hal baru, dan mudah 
bosan. Dengan demikian, pelanggan cenderung untuk berpindah secara intensif. Merek 
yang bisa menawarkan sesuatu yang baru dan unik, berbeda, dan dapat diterima akan 
mendapatkan keuntungan dengan mempertahankan pelanggan yang ada. Loyalitas merek 
pelanggan masih penting untuk dipertahankan karena juga berkaitan dengan pilihan 
merek produk yang ditawarkan dan peningkatan profitabilitas perusahaan.  

Memperbaiki kepuasan pelanggan dan loyalitas merupakan hal yang sulit. 
Konsep ini menunjukkan bahwa memperbaiki kepuasan pelanggan merupakan pekerjaan 
yang tidak hanya sulit, namun merupakan hal yang sangat sulit dilakukan. Kepuasan 
pelanggan tidak hanya diperbaiki hanya dengan waktu cepat dan memberikan gimmick 
atau insentif biasa. Namun, memperbaiki kepuasan pelanggan harus mendorong 
perusahaan untuk melakukan investasi perusahaan dan melakukan perubahan strategi 
ke depan.   

Survey tidak memiliki manfaat. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa 
survey kepuasan pelanggan tidak mengukur apa yang mau diukur. Terkadang pertanyaan 
kepada pelanggan, tidak mudah dipahami. Pertanyaan dengan kuesioner terkadang 
terlalu panjang dan tidak mengarah pada tujuan yang dimaksud. Oleh karena itu, 
pemilihan kata-kata dalam kuesioner harus diperhatikan. Survey tetap memberikan 
manfaat sepanjang penggunaan kata-kata untuk menanyakan pelanggan mudah 
dipahami.  

Menanyakan pelanggan bukan salah satu cara untuk melakukan monitoring 
kepuasan. Sebenarnya banyak cara untuk menganalisis kepuasan pelanggan, yaitu 
analisis customer defection, umpan balik dari karyawan, monitoring penjualan, 
penggunaan metrik internal antara lain kecepatan solusi, kecepatan pengiriman, dan juga 
penggunaan mystery shopping. Semua ini memang bisa digunakan untuk mengetahui 
kepuasan pelanggan.  

 

Memonitor Pelanggan 

Kepuasan pelanggan penting untuk selalu diketahui setiap saat. Monitoring ini 
sifatnya berkelanjutan. Perusahaan bisa melakukan pada periode tertentu dalam satu 
tahun, namun harus dilakukan secara rutin. Keinginan pelanggan  cepat sekali untuk 
berubah, dengan demikian, perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan data kepuasan 
pelanggan di masa yang lalu. Ada sejumlah teknik yang digunakan oleh perusahaan 
untuk melakukan monitoring kepuasan pelanggan.  
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Survei. Survei merupakan teknik kuantitatif yang ditujukan untuk dapat 
mengetahui motivasi, persepsi, sikap, opini atau pendapat pelanggan. Teknik ini 
dilakukan melalui wawancara, observasi atau memberikan kuesioner kepada pelanggan.  

Mystery shopping. Teknik ini sebenarnya tidak mengukur kepuasan pelanggan 
secara langsung. Namun, teknik ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan yang 
disediakan oleh perusahaan terhadap pelanggan. Perusahaan bisa menggunakan 
seseorang yang menyamar sebagai pelanggan perusahaan dan karyawan yang dinilai tidak 
mengetahui bahwa pelanggan tersebut adalah seseorang yang sedang mengevaluasi 
kinerjanya. Dengan demikian, perusahaan bisa membandingkan antara pelayanan yang 
standard dan pelayanan aktual. Kesenjangan ini bisa diketahui untuk meningkatkan 
kinerja perusahaan dalam melayani pelanggan.  

Critical Incident Technique. Perusahaan bisa menggunakan critical incident 
technique untuk memahami keinginan pelanggan.12 Teknik ini memfokuskan perolehan 
informasi dari pelanggan mengenai produk dan jasa yang diterima. Pelanggan adalah 
istilah umum yang menunjukkan seseorang yang menerima jasa atau produk dari yang 
lain (perusahaan). Teknik ini bisa merumuskan keinginan pelanggan dari berbagai aspek, 
yaitu dari berbagai pelanggan atau karyawan dari berbagai departemen. Keunggulan dari 
teknik ini adalah menerima masukan pelanggan untuk menentukan kualitas berkaitan 
dengan produk dan kinerja. Indikator yang menjadi masukan untuk perusahaan melalui 
teknik ini adalah aspek kinerja positif maupun kinerja negatif. Aspek positif berkaitan 
dengan karakteristik produk atau jasa yang pelanggan  inginkan; sedangkan aspek negatif 
berkaitan dengan karakteristik produk atau jasa yang pelanggan hindari.  

Focus group discussion. Teknik ini merupakan teknik diskusi dengan melibatkan 
sejumlah 8 sampai 10 orang untuk mendiskusikan mengenai topik tertentu. Pelanggan 
bisa menjadi partisipan dalam diskusi ini. Dengan melaksanakan diskusi ini, perusahaan 
bisa menggali kepuasan pelanggan yang dirasakan dengan lebih mendalam.  

Menggunakan tenaga penjual. Tenaga penjual merupakan orang yang memiliki 
interaksi kuat dengan pelanggan. Mereka adalah individu yang bertemu setiap hari 
dengan pelanggan  dengan demikian bisa memahami perubahan preferensi. Selain itu, 
tenaga penjual juga memahami perkembangan persaingan yang ditunjukkan oleh strategi 
pesaing perusahaan.  

Mengikuti blog atau online forum. Perusahaan juga bisa memiliki blog. Blog dapat 
membantu perusahaan untuk membantu memahami opini pelanggan terhadap produk. 
Selain blog, online forum dapat menjadi media perusahaan untuk berdiskusi secara 
langsung dengan pelanggan. Online forum dapat menampung berbagai ide dari 
pelanggan.  

 

Kualitas Produk dan Jasa 

Kualitas dapat didefinisi sebagai sesuatu aspek yang superior atau istimewa.13 

Kualitas yang dipersepsi dapat didefinisi sebagai pertimbangan pelanggan mengenai 
superioritas produk. Kualitas bisa dipersepsi secara objektif dan subjektif. Kualitas 
secara objektif merupakan superioritas yang bisa diukur dan dibuktikan. Kualitas secara 
subjektif merupakan persepsi berdasarkan pengalaman individu masing-masing. 
Kualitas selalu dikaitkan dengan harga. Harga yang mahal sebagai penentu kualitas. 
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Namun hal ini tergantung pada beberapa hal, yaitu tersedianya indikator pada kualitas, 
variasi harga dalam kelas produk, variasi kualitas produk dalam kategori produk, tingkat 
kesadaran harga pelanggan, dan kemampuan pelanggan dalam mendeteksi variasi 
kualitas dalam kelompok produk. Tugas perusahaan dalam meningkatkan kualitas adalah 
antara lain: 

Menutup kesenjangan persepsi kualitas. Manajer perusahaan harus mampu 
membedakan kualitas yang sifatnya objektif maupun subjektif. Dengan demikian, strategi 
untuk meningkatkan pelayanan ke pelanggan menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan 
oleh pelanggan.  

Identifikasi aspek intrinsik dan ekstrinsik atribut yang mendukung kualitas. 
Tugas utama pemasar adalah menemukan atribut penting yang bisa dipersepsi sebagai 
penentu kualitas oleh pelanggan. 

Pemasar harus menyadari bahwa sifat kualitas sangat dinamis. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa kualitas yang sudah diwujudkan oleh perusahaan saat ini tidak 
berarti kualitas tersebut sebagai  aspek final. Perbaikan kualitas harus bersifat terus 
menerus seiring dengan semakin berubahnya tuntutan pelanggan, kemajuan teknologi 
perusahaan dan tingkat persaingan.  

Pemasar juga harus tahu, bahwa kualitas suatu pelayanan atau produk tidak 
hanya ditentukan oleh aspek moneter, namun juga aspek non-moneter. Misalnya waktu.  

 

Memaksimalkan Customer Lifetime Value 

Mengukur Customer Lifetime Value 

Relationship marketing adalah usaha untuk menarik, mempertahankan, dan 
meningkatkan hubungan dengan pelanggan.14 Relationship marketing dipandang sebagai 
sesuatu yang semakin penting bagi perusahaan yang sedang berusaha untuk bisa 
memberikan pelayanan dalam jangka panjang dengan para stakeholder-nya antara lain 
pelanggan, pemasok, karyawan, bahkan pesaing.15 Aspek fundamental dalam 
relationship marketing adalah pelanggan cenderung tidak melakukan pilihan pada jasa 
lain, namun hanya pada jasa perusahaan yang dipilih.16 

Tujuan diadakannya program loyalitas pelanggan adalah penentu kesuksesan dan 
profitabilitas perusahaan.17 Loyalitas didefinisi sebagai suatu komitmen mendalam 
individu untuk melakukan pembelian ulang pada produk yang ditawarkan di masa yang 
akan datang meskipun ada situasi pemasaran lain yang memengaruhinya untuk 
melakukan pembelian merek lain. Loyalitas tidak hanya bersifat keperilakuan namun 
juga bersifat kesikapan. Untuk menciptakan pelanggan yang memiliki loyalitas yang 
sungguh-sungguh sulit untuk didapat. Pesaing akan selalu berusaha memengaruhi 
pelanggan melalui pesan-pesan yang persuasif dan insentif dengan tujuan menarik hati 
mereka. Bentuk yang paling mudah untuk memengaruhi pelanggan adalah variasi kognitif 
dalam pesan namun bentuk yang paling susah adalah bentuk tindakan. Tingkatan 
loyalitas dimulai dari aspek kognitif, afektif, konatif, dan perilaku. Loyalitas kognitif 
didasarkan pada tingkat kinerja berkaitan dengan aspek fungsional, estetika, maupun 
biaya. Loyalitas afektif bisa dipengaruhi bila pelanggan merasa tidak puas. Loyalitas 
afektif ini bisa luntur dan mengakibatkan perubahan kognitif. Tingkatan loyalitas 
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selanjutnya adalah konatif. Meskipun tahap ini lebih tinggi, pelanggan bisa tidak loyal 
karena adanya informasi dari pesaing yang cukup kuat untuk memengaruhi pelanggan 
agar berubah. Oleh karena itu, usaha pemasar memengaruhi pelanggan sepanjang siklus 
hidup produk melalui strategi akuisisi dan retensi. Program loyalitas harus ditujukan 
terus-menerus sehingga pelanggan memiliki komitmen untuk tidak berpindah pada 
merek lain berdasarkan pertimbangan pada aspek ekonomi, dan psikologis. Pelanggan 
diharapkan tidak hanya memiliki komitmen secara afektif, namun juga komitmen secara 
kalkulatif karena hal ini merefleksikan kemampuan perusahaan untuk menyediakan 
produk dan pelayanan yang baik secara konsisten.  

Dalam relationship marketing, terdapat konsep customer lifetime value (CLV). 
CLV ini merupakan net present value semua penghasilan perusahaan dari seorang 
individu. CLV yang semakin panjang diharapkan stabil dan memiliki matriks penilaian 
yang stabil bagi kontribusi peningkatan nilai perusahaan. Hal ini tidak hanya berkaitan 
dengan pengukuran keuangan. Konsep CLV ini merupakan matriks yang paling ideal 
untuk menilai keseluruhan nilai perusahaan. Cara menghitung CLV adalah pertama 
mengembangkan model CLV untuk setiap pelanggan. Fokusnya adalah biaya akuisisi 
pelanggan, biaya retensi pelanggan, dan biaya pemasaran yang lain serta penghasilan 
pelanggan untuk menghitung CLV. Kedua, adalah Customer Base Analysis, perusahaan 
menganalisis berbagai informasi mengenai aspek pelanggan dan memprediksi nilai 
probabilitas transaksi pelanggan di masa yang akan datang. Ketiga, melakukan analisis 
CLV dan implikasinya pada pembuatan keputusan manajerial yang relevan.  Efek 
program loyalitas yang dibuat oleh perusahaan diharapkan dapat meningkatkan CLV dan 
profitabilitas perusahaan.  

 

I = periode aliran kas dari transaksi pelanggan 

Ri = penghasilan pelanggan pada periode i 

Ci = total biaya yang yang dihasilkan dari Ri pada periode i 

D = tingkat diskon yang diwakili dari biaya modal atau nilai waktu uang 

n   = total periode yang diproyeksikan selama periode tertentu dari pelanggan 

  

Menggali Relasi Pelanggan 

Manajemen Relasi Pelanggan (Customer Relationship Management) 

Customer relationship management (CRM) merupakan sejumlah proses interaktif 
yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara investasi perusahaan dan 
pemenuhan kebutuhan pelanggan untuk menghasilkan profit yang optimal.18 CRM dapat 
ditelurusi sebagai bagian dari relationship marketing  yang merupakan usaha terintegrasi 
untuk mengidentifikasi, membangun, dan mempertahankan jaringan kerja dengan 
pelanggan individual untuk memperoleh manfaat yang menguntungkan baik perusahaan 
maupun pelanggan. Perkembangan teknologi dalam mobile business memudahkan cara 
baru untuk menjalankan bisnis.19 Mobile technology bisa digunakan oleh perusahaan 
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untuk bisa menjalin hubungan baik dengan pelanggan sepanjang waktu. Beberapa 
keuntungan yang bisa diperoleh dari penggunaan mobile technology untuk kegiatan CRM.  

Bisa dilakukan di manapun. Mobile technology memudahkan perusahaan  untuk 
bisa menghubungi pelanggan. Segala informasi mengenai perkembangan preferensi 
pelanggan bisa menjadi data bagi perusahaan yang bisa diakses setiap saat.20 

Mobile technology memudahkan adanya kontekstualisasi. Konteks ini bisa 
meliputi pengguna individual, posisi geografi,  maupun lingkungan fisik. Penggunaan 
bisa ditujukan pada kelompok pelanggan tertentu dan di area tertentu. Dengan demikian, 
informasi berkaitan dengan kelompok pelanggan dapat diketahui dengan baik. 

Interaktif. Mobile technology dapat memudahkan perusahaan untuk mengadakan 
interaksi yang cukup intensif dengan pelanggan setiap saat karena perusahaan bisa 
menghubungi pelanggan tanpa  dibatasi oleh waktu dan tempat.  

Kenyamanan. Mobile technology menawarkan kenyamanan karena memudahkan 
perusahaan untuk menghubungi pelanggan. Semua fitur-fitur dalam handphone sudah 
dapat membantu perusahaan untuk bisa melakukan komunikasi, pencatatan, dan 
sebagainya. Alat yang digunakan lebih kecil dan bisa dibawa tanpa merepotkan karyawan 
perusahaan yang bertugas untuk menjalin hubungan dengan pelanggan.21 Selain itu, 
teknologi ini juga memiliki sejumlah multimedia yang memudahkan untuk menjalin 
hubungan dengan pelanggan. 

Efisiensi secara organisasional. Penggunaan mobile technology termasuk di 
dalamnya internet memudahkan perusahaan untuk menyimpan semua dokumen 
pelanggan  dalam bentuk softcopy dan hardcopy. Dokumen ini sifatnya bisa diperbarui 
berdasarkan perubahan data yang dimiliki oleh perusahaan setiap saat. Informasi ini bisa 
diakses setiap saat oleh perusahaan agar bisa dijadikan referensi untuk membuat 
keputusan.22  

CRM merupakan strategi yang dijalankan oleh perusahaan dengan memfokuskan 
pendekatan personal dan didukung oleh teknologi informasi untuk dapat menjalin 
hubungan dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan dalam jangka 
panjang.23 CRM mengutamakan hubungan kolaboratif antara perusahaan dan pelanggan 
serta  menyediakan pelayanan kepada pelanggan setiap saat. Penerapan strategi  tersebut 
dapat menciptakan  hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, sehingga perusahaan 
dapat mengerti kebutuhan pelanggan dan menawarkan  produk dan pelayanan  yang 
sesuai. Strategi ini seharusnya lebih bersifat strategis dan  menjadi strategi bisnis  sebagai 
perencanaan paling utama. Strategi ini menjadi penentu utama dalam kegiatan 
perusahaan untuk melayani pelanggan dengan baik. Sejumlah keuntungan pelaksanaan 
CRM adalah sebagai berikut.  

1. Meningkatkan jumlah pelanggan. Pelanggan yang puas memiliki keinginan 
untuk memberikan rekomendasi kepada kerabat dekatnya untuk menjadi 
pelanggan atau pelanggan. 

2. Perusahaan tidak perlu merekrut pelanggan untuk mempertahankan usaha 
namun dengan mengoptimalkan pelanggan potensial. 

3. Menurunkan biaya promosi.  
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4. Penerapan strategi ini mempercepat pengenalan produk ke pasar karena  
informasi mengenai data pelanggan yang lebih baik. 

Ada sejumlah strategi CRM yang bisa dijalankan perusahaan antara lain dengan 
melakukan dialog terus-menerus dengan para pelanggannya melalui situs, telepon, e-
mail, dan kunjungan secara langsung, selain itu meningkatkan pengetahuan tentang 
kebutuhan pelanggan sehingga perusahaan dapat mengenali preferensi dan pembelian 
pelanggan yang selanjutnya dapat digunakan untuk menciptakan solusi; dan melakukan 
koordinasi dengan  beragam departemen atau divisi secara harmonis serta memberikan 
akses data pelanggan kepada sales force, call center, dan departemen lain.  

Komponen CRM terdapat empat elemen yaitu fokus pada pelanggan, knowledge 
management (manajemen pengetahuan), struktur organisasi, dan teknologi informasi. 24 

Dalam elemen yang pertama adalah fokus pada pelanggan, dengan fokus pada 
pelanggan, perusahaan akan berupaya meningkatkan pelayanan yang bertujuan pada 
kepuasan dan penciptaan nilai bagi pelanggan secara terus menerus, sehingga setiap 
kebijakan bisnis yang diambil selalu akan berorientasi pada pelanggan (customer centric 
marketing), mengidentifikasi life time value bagi pelanggan. Hal ini berarti bahwa dengan 
pelanggan yang dimiliki akibat dari transaksi yang terjadi dalam jangka waktu yang lama 
dapat memberikan keuntungan lebih bagi perusahaan. Personalization diartikan bahwa 
proses pemasaran harus one to one, dalam melakukan pelayanan dan pendekatan kepada 
pelanggan utama harus berbeda (personal), melihat keunikan dari apa yang dibutuhkan. 
Interactive cocreation marketing dapat diartikan bahwa komunikasi yang dilakukan 
pemasaran dan pelanggan harus komunikasi dua arah dalam aspek desain produk dan 
produksi sebagai upaya menjaga hubungan baik dengan pelanggan.  

Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management). Fokus pada pelanggan 
dituangkan pada bagaimana manajemen perusahaan dalam mengelola data pelanggan. 
Dalam sudut pandang CRM knowledge dapat dipahami melalui pengetahuan dan 
pengalaman dari data empiris pelanggan, yang meliputi, proses pembelajaran dan 
regeneration, hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari hubungan dengan pelanggan 
untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Menyebarkan dan berbagi pengetahuan, 
pengetahuan adalah nilai yang tidak terhingga bagi perusahaan, dan pengetahuan itu 
akan terus meningkat melalui penyebaran dan berbagi, oleh karena itu perusahaan harus 
mengatur mekanisme untuk berbagi pengetahuan tentang pelanggan ke berbagai 
departemen. Knowledge responsiveness, merupakan pelaksanaan dari penyebaran dan 
berbagi pengetahuan tentang pelanggan, yang harus lebih cepat memberikan tanggapan 
pada permintaan pelanggan, tidak hanya pada produk dan layanan melainkan pada 
orientasi jangka panjang. Terdapat beberapa key facets yang dapat menjadi acuan 
perusahaan untuk mengimplementasikan dimensi ini di antaranya knowledge & learning 
generation yang mempunyai tujuan utama menyediakan 360 degrees customer view dalam 
menggali informasi dari konsumen. Dengan demikian terjalin komunikasi dua arah 
bagaimana keinginan dan kebutuhan konsumen yang harus terpenuhi dengan tepat 
melalui beberapa alat bantu seperti data mining, data warehouse dan data marts yang 
seluruhnya tergabung dalam bentuk business intelligence. 

Struktur organisasi. Ketika perusahaan memfokuskan pada CRM, perubahan 
mendasar pada cara perusahaan mengatur proses bisnis dan perilaku organisasi, kunci 
sukses perusahaan yang berorientasi pada CRM adalah perusahaan yang memasukan 
CRM dalam struktur organisasi, komitmen seluruh unsur sumber daya dalam organisasi 
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dan pengelolaan sumber daya manusia. CRM membutuhkan keseluruhan unsur 
organisasi bekerja yang memiliki tujuan untuk membangun  hubungan yang kuat dengan 
pelanggan. Seperti desain struktur  organisasi yang efektif  dalam mengoptimalkan 
hubungan dengan pelanggan, termasuk penetapan tim proses, tim yang berfokus pada 
pelanggan dan tim antar lintas fungsi. 

Teknologi Informasi.  Akurasi dari database pelanggan adalah inti suksenya 
kinerja CRM, akibatnya  teknologi memiki peran penting pada CRM dalam menambah 
kemampuan perusahaan dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggan, bahkan 
kemajuan dalam IT melengkapi perusahaan dalam kemampuan untuk mengumpulkan, 
menyimpan, menganalisa dan berbagi informasi pelanggan dengan sangat cepat. Dengan 
demikianlah perusahaan  dapat meningkatkan kemampuan dalam menanggapi 
kebutuhan pelanggan, menarik dan mempertahankan pelanggan. IT mengubah cara 
pendekatan untuk CRM, dengan sistem yang terintegrasi dengan web, yang dapat 
menampilkan beberapa data misalnya sistem informasi pelanggan, otomatisasi proses 
pelayanan pelanggan dan call center.  

 

Digital Customer Service-Samsung Electronics Indonesia 

Perkembangan teknologi komunikasi dan semakin masifnya penggunaan media 
sosial melahirkan inovasi baru bagi perusahaan dalam berkomunikasi dengan 
konsumen. Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan menciptakan 
kepuasan konsumen, perusahaan dapat memanfaatkan aplikasi dan juga media 
sosial. Salah satu yang dapat digunakan adalah penggunaan aplikasi layanan 
konsumen, seperti Chatbot, yaitu sebuah program komputer yang dirancang untuk 
mampu melakukan simulasi percakapan intelektual dengan manusia berupa 
pertanyaan-pertanyaan dasar, masukan, atau keluhan dari konsumen, baik secara 
teks maupun audio. Aplikasi ini dapat memberikan respon selama 24 jam dalam 7 
hari setiap minggunya dan memungkinkan konsumen untuk mendapatkan informasi 
tentang produk bisnis dengan cepat dan nyaman. Dari sisi operasional perusahaan, 
penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat menekan biaya perusahaan dalam 
menyediakan SDM dalam bidang layanan konsumen. Selain aplikasi, layanan 
konsumen digital yang juga populer adalah dengan memanfaatkan media sosial. 
Layanan konsumen melalui Whatsapp for Business dan Remote Support 
memudahkan konsumen berkonsultasi kapanpun dan di manapun. Layanan 
konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk yang dipasarkan. 
Samsung Electronics Indonesia melalui Samsung Service Center dan Smart Service 
yang dapat ditemui di hampir seluruh kota di Indonesia, berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan one-hour service, sehingga konsumen dapat kembali 
beraktivitas tanpa kendala. Merespon perkembangan digitalisasi, Samsung 
melengkapi layanannya dengan menghadirkan Contact Center dan Remote Support.  

Konsumen dapat mengakses Samsung Contact Center melalui berbagai cara. 
Konsumen yang memilih untuk berbicara langsung, dapat menghubungi layanan 
telepon bebas pulsa di 0800 112 8888. Konsumen yang telah mengunduh aplikasi 
Samsung Members juga dapat langsung berkomunikasi melalui live chat, dan 
layanan digital melalui chat ke Whatsapp for Business di 0818 021 55777. 
Konsumen dapat berkonsultasi, menanyakan promo produk, menjadwalkan 
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kunjungan teknisi produk elektronik, ataupun meminta pemeriksaan produk jarak 
jauh. Selain itu, Samsung juga memiliki layanan digital Remote Support yang 
memungkinkan pengecekan perangkat Samsung konsumen dari jarak jauh secara 
real time. Layanan Remote Support dapat diakses melalui aplikasi atau web service, 
dan permintaan layanan ini akan langsung terhubung dengan Samsung Contact 
Center 24 jam setiap hari. Layanan Remote Support menyediakan tiga pilihan 
layanan: Smart Tutor untuk smartphone yang dapat diakses melalui aplikasi Smart 
Tutor for Samsung Mobile dan Samsung Members. Samsung Contact Center agent 
akan memberikan layanan jarak jauh seperti pemeriksaan software dan mengatur 
ulang setting agar kinerja smartphone tetap optimal 

Visual Support untuk peralatan rumah tangga. Melalui layanan ini konsumen akan 
dipandu untuk masuk ke webpage https://samsung.startsupport.com dan Samsung 
Contact Center agent dapat melihat langsung kondisi produk melalui kamera 
Samsung Galaxy konsumen. Agent kemudian akan memandu konsumen untuk 
melakukan pengecekan dan perbaikan, juga memberi panduan perbaikan mandiri 
di rumah, atau jika masih belum berhasil dapat langsung menjadwalkan kunjungan 
teknisi. 

Remote Management untuk Smart TV yang diakses melalui TV dengan panduan 
agent. Layanan jarak jauh yang diberikan antara lain pemeriksaan dan pengkinian 
software, pemeriksaan aplikasi, setting dan menu Smart TV konsumen.25 

 

Membangun Loyalitas  

Konsep loyalitas selalu memfokuskan pada loyalitas merek atau pelanggan.26 
Loyalitas merek adalah respon keperilakuan yang bersifat bisa terungkap secara terus-
menerus oleh unit pengambil keputusan dengan memperhatikan satu atau beberapa 
merek alternatif dan merupakan fungsi proses psikologis.27 Loyalitas merek juga 
didefinisikan sebagai komitmen mendalam untuk membeli kembali produk yang disukai 
di masa yang akan datang meskipun ada pengaruh situasional dan usaha pemasaran yang 
berpotensi untuk menyebabkan perilaku berpindah.28   

Jika  individu merasa mendapat kepuasan dari merek terdahulu, maka individu 
memiliki konsekuensi kognitif untuk memilih merek tersebut di masa yang akan 
datang.29 Konsekuensi kognitif tersebut memunculkan loyalitas.30 Di samping itu, 
loyalitas muncul karena adanya kepercayaan dan afeksi merek.  Konsep loyalitas merek 
dapat dipahami melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kesikapan dan 
keperilakuan.31 Pendekatan kesikapan menunjukkan preferensi dan komitmen 
psikologis. Pendekatan keperilakuan menunjukkan perilaku beli aktual. Jadi loyalitas 
merek bisa berupa loyalitas kesikapan dan keperilakuan. Pendekatan kesikapan 
dianggap menunjukkan sikap positif pelanggan terhadap suatu merek yang bisa menjadi 
dasar pemahaman keseluruhan loyalitas merek. Loyalitas kesikapan juga diartikan 
sebagai kecenderungan pelanggan membeli suatu merek yang merupakan fungsi proses 
psikologis. 

Ukuran kesikapan berkaitan dengan perasaan pelanggan secara keseluruhan 
mengenai produk, merek, dan niat pembelian sebuah produk. Ukuran keperilakuan 
didasarkan pada respon yang bisa diobservasi terhadap stimuli pemasaran atau berkaitan 
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dengan perilaku pembelian bukan pada sikap terhadap produk atau merek. Penganut 
pemikiran keperilakuan yang menggunakan teori instrumental conditioning yakin bahwa 
loyalitas merek berasal dari percobaan produk utama yang diperkuat dengan kepuasan 
yang akhirnya dapat melakukan pembelian ulang. Kepuasan ini dianggap sebagai 
penguat positif. Ukuran loyalitas keperilakuan dapat berupa pangsa pasar merek, jumlah 
merek yang sama dibeli dalam kurun waktu tertentu dan jumlah rata-rata merek dibeli.  

Di sisi lain, para peneliti kognitif menekankan peranan proses mental dalam 
mengembangkan loyalitas merek.32 Loyalitas merek berdasarkan keperilakuan memiliki 
kekurangan presisi karena tidak dapat membedakan pembeli yang benar-benar loyal atau 
pembeli yang melakukan pembelian merek berulang.33 Perilaku beli ulang dapat 
diartikan sebagai perilaku pelanggan yang hanya membeli sebuah produk secara 
berulang-ulang tanpa menyertakan aspek perasaan di dalamnya. Sebaliknya, loyalitas 
kesikapan mengandung aspek kesukaan pelanggan pada sebuah merek. Aspek loyalitas 
kesikapan menjadi penting bagi pemasar dalam menghadapi lingkungan pemasaran yang  
tidak stabil. Pengukuran aspek loyalitas kesikapan bisa membantu untuk 
mengidentifikasi pelanggan yang rentan terhadap lingkungan yang berubah. 

Secara praktis, konsep loyalitas pelanggan lebih mudah diukur dengan perilaku 
daripada sikap. Bila individu dianggap loyal yaitu dengan menunjukkan perilaku 
pembelian produk dari waktu ke waktu secara konsisten bukan pembelian secara kadang 
kala, maka hal ini bisa merupakan indikator loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan 
secara perilaku bisa diukur dari retensi pelanggan (customer retention ) dan total pangsa 
pelanggan (total share of customer).34 Retensi pelanggan menjelaskan lamanya interaksi 
dengan pelanggan. Hal ini menunjukkan persentase pelanggan yang menunjukkan 
serangkaian pembelian secara berurutan dalam kurun waktu tertentu. Pangsa pelanggan 
menunjukkan persentase dari anggaran pelanggan yang sudah dialokasikan oleh 
perusahaan untuk pelanggan.  

Loyalitas merek memiliki empat fase perkembangan, yaitu kognitif, afektif, 
konatif dan tindakan.35 Pelanggan yang mempunyai loyalitas tahap kognitif memiliki 
informasi mengenai biaya, manfaat, dan kualitas suatu merek. Pada tahapan afektif, 
pelanggan memiliki keterlibatan emosi lebih tinggi pada merek tertentu daripada merek 
saingan sehingga ada preferensi yang jelas pada merek utama. Loyalitas pada tahap ini  
memiliki sifat yang tidak mudah berubah karena sudah terpadu dengan kognisi dan 
evaluasi pelanggan secara keseluruhan tentang suatu merek. Pada tahap loyalitas konatif, 
pelanggan memiliki komitmen mendalam untuk melakukan pembelian. Loyalitas pada 
tahap perilaku menunjukkan kekebalan pelanggan terhadap strategi pemasaran pesaing 
lain.  

Setiap fase loyalitas memiliki kerentanan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal 
maupun internal dari diri individu yang tidak dapat dihindari sehingga loyalitas total 
sering tidak dapat tercapai.36 Pengaruh-pengaruh tersebut bisa berupa stimuli 
pemasaran, pencarian variasi, keinginan sekedar mencoba produk lain, perubahan 
kebutuhan, dan loyalitas ganda.  

Loyalitas merupakan interaksi antara sikap relatif pelanggan terhadap merek, 
toko, dan perilaku pembelian ulang. Tipologi loyalitas pelanggan dibagi menjadi empat 
yaitu: 
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1. True loyalty: individu dengan tingkat loyalitas kesikapan dan keperilakuan 
yang tinggi.  

2. Latent loyalty: individu dengan tingkat loyalitas kesikapan yang tinggi tetapi 
tingkat loyalitas keperilakuan yang rendah.  

3. Spurious loyalty: individu dengan tingkat loyalitas kesikapan yang rendah 
tetapi tingkat loyalitas keperilakuan yang tinggi. 

4. No loyalty: individu dengan tingkat loyalitas kesikapan dan tingkat loyalitas 
keperilakuan yang rendah.  

 

Tabel Tipe Loyalitas 

 Perilaku Pembelian 

Tinggi  Rendah  

Kesikapan 
Relatif 

Tinggi True Loyalty Latent Loyalty 

Rendah Spurious Loyalty  No Loyalty  

  

Sumber: A. Dick.  and K. Basu,”Customer Loyalty: TowardsAn Integrated Framework”, Journal of the Academy of 
Marketing Science, (1994)22 :99-113. 

 

 
Loyalty 

 Ada tingkatan loyalitas pelanggan. Tingkatan ini merupakan tahapan yang 
berbeda berkaitan dengan kesetiaan pelanggan terhadap produk perusahaan.37 

1. Suspect. Individu yang ada dalam pasar dan tidak menyadari adanya produk 
yang ditawarkan atau belum ada keinginan untuk membeli produk.  

2. Prospect. Individu yang memiliki ketertarikan terhadap produk tetapi belum 
mengambil tindakan untuk membeli produk. 

3. Customer.  Individu yang sudah melakukan pembelian namun belum 
memiliki keterikatan dengan produk atau perusahaan. 

4. Client. Pelanggan yang melakukan pembelian ulang dan memiliki 
keterikatan dengan produk tetapi masih bersifat pasif. 

5. Advocates. Klien yang aktif mendukung produk atau perusahaan dan 
memberikan rekomendasi pada pihak lain. 

6. Partners. Bentuk hubungan yang paling kuat antara pelanggan dan 
perusahaan karena masing-masing pihak mendapatkan keuntungan.  
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Loyalitas merupakan suatu aspek yang tidak hanya melibatkan pembelian ulang 
namun menunjukkan suatu komitmen positif dari pelanggan kepada perusahaan. 
Komitmen pelanggan terefleksi dengan baik dalam sikap maupun perilaku pelanggan. 
Pelanggan yang memiliki komitmen menunjukkan bahwa produk yang sudah menjadi 
pilihannya adalah produk yang terbaik.   

 

TIKI-Program untuk Kaum Milenial 

PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) sebagai penyedia jasa layanan pengiriman 
berupaya untuk meningkatkan kepuasan konsumen dengan beragam program. 
Sebagai upaya untuk meraih pasar dari generasi milenial. Partisipasi TIKI di 
pameran seperti JakCloth dan INAcraft merupakan salah satu strategi TIKI untuk 
hadir di tengah-tengah generasi milenial Indonesia. Selama pameran, TIKI 
menawarkan promo pengiriman paket belanjaan yaitu diskon 10% untuk 
pengiriman domestik dengan layanan Regular (REG) dan Over Night Service (ONS) 
dan diskon 25% untuk pengiriman internasional. TIKI tidak hanya menawarkan 
promo diskon pengiriman selama pameran, namun juga mengedukasi para milenial 
akan potensi bisnis dan cara membangun bisnis di industri logistik. TIKI 
menawarkan promo khusus untuk program kemitraan bagi para milenial yang ingin 
menjajal bisnis di industri pengiriman dan logistik dengan sistem yang telah teruji 
reputasinya lebih dari 48 tahun di industri logistik Indonesia dan jaringan 
pengiriman terluas. Untuk meningkatkan kepuasan konsumen, TIKI meluncurkan 
fasilitas JEMPOL (Jemput Online). Konsumen dapat mengunduh aplikasi TIKI di 
App Store dan Play Store, di mana dengan fasilitas ini, konsumen tidak kerepotan 
membawa paket kirimannya ke gerai TIKI karena staf TIKI yang akan 
mengambilnya di tempat yang telah ditentukan oleh si pengirim.38 

 

Program frekuensi (Frequency Loyalty Programs) merupakan suatu program yang 
tujuannya sering digunakan sebagai alat pemasaran untuk mempertahankan pelanggan 
dan mendorong penggunaan lebih lanjut.39 Strategi untuk mempertahankan pelanggan 
jauh lebih menguntungkan daripada strategi untuk melakukan akuisisi pelanggan baru. 
Program ini bisa dianggap untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Pada akhirnya, 
pelanggan juga akan mendapatkan manfaat dari pembelian produk 

 

Starbucks Rewards 

Dalam kompetisi yang semakin ketat, terutama dalam bisnis kedai kopi modern, 
diperlukan inovasi dalam mempertahankan konsumen yang telah ada. Starbucks 
secara lokal di masing-masing negara memberlakukan program loyalitas konsumen 
yang bertajuk Starbucks Rewards. Program ini merupakan pembaharuan dari 
program sebelumnya, di mana seluruh transaksi yang dilakukan konsumen 
menghasilkan poin atau star. Konsumen didorong untuk menggunakan Starbucks 
Card atau Aplikasi Starbucks melalui smartphone untuk bertransaksi pada gerai 
Starbucks dimanapun, untuk mendapatkan star. Di Indonesia, konsumen akan 
mendapatkan 1 star setiap Rp5.000,- dari pembelian yang dilakukan. Ketika 
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konsumen mendapatkan 100 star, maka Starbucks akan memberikan 1 Reward yang 
dapat ditukarkan dengan satu produk minuman, makanan, atau biji kopi segar yang 
ada di Starbucks. Dalam program ini terdapat dua level manfaat yang ditentukan 
oleh jumlah star yang telah dikumpulkan oleh konsumen. Bagi konsumen yang telah 
membuat akun dan melakukan registrasi untuk Starbucks Card-nya akan secara 
otomatis menjadi Green Level dan apabila dalam jangka waktu 12 bulan 
mengumpulkan minimal 300 star maka konsumen akan ditingkatkan statusnya 
menjadi Gold Level. Status keanggotaan ini memiliki manfaat yang berbeda-beda 
dan memberikan pengalaman tersendiri bagi para pencinta Starbucks. 

 

 
Database Pelanggan dan Database Pemasaran 

Database Pelanggan 

Teknologi bisa memberikan informasi mengenai segala hal berkaitan dengan 
keputusan pemasaran misalnya tingkat penjualan, produk, pelanggan, dan 
profitabilitas.40 Informasi ini jumlahnya sangat beragam sehingga bisa membantu 
pemahaman terkini pada pembuat keputusan dalam organisasi. Penggunaan teknologi 
membantu dalam mengumpulkan dan mendistribusi informasi.     

Untuk melakukan customer relationship marketing, perusahaan memerlukan 
database.41 Database berkaitan dengan membangun dan mengembangkan data mengenai 
pelanggan dengan tujuan untuk bisa mengembangkan data dari berbagai sumber. Data 
harus diverifikasi, dibersihkan, diintegrasikan, dan disimpan dalam pelanggan dalam 
bentuk datawarehouse atau data mart. Data warehouse merupakan semua data dari lini 
produk perusahaan beserta yang ada dalam setiap lini produk; sedangkan data mart 
hanya berkaitan dengan data merek produk tertentu dalam lini tertentu. Namun, database 
ini hanya bersifat operasional, oleh karena itu perusahaan harus menyikapi database ini 
lebih pada level strategis untuk membuat suatu keputusan dalam jangka panjang.  

Customer relationship marketing bukan hanya sekedar proses pemasaran biasa 
yaitu berkaitan dengan segmentasi pasar, akuisisi pelanggan, consumer retention dan 
consumer development. Namun, customer relationship marketing berkaitan dengan 
kerjasama antara pemasok dan distributor atau partner perusahaan. Kerjasama dengan 
pihak tersebut memudahkan perusahaan untuk melakukan koordinasi kerja termasuk 
pemilihan partner kerja yang dapat mendukung strategi perusahaan. Dalam 
mengembangkan customer relationship marketing, perkembangan teknologi dibutuhkan 
untuk mengelola dan mengirim data dengan mudah dan cepat. Namun, dalam customer 
relationship marketing, komponen kesiapan karyawan sangat penting karena hal ini 
berkaitan dengan perubahan pola pikir dan sikap untuk memiliki orientasi pada 
pelanggan dengan lebih baik. Pada intinya, customer relationship marketing merupakan 
strategi bisnis inti yang menggabungkan proses dan fungsi internal dan jejaring eksternal 
untuk menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan yang ditargetkan pada 
tingkat keuntungan tertentu serta didukung oleh teknologi. Ada beberapa komponen 
utama dalam customer relationship marketing, yaitu perusahaan, pelanggan, dan partner, 
pemasok software dan hardware serta infrastruktur untuk customer relationship 
marketing, dan konsultan manajemen.  
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Sisi Lain Database dan Customer Relationship Marketing 

Mengganggu pelanggan yang loyal yang lain. Terkadang perusahaan menerapkan 
strategi yang berbeda antara satu pelanggan dengan pelanggan yang lain sehingga 
pelanggan yang dianggap tidak menguntungkan perusahaan, tidak mendapat perhatian 
lebih dari perusahaan.42 

Perusahaan terkadang dipersepsi sebagai musuh daripada sekutu. Perusahaan 
dianggap terlalu memberikan banyak informasi, memata-matai perilaku pelanggan. 
Privasi pelanggan menjadi terganggu karena perusahaan berusaha selalu mengetahui 
preferensi pelanggan  secara terus-menerus. 

Pelanggan merasa bahwa kedekatannya dengan perusahaan hanya dimanfaatkan 
semata oleh kepentingan perusahaan untuk pencapaian keuntungan jangka pendek.  

Investasi teknologi untuk customer relationship marketing cukup mahal, sehingga 
terkadang tidak sesuai dengan perkembangan yang ada. Perusahaan belum siap 
menerapkan penggunaan teknologi dengan baik karena menuntut kesiapan secara mental 
karyawan perusahaan.  

Orientasi sikap karyawan pada pelanggan harus dibangun menjadi suatu budaya 
perusahaan dengan demikian perusahaan akan mudah menerapkan strategi kepada 
pelanggan. Apabila setiap karyawan dalam perusahaan memiliki orientasi pada 
pelanggan, strategi pemasaran akan mudah dilaksanakan.  

Perusahaan juga harus memiliki orientasi untuk mencari pelanggan baru karena  
belum tentu dengan mempertahankan pelanggan lama perusahaan akan terus-menerus 
mendapatkan keuntungan. Pelanggan baru dianggap bisa memberikan keuntungan yang 
lebih besar bagi perusahaan.  
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Ringkasan 

Nilai pelanggan adalah apa yang diperoleh (benefit) relatif terhadap apa yang 
sudah dikeluarkan (biaya). Nilai yang diciptakan oleh perusahaan dapat diukur oleh 
sejumlah uang yang mau dibayarkan oleh pelanggan. 

Kepuasan pelanggan adalah ukuran bagaimana produk keseluruhan perusahaan 
memiliki kinerja yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelanggan. Kepuasan 
pelanggan merupakan sebuah persepsi dan terkadang tidak sesuai dengan apa yang 
dirasakan secara nyata. 

Kepuasan pelanggan penting untuk selalu diketahui setiap saat. Monitoring ini 
sifatnya berkelanjutan. Perusahaan bisa melakukan monitoring periode tertentu dalam 
satu tahun, namun harus dilakukan secara rutin. 

Customer relationship management (CRM) merupakan sejumlah proses interaktif 
yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara investasi perusahaan dan 
pemenuhan kebutuhan pelanggan untuk menghasilkan profit yang optimal. Mobile 
technology bisa digunakan oleh perusahaan untuk bisa menjalin hubungan baik dengan 
pelanggan sepanjang waktu. 

Untuk melakukan customer relationship marketing, perusahaan memerlukan 
database. Database berkaitan dengan membangun dan mengembangkan data mengenai 
pelanggan dengan tujuan untuk bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber. 
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Bab 6  

Menganalisis Pasar Konsumen 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

Mahasiswa diharapkan bisa memahami lingkungan eksternal yang meliputi faktor 
budaya dan faktor sosial yang memengaruhi pembuatan keputusan konsumen. Selain itu, 
mahasiswa juga diajarkan mengenai lingkungan internal meliputi faktor personal, 
persepsi, pembelajaran, memori, dan pembuatan keputusan konsumen. 

Perilaku konsumen diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dalam rangka 
memperoleh, mengonsumsi, dan mengatur, serta membuang barang dan jasa termasuk 
proses pengambilan keputusan yang dilakukan sebelum dan sesudah aktivitas-aktivitas 
tersebut. Dalam memperoleh dan mengkonsumsi suatu produk dan jasa, seorang 
konsumen akan menentukan sebuah pembuatan keputusan yang dipengaruhi oleh dua 
hal utama, yaitu lingkungan internal dan eksternal konsumen itu sendiri. Lingkungan 
internal bisa berupa demografi (umur, seks, dan penghasilan), gaya hidup dan 
karakteristik kepribadian; sedangkan lingkungan eksternal bisa berupa budaya, kelas 
sosial, teman, keluarga, dan kelompok referensi.1 

Pentingnya seorang konsumen di mata pemasar sudah lama disadari oleh pemasar 
atau pelaku bisnis. Konsumen di mata pelaku bisnis adalah sesuatu yang menentukan 
profitabilitas perusahaan. Untuk itu, motif dan tindakan konsumen harus selalu 
diperhatikan. Dengan demikian, para pemasar dapat mengembangkan strategi pemasaran 
yang tepat. Berubahnya lingkungan pemasaran yang cepat telah memengaruhi para 
pemasar untuk menganalisis lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi 
pilihan konsumen. Pemasar sekarang lebih peduli terhadap keuntungan-keuntungan bagi 
konsumen, mengubah persepsi konsumen  sikap konsumen.  

Perhatian konsumen mengalami peningkatan oleh perusahaan. Perusahaan yang 
ingin berkembang besar dengan cara mempertahankan para konsumennya atau ingin 
membidik pasar untuk mengalokasikan sebagian besar dananya untuk penelitian 
perilaku pasar. Adanya penelitian perilaku konsumen memungkinkan produk dibuat 
dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Perusahaan juga 
menekankan pada rerangka kerja yang berorientasi pada konsumen dengan 
memperhatikan pengukuran faktor-faktor yang memengaruhi konsumen untuk memilih 
produk. Dengan memahami konsumen secara baik, perusahaan mampu melakukan 
segmentasi pasar dan product positioning. Selain itu, perusahaan mampu menciptakan 
penggunaan distribusi yang lebih efektif dan  seleksi lebih luas pada periklanan dan 
personal selling. 

Ada dua pengaruh utama pada  konsumen dalam membuat sebuah keputusan, 
yaitu konsumen itu sendiri dan lingkungan. Pengaruh konsumen itu sendiri meliputi 
kebutuhan, persepsi, dan sikap terhadap merek atau produk. Selain itu, demografi, gaya 
hidup, dan kepribadian memengaruhi suatu pemilihan produk atau merek. Pengaruh 
kedua adalah lingkungan. Lingkungan ini bisa berupa budaya (norma masyarakat, 
pengaruh subbudaya atau etnis), face to face group (keluarga, teman, dan kelompok 

118



 

referensi). Organisasi pemasaran termasuk lingkungan di luar konsumen karena 
organisasi ini menyediakan produk atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan 
konsumen.  

Komunikasi dari lingkungan eksternal ke konsumen dapat memengaruhi pilihan 
konsumen. Komunikasi pada dasarnya berasal dari face-to-face group (keluarga, teman, 
dan kelompok referensi) dan organisasi pemasaran yang bisa dilakukan melalui iklan, 
tenaga penjual, dan publikasi. Strategi suatu produk dibuat setelah perusahaan 
melakukan riset pasar. Dari riset pasar, didapatkan sejumlah informasi mengenai 
kebutuhan konsumen, persepsi konsumen, persepsi karakteristik merek, dan sikap 
terhadap alternatif merek. Setelah konsumen itu membuat keputusan dan membeli 
produk diadakan evaluasi. Evaluasi ini dijadikan umpan balik bagi konsumen itu sendiri. 
Selama evaluasi ini konsumen akan belajar dari pengalaman. Evaluasi ini juga ditujukan 
ke lingkungan eksternal khususnya pemasar.  Pemasar juga mencari informasi dari 
konsumen yang bisa dilihat dari market share dan sales data.  

 

 

 

Gambar Model Perilaku Konsumen 

Sumber: Henry Assael. 1998. Consumer Behavior and Marketing Action. (Ohio: South-Western College Publishing). 
hal. 23. 
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Lingkungan Eksternal 

Faktor Budaya 

Budaya merupakan faktor lingkungan yang paling luas memengaruhi perilaku 
konsumen. Budaya adalah nilai-nilai dan norma-norma yang melandasi dan menentukan 
perilaku dalam masyarakat. Kebudayaan memengaruhi perilaku beli karena tercermin 
dalam nilai-nilai misalnya individualitas, kemandirian, pencapaian hasil, dan 
pemenuhan diri yang konsumen pelajari dari masyarakat. Nilai-nilai budaya itu lebih 
permanen dan mengakar daripada nilai-nilai gaya hidup. Oleh karena itu, upaya-upaya 
untuk mengubahnya umumnya perlu usaha keras. Budaya adalah sehimpunan nilai-nilai 
yang diperoleh dengan bermasyarakat yang diterima dan disebarkan ke anggota-
anggotanya melalui simbol-simbol dan bahasa. Pengaruh lintas budaya berkaitan dengan 
norma-norma dan nilai konsumen di luar negeri yang memengaruhi strategi-strategi dari 
perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan pemasaran global.  

Dalam budaya, terdapat juga sub-budaya yang merupakan bagian dari 
keseluruhan budaya  suatu masyarakat yang berbeda dari masyarakat dalam aspek-aspek 
tertentu misalnya kelompok etnis, kelas sosial, dan kelompok regional. Pengaruh sub-
budaya berkaitan dengan perbedaan-perbedaan dalam norma dan nilai di antara sub-
budaya dalam suatu masyarakat. Karakteristik-karakteristik nilai-nilai budaya,  yaitu                  
1) dipelajari sejak kecil; 2) pedoman bagi perilaku; 3) permanen dan dinamis, dan                         
4) dipegang teguh secara meluas. 

Nilai budaya memiliki keterkaitan erat dengan perilaku konsumen. Keterkaitan 
nilai ini dan perilaku bisa dijelaskan melalui rantai nilai. Rantai sarana tujuan adalah 
suatu sarana (atribut produk) yang merupakan alat untuk memperoleh nilai-nilai budaya 
(tujuan) dengan tujuan konsumsi sebagai apa yang terdapat di antaranya. Teori nilai 
harapan Rosenberg menyatakan bahwa konsumen akan mengevaluasi produk-produk 
berdasarkan pada tingkat sampai berapa jauh produk-produk itu dapat dipakai sebagai 
instrumen dalam memperoleh nilai-nilai budaya. Jadi konsumen menilai dunia 
keindahan (nilai terminal) akan menyukai atribut-atribut misalnya biodegradability 
karena konsekuensi membeli produk yang ramah lingkungan adalah untuk melestarikan 
lingkungan. 

 

Gambar Nilai Terminal dan Atribut Produk 

Sumber: Milton J. Rosenberg,”Cognitive Structure and Attitudinal Affect,”Journal of Abnormal and Social 
Psychology”, (1982)46: 367-372. 
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Untuk memahami aspek budaya yang dimiliki oleh konsumen, dapat dilakukan 
melalui laddering. Laddering adalah serangkaian wawancara untuk menentukan kaitan-
kaitan antara atribut-atribut produk, tujuan-tujuan konsumsi, dan nilai-nilai budaya.2 
Konsumen dibantu untuk menaiki jenjang yang lebih tinggi melalui serangkaian 
pertimbangan yang dimulai dengan atribut-atribut produk nyata dan kemudian 
mengungkapkan tujuan-tujuan konsumsi yang lebih nyata dan bahkan nilai-nilai budaya 
yang lebih abstrak. Pemasar akan menggunakan rantai sarana tujuan dalam tangga untuk 
mengembangkan strategi pemasaran misalnya mengembangkan unsur pesan yang 
menampilkan atribut-atribut yaitu selera dan rasa dalam iklan; memfokuskan pada 
manfaat-manfaat konsumen: konsekuensi konsumsi positif dari penggunaan produk 
mengaitkan atribut-atribut dan manfaat-manfaat kepada nilai-nilai akhir. 

Budaya memiliki sejumlah peranan. Peranan ini berkaitan dengan aspek simbolik 
suatu produk yang memiliki makna tertentu. Peranan tersebut bisa meliputi sebagai 
sarana menunjukkan status sosial; ekspresi diri untuk produk-produk tertentu; sarana 
berbagi pengalaman misalnya makanan, minuman untuk kegiatan sosial, bunga untuk 
pernyataan dukacita, dan kado untuk berbagai peristiwa; menunjukkan aspek hedonis  
yang berkaitan dengan kualitas-kualitas produk estetika dan memberikan pengalaman 
misalnya produk yang mengingatkan pengalaman masa lampau. Aspek simbolik dalam 
budaya dipelajari melalui ilmu semiotik. Budaya tidak hanya memengaruhi cara produk 
disimbolkan tetapi juga cara mengonsumsinya. Budaya berkaitan dengan aspek ritual, 
sacred, dan sekuler. Konsumsi ritual berkaitan dengan proses simbolik yang terjadi 
secara berurutan dan berulang-ulang, misalnya pemberian kado, hari natal, dan 
perkawinan. Konsumsi sacred berkaitan dengan konsumsi yang meningkatkan keindahan 
dan kelestarian awal. Konsumsi sekuler berkaitan dengan konsumsi yang materialistis, 
meningkatkan teknologi, mencerminkan penaklukan alam, dan mencerminkan 
persaingan.  

Era globalisasi ini menyebabkan kemudahan penetrasi budaya dari luar. Namun, 
pemasaran global dalam mempromosikan produk ke luar negeri harus memperhatikan 
sejumlah aspek. Pemasar harus memahami perbedaan-perbedaan dalam adat, nilai dan 
kebiasaan masing-masing negara dan melakukan adaptasi strategi pemasaran serta 
memahami adanya kesamaan antar negara dalam nilai-nilai budaya sebagai akibat 
adanya komunikasi global. Adanya perbedaan antar budaya  menghendaki perusahaan 
untuk mengembangkan strategi lokal dengan menyesuaikan kondisi negara; sedangkan 
adanya pengaruh global memberikan kesempatan mereka untuk melakukan standardisasi 
strategi.  

Dalam mempromosikan setiap produk atau jasa mereka ke masing-masing negara, 
ada benang merah yang bisa ditarik yaitu mereka mempunyai kesamaan nilai. Aspek 
antar budaya memengaruhi strategi pemasaran, yaitu 1) nilai dan kebiasaan konsumen,    
2) bahasa, 3) simbol, dan 4) lingkungan ekonomis. Para pemasar harus tahu kesukaan 
konsumen di masing-masing negara. Perbedaan-perbedaan nilai budaya antar negara 
kemungkinan berakibat pada perbedaan dalam preferensi dan penggunaan produk. 
Setiap negara memiliki preferensi sama yaitu keinginan untuk menikmati produk 
elektronik tetapi ada perbedaan yang mendasar. Di Jepang, masyarakat menghendaki 
bentuk yang kecil dan sederhana dibandingkan dengan negara lain. Di Peru & Bolivia, 
konsumen tidak bisa mengonsumsi susu karena perut mereka tidak bisa mencerna 
dengan baik. Bahasa sebagai alat untuk mengkomunikasikan kebiasaan dan keyakinan  
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dari sebuah budaya dapat memengaruhi strategi pemasaran. Pepsi Co mengalami 
kegagalan ketika mempromosikan tema produk baru di Asia Timur dengan Come Alive 
with Pepsi. Konsumen di Asia Timur mengartikan tema itu sebagai bahwa ”kembali nenek 
moyangmu dari kematian”. Ketika General Motor mempromosikan produk mobil Nova di 
Spanyol dan Meksiko. Strategi ini tidak efektif. Nova artinya tidak bisa bergerak atau 
berjalan. Simbol dalam budaya dapat memengaruhi purchasing behavior. Perusahaan 
yang mempromosikan produk di luar negeri harus memperhatikan tanda atau simbol. 
Misalnya banyak perusahaan menggunakan simbol bulan dalam mempromosi setiap 
produknya di Cina karena bulan melambangkan keberuntungan yang bagus. Lingkungan 
ekonomi di setiap negara juga harus diperhatikan oleh pemasar dalam mengembangkan 
strategi pemasaran. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu standar 
kehidupan, infrastruktur ekonomi, dan kebijakan ekonomi. Di negara Singapura, 
misalnya memiliki standar hidup yang tinggi, bisa menjadi sasaran baru untuk 
mempromosi produk-produk yaitu elektronik, mobil, dan peralatan-peralatan rumah 
tangga modern. Infrastruktur yang memadai memudahkan para investor untuk masuk ke 
suatu negara.  

 

Mitra Adi Perkasa 

Mitra Adi Perkasa (MAP) berdiri pada tahun 1995 dan mengalami pertumbuhan 
pesat selama bertahun-tahun ditandai dengan peluncuran saham perdana pada 
bulan November 2004. MAP memiliki 2.300 gerai ritel dan keragaman portofolio 
yang meliputi sports, fashion, department stores, kids, food & beverage serta 
produk-produk lifestyle. Beberapa merek terkemuka yang dikelola oleh MAP 
termasuk Starbucks, Selain dari bidang usaha ritel, MAP juga merupakan 
distributor terkemuka untuk merek-merek sports, kids dan lifestyle.3 Keberadaan 
merek-merek yang dikelola oleh MAP tersebar banyak di retail di Indonesia. Merek-
merek tersebut juga tersebar di seluruh kota-kota besar di negara lain. Hal ini 
menunjukkan bahwa preferensi konsumen terkait dengan fashion dan produk 
memiliki kesamaan dengan konsumen-konsumen di negara lain.  Hal ini merupakan 
budaya global yang tidak bisa dihindari.  

 

Faktor Sosial 

Faktor sosial dalam hal ini meliputi kelompok referensi dan keluarga. Kelompok 
referensi  berfungsi sebagai acuan bagi seseorang dalam pembentukan keyakinan, sikap, 
dan perilaku konsumen tertentu dan sebagai seseorang yang memberikan informasi  
berkaitan dengan  produk yang bersangkutan.4 Kelompok referensi bisa menggunakan 
semacam selebriti. Pengaruh kelompok atas perilaku seseorang tergantung pada sikap 
orang terhadap kelompok, sifat kelompok, dan sifat produk. Berkaitan dengan sikap orang 
terhadap kelompok, individu bisa memercayai kelompok referensi jika individu tersebut 
memandang sebagai seseorang atau kelompok yang dapat dipercaya serta menerima 
imbalan dan sanksi yang dijatuhkan oleh kelompok bagi perilaku yang tepat dan tidak 
tepat. Berkaitan dengan sifat kelompok, kelompok referensi memiliki sifat homogen yang 
berkaitan dengan norma dan nilai-nilainya, memiliki frekuensi tinggi dalam berinteraksi, 
bersifat istimewa, dan cenderung eksklusif. Berkaitan dengan sifat produk, individu 
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mengandalkan masukan kelompok referensi apabila produk yang akan dibeli dapat 
terlihat dan bersifat eksklusif.  

Sejumlah alasan lain yang menunjukkan keinginan seseorang untuk menerima 
pengaruh kelompok referensi adalah faktor fungsi informasi, benefit, dan ekspresi nilai.5 
Berkaitan dengan fungsi informasi, individu mencari informasi dalam bentuk meminta 
nasihat dari pemimpin opini dan perilaku anggota kelompok. Tujuannya adalah 
mengurangi ketidakpastian. Di samping itu, individu dapat mencari informasi atau 
nasihat dari teman dan keluarga. Fungsi benefit atau normatif merujuk pada pengaruh 
kelompok di mana individu berusaha untuk menyesuaikan dengan norma dan ekspektasi 
kelompok. Visibilitas menjadi penting dalam pengaruh normatif. Tujuannya adalah agar 
diterima dalam kelompok dengan baik. Berkaitan dengan fungsi ekspresi nilai, hal ini 
merupakan penggambaran nilai dan berakar dari pemikiran psikoanalitik. Menerima 
kelompok referensi merupakan cara untuk mengekspresikan konsep diri dan sistem nilai. 
Individu akan mengatakan sesuatu seperti apa yang dikatakan oleh kelompok referensi. 
Begitu juga akan mengerjakan sesuatu seperti apa yang dikerjakan oleh kelompok 
referensi. Tujuan yang hendak dicapai adalah memperkuat hubungan dan meningkatkan 
citra diri. 

Secara umum, kelompok referensi memengaruhi pembuatan keputusan individu 
secara umum telah banyak dilakukan. Penelitian menunjukkan gambaran yang cukup 
penting mengenai aspek sosial proses difusi.6 Pengaruh kelompok sosial membawa 
dampak seorang individu untuk mau melakukan adopsi produk berdasarkan keinginan 
mendapatkan hadiah dari kelompok tersebut. Kelompok referensi yang memiliki 
kredibilitas tinggi, yaitu keahlian tertentu akan menyediakan sumber informasi yang 
akurat. Pengaruh ini menyebabkan individu untuk menuruti apa yang dikatakan 
kelompok referensi dengan harapan untuk menghindari hukuman tertentu. Kelompok 
referensi ini berupa keluarga dan teman dekat. Keluarga merupakan kelompok acuan 
yang paling penting.7 Keluarga sering terlibat dalam pengambilan keputusan bersama.  
Keluarga dijadikan kelompok referensi ketika merasakan adanya suatu risiko tinggi. 
Pembelian dirasakan memiliki risiko tinggi sering membutuhkan lebih dari satu opini 
untuk memberikan pernyataan apakah keputusan yang diambil sudah betul dan 
keputusan pembelian penting bagi keluarga. 

Dalam keluarga, terdapat perubahan pengaruh antara suami dan istri. Peranan 
istri pada saat ini semakin banyak mengalami perubahan. Istri saat ini mempunyai 
peranan yang lebih dominan. Mereka biasanya berasal dari keluarga modern. Berbeda 
dari keluarga tradisional yang menunjukkan peranan suami. Sekarang banyak istri yang 
bekerja sebagai perempuan karir karena tingkat pendidikan mereka juga semakin tinggi. 
Ada perubahan nilai-nilai tertentu. Suami mulai peduli pada masalah-masalah yang 
mulanya merupakan urusan istri mereka. Begitu juga terdapat perubahan peran anak.  
Pada keluarga tradisional, peranan anak tidak begitu menonjol karena ada anggapan 
bahwa anak belum mampu memberikan pengaruh atau membuat keputusan. Pada 
keluarga modern, peranan anak sudah semakin menonjol. Anak diberi kebebasan untuk 
memberikan pendapat dalam suatu keputusan pembelian. Namun, peranan mereka akan 
sangat bervariasi pada setiap level umur. Di samping itu, sekarang ditunjukkan oleh 
perubahan keluarga di mana kedua suami istri sibuk bekerja. Kondisi ini menyebabkan 
orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak-anak.  
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Komunitas Hijabers Community 

Komunitas Hijabers didirikan pada tanggal 27 November 2010 di Jakarta, 
Indonesia. Sekitar 30 wanita dari berbagai latar belakang dan profesi berkumpul untuk 
membagikan pengetahuan mereka untuk membentuk sebuah komunitas yang bisa  
menjadi wadah para muslimah untuk bersilaturrahmi. Dalam komunitas tersebut, topik 
yang menjadi diskusi terkait dengan fashion,  studi islami, hijab style sampai mendalami 
Islam. Tujuan dalam komunitas ini adalah untuk menjadikan para anggotanya menjadi 
muslimah yang lebih baik. Melalui komunitas ini, setiap muslimah bisa bertemu teman 
baru, mengenal satu sama lain dan saling belajar satu sama lain.  Dengan demikian, 
setiap anggota akan berperan menjadi role model yang memberikan contoh. Selain itu, 
pengaruh komunitas ini akan memengaruhi pada pilihan fashion dan produk-produk 
sejenis. Komunitas ini merupakan kelompok sosial yang memiliki pengaruh untuk 
menentukan pilihan.8  

 

Lingkungan Internal  

Faktor Personal 

Faktor personal meliputi aspek kepribadian dan gaya hidup. Kepribadian dan 
gaya hidup adalah dua karakteristik konsumen yang penting bagi pemasar. Kepribadian 
adalah karakteristik yang permanen dan berakar serta mencerminkan pola perilaku yang 
konsisten dan berkembang sejak masa kanak-kanak. Kepribadian didefinisi sebagai 
karakteristik psikologis dari dalam (inner psychological), yang menentukan sekaligus 
merefleksikan cara seseorang memberi respon terhadap lingkungannya. Definisi itu 
menekankan pada karakteristik dari dalam, yaitu karakteristik-karakteristik tertentu, 
misalnya kualitas, atribut, trait, faktor, dan peran yang membedakan seorang individu 
dari individu-individu lainnya. Berbagai karakteristik yang sudah berakar secara 
mendalam, cenderung memengaruhi pilihan seseorang akan suatu produk bahkan 
terhadap pilihan merek. Selain itu, karakteristik tersebut juga memengaruhi respon 
konsumen terhadap stimuli di luar individu.9  

 

Teori Psikoanalitis 

Teori ini menekankan sifat tidak sadar dari motif konsumen yang telah dibentuk 
pada masa kanak-kanak. Menurut Freud, ada tiga komponen kepribadian yaitu id, ego 
dan superego. Id (libido) mengontrol kebutuhan utama individu antara lain lapar, haus, 
dan seks. Ego adalah konsep diri individu dan merupakan manifestasi realitas obyektif  
karena berinteraksi dengan dunia luar. Superego mewakili bentuk ideal dan memotivasi 
seseorang untuk bertindak secara baik. Pemasar telah menggunakan teori ini dengan 
menggunakan wawancara mendalam  dan focus group interview untuk mengungkap motif 
beli konsumen yang ada. 

 

Teori Sosial 

Teori sosial menekankan variabel sosial atau lingkungan dalam perkembangan 
kepribadian. Variabel sosial adalah penting dalam perkembangan kepribadian. Setiap 

124



 

individu akan mengarah pada suatu tujuan dan tiap individu dipandang sebagai sosok 
yang berfungsi normal dalam lingkungan sosial, yaitu misalnya berusaha mencari 
keunggulan, mengatasi kegelisahan dengan compliance (mengikuti hal tertentu agar bisa 
diterima dalam masyarakat) dan melawan atau mejauhkan diri.  

 

Teori Konsep Diri 

Konsep diri merupakan konsep yang dimiliki individu berdasarkan pada siapa 
dia sebenarnya (actual-self) dan konsep yang seharusnya seperti apa dia (ideal-self). Teori 
konsep diri berkaitan dengan dua konsep yang ada pada teori psikoanalitis, yaitu ego dan 
superego. Ego merupakan realitas objektif seseorang dan merupakan actual self. 
Superego merupakan sesuatu yang seharusnya (actual-self). Teori konsep diri didorong 
oleh dua prinsip, yaitu keinginan mempertahankan konsistensi diri dan keinginan 
mempertahankan self-esteem. Untuk memperoleh konsistensi diri, seseorang akan 
bertindak sesuai dengan konsep actual-self. Sebenarnya seseorang tidak memiliki 
actual-self tunggal. Konsep ideal-self berkaitan dengan self-esteem. Semakin besar 
perbedaan antara actual-self dan ideal-self, semakin rendah self-esteem yang dimiliki oleh 
seseorang. Keinginan untuk mempertahankan self-consistency dan self-esteem 
menimbulkan konflik. Konsumen yang selalu membeli sesuai dengan konsep actual- self, 
maka akan mencapai konsistensi tetapi tidak meningkatkan citra. Namun, jika konsumen 
memiliki self-esteem rendah, maka mereka akan membeli produk sesuai ideal self 
sehingga cenderung mendorong orang melakukan pembelian kompulsif. 

 

Gaya Hidup 

Gaya hidup adalah suatu cara hidup yang diidentifikasi melalui cara konsumen 
menghabiskan waktu mereka, apa yang menjadi minat mereka dan apa yang merupakan 
pendapat tentang diri mereka dan dunia sekitarnya. Ada orang yang senang mencari 
hiburan bersama kawan-kawannya, ada yang senang menyendiri, dan sebagainya. Gaya 
hidup memengaruhi perilaku seseorang dan akhirnya menentukan pilihan-pilihan 
konsumsi seseorang.10 Ada trend gaya hidup berbeda yang saat ini sedang berkembang. 

Dengan meningkatnya wanita karir yang bekerja di luar rumah, menyebabkan 
banyak pekerjaan rumah tangga diambil alih oleh pria. Banyak pria ditemui di shopping 
mall yang berbelanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Di samping 
itu, banyak pria terlibat dalam aktivitas cooking, laundry, dan child care. Berkaitan 
dengan perubahan pembelian oleh wanita, wanita sekarang lebih dinamis dan modern. 
Mereka cenderung lebih berpikiran ke depan. Pada era saat ini, wanita menunjukkan 
emansipasi lebih besar daripada era terdahulu. Dengan demikian, banyak sekali peluang 
bagi pemasar untuk memanfaatkan kesempatan ini. Selain itu, banyak perusahaan besar 
memperhatikan perubahan gaya hidup konsumen yang cenderung mengarah pada 
kesehatan dan kebugaran. Berkaitan dengan kesadaran diri yang lebih besar, konsumen 
cenderung untuk memperhatikan  pada kenyamanan hidup. Dengan demikian, mereka 
lebih memberikan perhatian pada sesuatu yang membuat mereka merasa lebih rileks dan 
nyaman. Adanya peralatan elektronik memudahkan konsumen untuk mengerjakan 
pekerjaan rumah tangga tanpa merasa kesulitan. Di samping itu, muncul juga gaya hidup 
yang menjadi trend, yaitu kecenderungan para profesional untuk bekerja di rumah. 
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Adanya teknologi yang canggih memudahkan manusia untuk berinteraksi dengan yang 
lain tanpa harus tatap muka. Komputer, faksimili, internet, dan telepon membuat individu 
leluasa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dengan demikian, orang tidak perlu lagi 
ke kantor. Mereka hanya mengerjakan pekerjaan kantor di rumah. Selain itu, ada 
kecenderungan juga, orang untuk membeli sesuatu yang tidak ingin merepotkan diri 
mereka. Hal ini disebabkan mereka ingin mendapatkan sesuatu secara cepat tanpa perlu 
mengeluarkan banyak energi misalnya pelayanan dengan drive-thru.  

 

Fenomena Kartu Kredit Sebagai Gaya Hidup 

Berbagai tawaran kartu kredit dari perbankan di Indonesia memberikan 
kemudahan dalam kehidupan konsumen. Kartu kredit menjadi gaya hidup konsumen saat 
ini. Dengan menggunakan kartu kredit, individu dihadapkan pada dua hal, yaitu kendala 
dan kebebasan. Kendala menunjukkan bahwa tidak semua individu memiliki 
kemampuan untuk melakukan pembelian karena keterbatasan dana. Kebebasan 
menunjukkan bahwa dengan menggunakan kartu kredit, individu bisa terbebas dari 
kendala dari keterbatasan dana. Oleh karena itu, penggunaan kartu kredit bisa 
memudahkan individu untuk memenuhi segala keinginannya dengan mudah dan cepat. 
Kartu kredit juga memiliki banyak makna. Kartu kredit bisa memberikan makna positif 
dan negatif. Makna positif menunjukkan bahwa penggunaan kartu kredit merupakan 
sesuatu yang dianggap dapat meringankan kesulitan orang dalam memenuhi kebutuhan 
mendadak atau yang sifatnya fungsional. Artinya penggunaan kartu kredit untuk 
menyelesaikan masalah yang penting misalnya sakit atau pembayaran untuk memenuhi 
kebutuhan utama. Dengan demikian, keterbatasan dana yang dimiliki bisa teratasi. Kartu 
kredit dianggap sebagai “security blanket” yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk 
berjaga-jaga dalam menghadapi keperluan secara mendadak.11 Penggunaan kartu kredit 
menjadi gaya hidup.  

 

Fenomena Nongkrong 

Gaya hidup masyarakat di zaman sekarang telah mengalami perubahan dan 
perkembangan. Jika dulu, masyarakat tidak terlalu mementingkan urusan penampilan 
dan gaya hidup, tetapi kini, mengalami perbedaan kondisi. Gaya hidup saat ini tidak  
hanya terbatas pada aspek penampilan, namun juga aktivitas “nongkrong” kini menjadi 
kegiatan yang dilakukan anak muda maupun dewasa di suatu tempat untuk berkumpul 
dan melakukan kegiatan mengisi waktu luang. Fenomena nongkrong di Indonesia sudah 
ada sejak zaman dahulu hingga sekarang dan mengalami beberapa perubahan seiring 
berkembangnya zaman. Pada zaman dulu, nongkrong biasanya hanya dilakukan di 
warung kopi kecil. Kegiatan yang dilakukan juga lebih sederhana, hanya untuk 
berkumpul bersama teman. Namun akhir-akhir ini, kegiatan nongkrong lebih banyak 
dilakukan di kafe-kafe khususnya kafe kopi ataupun di restoran. Fenomena nongkrong 
seperti di kafe dan juga restoran,  menciptakan tempat nongkrong yang asyik dan 
membikin  betah pengunjungnya. Selain itu, keberadaan internet, melalui penyediaan 
wifi, menjadikan tempat nongkrong diminati oleh banyak orang, terlebih, bila tempat 
nongkrong memiliki aspek instagrammable. Di Jakarta atau kota besar lainnya memiliki 
banyak tempat nongkrong yang membuat konsumen betah untuk tinggal lama.12 
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Proses Psikologis 

Motivasi: Freud, Maslow, dan Herzberg 

Motivasi adalah kekuatan yang mendorong dalam diri individu untuk melakukan 
tindakan tertentu. Motivasi bisa didorong oleh kebutuhan. Kebutuhan ini ada yang 
bersifat bawaan  (innate) dan ada juga yang sebagian lainnya diperoleh (acquired). 
Kebutuhan innate bisa berupa kebutuhan fisiologis atau biologis. Kebutuhan ini meliputi 
kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, seks dan kebutuhan untuk 
mempertahankan kehidupan biologis, yang dianggap sebagai kebutuhan atau motif 
primer. Selain itu, terdapat juga kebutuhan acquired. Kebutuhan ini merupakan 
kebutuhan yang dipelajari sebagai respon terhadap budaya atau lingkungan, misalnya 
kebutuhan self-esteem, prestige, afeksi, kekuasaan, dan pembelajaran. Kebutuhan itu 
dipandang sebagai motif sekunder, yang dihasilkan dari keadaan psikologis seseorang 
dan hasil komunikasi serta hubungannya dengan individu lain. Motivasi memiliki sifat 
dinamis. Kebutuhan dan tujuan berubah secara konstan sejalan dengan perkembangan 
individu. Kebutuhan dan tujuan akan berubah sepanjang adanya perubahan dalam diri 
individu. Motivasi individu satu sama lain beragam karena setiap individu memiliki 
keragaman kebutuhan.13  

Berdasarkan hierarki kebutuhan Maslow, ada lima tingkat kebutuhan manusia, 
yang disusun atas dasar tingkat kepentingannya dari yang terendah (biogenik) sampai 
yang tertinggi (psikogenik). Teori itu menyatakan bahwa individu akan memuaskan 
kebutuhan yang lebih rendah sebelum kebutuhan yang lebih tinggi muncul. Perilaku 
seseorang akan didorong oleh motivasi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih rendah. 
Bila itu sudah terpenuhi, muncul kebutuhan berikutnya yang lebih tinggi dan individu 
terdorong lagi untuk memenuhi kebutuhan itu.  Hierarki Maslow itu merupakan rerangka 
berguna untuk memahami motivasi konsumen dan mudah digunakan dalam menyusun 
strategi pemasaran. Hierarki kebutuhan itu memberikan suatu rerangka kerja yang 
berguna dan komprehensif bagi pemasar dalam upayanya untuk mengembangkan strategi 
komunikasi yang sesuai dengan target produk-produknya. Hierarki kebutuhan itu 
meliputi sebagai berikut.  

1. Kebutuhan dasar yang disebut sebagai kebutuhan biogenik misalnya makan, 
rumah. 

2. Kebutuhan dasar lainnya adalah kebutuhan rasa aman, yaitu rasa aman dan 
membutuhkan perlindungan. 

3. Kebutuhan dasar untuk sosial berkaitan dengan kebutuhan bersama dengan 
orang lain.  

4. Kebutuhan egoistik yang berorientasi kebutuhan dari dalam atau dari luar, 
atau keduanya.  Kebutuhan egoistik yang berorientasi dari dalam 
menunjukkan kebutuhan individu akan penerimaan diri, self-esteem, 
kesuksesan, dan kebebasan. Sementara itu, kebutuhan egoistik yang 
berorientasi dari luar termasuk kebutuhan akan prestige, reputasi, status, dan 
pengakuan dari pihak lain.  

5. Kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merujuk pada keinginan 
individu untuk memenuhi potensinya, yaitu menjadi seseorang yang memiliki 
kemampuan. Kebutuhan ini diekspresikan dengan cara yang berbeda oleh 
orang yang berbeda. Dikatakan oleh Maslow bahwa kebutuhan aktualisasi 
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diri tidak hanya merupakan suatu dorongan kreatif, melainkan adanya 
kapasitas untuk kreativitas itu.  

 

Persepsi 

Salah satu kunci strategi pemasaran sukses adalah pengembangan produk dan 
stimuli promosi yang dipersepsikan oleh konsumen relevan dengan kebutuhan mereka. 
Stimuli adalah semua komunikasi fisik, visual atau verbal yang dapat memengaruhi 
respon individu. Stimuli pemasaran adalah semua komunikasi atau stimuli fisik yang 
ditujukan untuk memengaruhi konsumen. Stimuli primer adalah produk dan 
komponennya, yaitu kemasan, isi dan properti fisik. Stimuli sekunder adalah komunikasi 
yang ditujukan untuk memengaruhi perilaku konsumen. Stimuli ini mewakili produk 
melalui kata-kata, gambar, dan simbolisme atau melalui stimuli lain yang diasosiasikan 
dengan produk (harga, toko, dan pengaruh tenaga penjual). 

Stimuli yang ditangkap oleh indera seseorang akan menimbulkan sensasi. Sensasi 
mengacu pada respon langsung dan cepat dari panca indera seseorang ke stimuli dasar 
yaitu cahaya, warna, suara, bau, dan tekstur. Persepsi adalah proses yang menjelaskan 
sensasi-sensasi dipilih, diorganisasi, dan ditafsirkan. Dengan kata lain, proses persepsi 
terjadi meliputi beberapa langkah, yaitu proses seleksi, organisasi perseptual, dan 
penafsiran.  

Persepsi adalah proses memilih, mengorganisasi, dan menafsirkan stimuli ke 
dalam gambaran yang lebih berarti. Persepsi merupakan fungsi dua input stimuli yang 
berbeda yaitu stimuli fisik dari lingkungan di luar individu itu dan stimuli dari individu 
sendiri.14  Persepsi dapat berubah karena adanya perubahan stimuli dari diri individu itu 
sendiri dan stimuli pemasaran. Perubahan persepsi yang disebabkan oleh perubahan dari 
individu itu sendiri berupa motif  dan pembelajaran yang dimiliki oleh individu. Motif 
berubah disebabkan oleh kebutuhan yang berubah pula. Jadi, motif dan kebutuhan 
bersifat begitu dinamis. Perubahan kebutuhan ini bisa menjelaskan perubahan preferensi 
suatu produk. Perubahan kebutuhan dapat dijelaskan melalui situasi dan penggunaan 
yang beragam. Situasi beragam ini berkaitan dengan konteks sosial, lokasi dan 
kenyamanan penggunaan. Penggunaan beragam ini meliputi adanya manfaat lebih yang 
hendak dimiliki dari kepemilikan sebuah produk.  Semakin besar dorongan kebutuhan 
seseorang, semakin besar perubahan persepsi seseorang.  Perubahan persepsi ini 
menjelaskan perubahan preferensi.  

Stimuli lain dari individu yang memengaruhi perubahan persepsi adalah 
pembelajaran. Ketika seseorang memiliki pengalaman terhadap konsumsi suatu produk, 
maka ia akan memahami manfaat produk dengan baik. Pengalaman yang dimilikinya 
memudahkannya untuk menentukan pilihan produk berikutnya.  Stimuli yang berasal 
dari lingkungan di luar individu adalah strategi pemasaran. Strategi positioning dianggap 
penting karena dapat mengubah persepsi individu. Strategi tersebut memfokuskan cara 
mengkomunikasikan atribut suatu merek berbeda dari merek yang lain.  

Persepi memiliki tiga proses, yaitu seleksi, organisasi, penafsiran. Langkah 
pertama dalam proses persepsi adalah proses seleksi. Pertama, proses tersebut 
mensyaratkan konsumen untuk memperhatikan stimuli pemasaran. Konsumen akan 
menentukan dan memiliki stimuli pemasaran berdasarkan kebutuhan dan sikap. 
Konsumen mempersepsikan stimuli pemasaran secara selektif karena setiap individu 
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bersifat unik dalam mengkombinasikan kebutuhan, sikap, pengalaman, dan karakteristik 
personal. Singkatnya, proses seleksi terjadi ketika konsumen melihat atau mendengar 
stimulus dan memberikan respon. Secara rinci, proses seleksi berlangsung dalam tiga 
proses yaitu exposure, attention, dan persepsi selektif. Exposure terjadi ketika indera 
konsumen diaktifkan oleh suatu stimulus. Ketertarikan dan keterlibatan konsumen 
dengan stimulus tercermin pada tingkat perhatian yang diberikan. Attention adalah 
peristiwa yang memfokuskan kapasitas kognitif konsumen ke stimulus tertentu. Prinsip 
penting dalam proses perhatian adalah adaptasi dan kontras (perubahan dari kondisi 
konstan yang telah menjadi hal biasa bagi konsumen). Pemasar berusaha mendapatkan 
perhatian konsumen melalui ukuran iklan, posisi iklan dalam media cetak, tampilan 
atraktif, suara, dan penciuman.  

Dalam proses seleksi bisa saja dua orang mungkin berbeda dalam 
mempersepsikan iklan, kemasan atau produk yang sama karena setiap individu unik 
dalam mengkombinasikan kebutuhan, sikap, pengalaman, dan karakteristik personal. 
Oleh karena itu, persepsi selektif terjadi dalam proses perseptual. Paparan selektif terjadi 
karena keyakinan seseorang memengaruhi pilihan mereka untuk mendengarkan atau 
melihat suatu hal.  

Fungsi persepsi selektif adalah 1) perceptual vigilance-memilih info atau stimuli 
sesuai dengan kebutuhan, 2) perceptual defense-mempersepsikan info sesuai dengan 
keyakinan dan sikap agar terlindungi dari ancaman atau stimuli yang bertentangan. 
Keseimbangan perseptual merupakan konsistensi antara informasi yang diterima dan 
keyakinan. Ketidakseimbangan perseptual menjelaskan bahwa konsumen tidak hanya 
menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan tetapi juga menerima informasi yang 
tidak sesuai. Bila tidak puas, berusaha merasionalkan pembelian dan tidak ganti merek.  

Kedua,  proses persepsi adalah pengorganisasian perseptual. Pengorganisasian 
perseptual terjadi ketika konsumen mengelompokkan informasi dari berbagai sumber 
menjadi satu keutuhan supaya mereka dapat memahami informasi dengan lebih baik dan 
bertindak atas dasar pemahaman tersebut. Prinsip dasar organisasi perseptual adalah 
integrasi yaitu konsumen mempersepsikan berbagai stimuli sebagai kebutuhan yang 
terorganisasi. Pengorganisasian demikian dapat menyederhanakan pengolahan informasi 
dan memberikan makna terintegrasi ke stimuli.  

Setelah konsumen memilih dan mengorganisasi stimuli, langkah ketiga adalah 
menafsirkannya. Terdapat dua prinsip yang membantu konsumen dalam menafsirkan 
informasi pemasaran. Prinsip pertama adalah kecenderungan untuk menempatkan 
informasi ke dalam kategori logis. Kategorisasi membantu konsumen mengolah informasi 
yang diketahui dengan cepat dan efisien dan mengklasifikasi informasi baru. Konsumen 
akan mengklasifikasi produk dalam sejumlah tingkatan. Semakin tinggi tingkat 
keterlibatan konsumen ke produk semakin besar kecenderungan konsumen untuk 
mengklasifikasi stimuli pada tingkatan yang lebih rinci.   

Implikasi penafsiran perseptual penting untuk dipahami oleh konsumen. 
Konsumen bisa memiliki persepsi dari pembentukan citra tentang merek, produk dan 
perusahaan atas dasar simpulan-simpulan yang ditarik dari stimuli pemasaran dan 
lingkungan. Citra adalah persepsi total tentang obyek yang konsumen bentuk dengan 
mengolah informasi dari berbagai sumber selama jangka waktu tertentu. Selain itu, 
persepsi juga berkaitan dengan aspek positioning. Product positioning is not what you do 
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to a product. It is what you do to the mind of the prospect (Ries & Trout). Positioning bukan 
sesuatu yang pemasar lakukan terhadap produk tetapi sesuatu yang pemasar lakukan 
terhadap otak calon pelanggan. Positioning merupakan strategi komunikasi. Hal ini 
berhubungan dengan cara konsumen menempatkan produk di dalam otaknya. Positioning 
menjadi sangat penting bagi pemasar karena harus mampu menarik perhatian konsumen 
dari berbagai produk yang ditawarkan oleh pemasar-pemasar lainnya. Positioning 
berhubungan dengan cara konsumen menyimpan informasi. Konsumen menyimpan 
informasi dalam bentuk jaringan semantik di dalam memorinya. Informasi dapat berupa 
nama merek-merek tertentu, karakteristik merek tertentu, iklan-iklan mengenai merek 
tersebut, kategori produk, dan hasil evaluasi konsumen terhadap merek-merek tertentu. 

  

Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan penting dalam proses konsumsi.  Pembelajaran 
merupakan perubahan memori jangka panjang atau perilaku. Konsumen memperoleh 
sikap, nilai, rasa, preferensi, keahlian, perasaan, arti, dan perilaku melalui pembelajaran. 
Proses pembelajaran diperoleh melalui budaya, sub-budaya, kelas sosial, keluarga, 
teman, institusi, pengalaman, media massa, dan iklan.  Teori pembelajaran dalam hal ini 
adalah classical conditioning, operant conditioning, dan cognitive learning. 

 

Conditioning (Classical & Operant Conditioning) 

Conditioning merupakan asosiasi stimulus dan perilaku tertentu.  Classical 
conditioning merupakan hubungan antara stimulus dan stimulus  yang mendukung  
proses pembelajaran respon sama pada stimulus berbeda.15 Dalam hal ini, ada asosiasi 
antar stimulus. Satu stimulus akan dikaitkan dengan stimulus yang lain. Asosiasi ini 
bersifat terus-menerus, sehingga tercipta suatu rutinitas. Gambar classical conditioning 
menunjukkan bahwa ada asosiasi bahwa wanita cantik berkaitan dengan sikap positif 
terhadap seseorang. Sikap positif ini berkaitan rasa kagum atau suka. Merek Lux 
menawarkan atribut produk yang berupa sabun kecantikan. Benefit yang diperoleh adalah 
agar kulit menjadi sehat, dan hasil akhirnya adalah cantik. Dengan demikian, Lux selalu 
dikaitkan dengan wanita cantik. Mengkonsumsi Lux dianggap bisa menimbulkan sikap 
positif dari pemakainya.  

 

 

Gambar Classical Conditioning 
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Operant Conditioning  

Operant conditioning merupakan suatu konsep pembelajaran yang menjelaskan 
adanya stimulus dan respon. Operant conditioning digunakan secara luas oleh pemasar. 
Stimulus yang diterima oleh konsumen dipersepsi memiliki kemampuan untuk memenuhi 
kebutuhan konsumen atau itu. Apabila respon yang diberikan positif, maka akan menjadi 
umpan balik untuk stimuli tersebut. Apabila memuaskan akan semakin menguatkan 
untuk menerima stimuli tersebut pada pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, 
aplikasi konsep ini adalah menawarkan kualitas produk secara konsisten. Aplikasi ini 
meliputi direct mail atau personal contact, stamps, rebate, discount coupon, free product 
sample, dan desain toko yang menarik. Apabila stimulus tersebut dipersepsi baik oleh 
konsumen, maka konsumen akan memiliki respon positif. Respon positif ini akan muncul 
terus, apabila stimulus yang diterima bisa memberikan respon positif secara terus-
menerus, sehingga bisa menciptakan “shaping” yaitu pembentukan sikap positif.  Hal ini 
berkaitan dengan sikap loyal di masa yang akan datang.  

 

 

Gambar  Operant Conditioning 

Sumber: Kenneth E. Runyon dan  David E. Stewart. Consumer Behavior and the Practice of Marketing (MacMillan 
College Publishing Company, 1987). 

 

Pembelajaran Kognitif 

Pembelajaran ini meliputi semua aktivitas mental manusia yang berusaha untuk 
memecahkan masalah. Ada tiga tipe cognitive learning yaitu: 

Iconic rote learning. Pembelajaran mengenai asosiasi antara dua atau lebih 
konsep dalam kondisi tidak adanya conditioning. Misalnya nama Coca-Cola. Ini 
merupakan nama atau merek minuman. Konsumen sudah bisa dengan sendirinya 
mengaitkan dengan minuman pelepas dahaga. Konsumen Coca-Cola mampu mengaitkan 
dengan konsep pelepas dahaga. Dalam hal ini tidak ada unconditioned stimulus. 

Vicarious learning. Seseorang mengobservasi perilaku orang lain dan melakukan 
penyesuaian. Sebenarnya tipe pembelajaran ini bisa berlaku untuk tingkat keterlibatan 
tinggi dan rendah. Pemasar mengiklankan produk untuk memengaruhi konsumen dengan 
cara menggunakan endorser atau model iklan yang sudah menggunakan produk tersebut 
dan pengalaman yang sukses dalam mendapatkan manfaat produk tersebut.  
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Reasoning/analogy. Konsumen melakukan pemikiran secara kreatif untuk 
melakukan strukturisasi dan kombinasi informasi yang sudah ada beserta informasi baru. 
Analogy learning terjadi ketika konsumen menggunakan pengetahuan yang sudah ada 
untuk memahami situasi baru. 

 

Memori 

Memori merupakan total akumulasi pengalaman pembelajaran terdahulu. 
Memory terdiri atas jangka pendek dan  jangka panjang.16 Memori jangka pendek 
merupakan bagian total memori yang sering diaktifkan. Memori jangka pendek ini 
memiliki kapasitas terbatas untuk menyimpan informasi dan sensasi. Memori jangka 
pendek bersifat dinamis dan aktif. Dua tipe aktivitas pengolahan informasi dalam memori 
jangka pendek, yaitu elaborative activities dan maintenance rehearsal.  Elaborative 
activities merupakan penggunaan pengalaman, nilai, sikap, keyakinan, perasaan 
terdahulu untuk  menafsirkan dan mengevaluasi informasi dalam memori aktif dan 
menambah informasi yang disimpan. Maintenance rehearsal merupakan repetisi 
berkelanjutan mengenai informasi agar bisa disimpan dalam memori untuk 
menyelesaikan masalah atau ditransfer pada memori jangka panjang.  

Memori jangka panjang merupakan penyimpanan informasi yang bersifat 
permanen. Memori ini bisa menyimpan informasi dalam bentuk konsep, aturan 
keputusan, proses, dan afeksi. Dalam memori jangka panjang terdapat semantic dan 
episodic memory. Semantic memory merupakan pengetahuan dan perasaan mendasar yang 
dimiliki oleh seseorang. Episodic memory merupakan urutan peristiwa yang dialami oleh 
seseorang. Dalam memori jangka panjang terdapat konsep skema. Skema merupakan pola 
asosiasi mengenai suatu konsep tertentu. Skema juga dianggap sebagai struktur 
pengetahuan. Konsep tersebut dianggap sebagai node yang menunjukkan adanya 
peristiwa, perasaan atau hal tertentu yang memberikan makna. Misalnya, dalam 
McDonald, konsumen memiliki sejumlah pemahaman. Sejumlah pemahaman bisa 
dikatakan sebagai node. McDonald berkaitan dengan Ronald, warna kuning, warna 
merah, burger, pelayanan cepat, kentang goreng, dan tanda M. Apabila pemasar 
mengaktifkan salah satu node yang ada dalam memori konsumen, maka konsumen dengan 
mudah mengingat dalam memorinya.  

 

Proses Pembuatan Keputusan: Modal Lima Tahap 

Konsumen memiliki proses pembuatan keputusan yaitu pemahaman masalah, 
pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian, 
umpan balik.  

 

Pemahaman Masalah 

Masalah yang dimiliki oleh konsumen adalah adanya dorongan dari diri sendiri. 
Kekuatan yang mendorong dalam diri individu dihasilkan oleh tekanan tertentu yang 
merupakan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan tertentu. Individu berusaha untuk 
mengurangi tekanan melalui perilaku yang diantisipasi untuk memenuhi kebutuhannya. 
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Munculnya perumusan masalah dapat berasal dari lingkungan internal dan lingkungan 
eksternal individu.  

Sesudah memahami adanya permasalahan yang ada dalam diri konsumen, tahap 
selanjutnya adalah melakukan pencarian informasi. Informasi yang dicari harus memiliki 
persyaratan yaitu 1) sesuai dengan pengalaman konsumen masa lalu, 2) sesuai dengan 
keyakinan konsumen mengenai merek, 3) tidak begitu rumit, 4) menyakinkan, 5) sesuai 
dengan kebutuhan saat ini, 6) tidak menghasilkan kekhawatiran berlebihan dalam 
konsumsi. Konsumen juga melakukan pencarian informasi berdasarkan informasi masa 
lalu dan informasi disimpan di dalam memori konsumen yang terdiri atas informasi masa 
lalu dan pengalaman-pengalaman atau  menerima informasi dari teman dan media yang 
dirasa bertentangan dengan apa yang sudah diyakini. Sesudah melakukan pencarian 
informasi, konsumen melakukan evaluasi alternatif merek yang ada. Konsumen harus 
memprioritaskan benefit  yang diinginkan dengan karakteristik produk. Ketika konsumen 
mengevaluasi merek, konsumen  bermaksud membeli produk untuk mencapai kepuasan 
yang diharapkan. Konsumen juga bisa mengurungkan niat pembelian produk karena ada 
kendala-kendala tertentu. Setelah melakukan pembelian akan timbul kepuasan atau 
ketidakpuasan. Kepuasan terjadi bila ekspektasi konsumen terhadap produk dapat 
memenuhi kebutuhan. Jika konsumen sudah membeli produk tetapi muncul disonansi 
pasca pembelian, maka konsumen dapat melakukan evaluasi dengan tidak membelinya 
lagi di waktu yang akan datang. Gambar model pembuatan keputusan menjelaskan urutan 
pembelian konsumen.  

 

Gambar Model Dasar Pembuatan Keputusan 

Sumber: Henry Assael, Consumer Behavior and Marketing Action (Ohio: South-Western College Publishing, 1998). 

  

Pencarian Informasi 

Banyak masalah diselesaikan oleh konsumen dengan hanya menggunakan 
informasi yang disimpan dalam memori konsumen. Jika penyelesaian masalah terdahulu 
memuaskan, maka konsumen tidak perlu mencari informasi lagi. Konsumen dalam hal 
ini melakukan nominal decision making. Pada suatu saat, konsumen mungkin 
memperhatikan produk baru dalam toko karena adanya display menarik. Ia akan 
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membaca atribut produk tetapi tanpa melakukan pencarian informasi lebih lanjut. 
Konsumen juga melakukan pencarian informasi lain. Informasi eksternal dapat meliputi: 

1. Opini, sikap, perilaku dan perasaan teman, tetangga, saudara, dan mencari 
informasi melalui internet. 

2. Informasi profesional melalui artikel, buku, website dan kontak personal. 

3. Informasi yang dihasilkan oleh pemasar melalui iklan, website dan display, 
online forum, blog, atau online social media, yaitu Facebook. 

 

Ada sejumlah faktor lain yang memengaruhi konsumen melakukan pencarian 
informasi secara eksternal.  Faktor tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Karakteristik pasar. Karakteristik pasar meliputi  produk alternatif, kisaran 
harga, distribusi toko, dan ketersediaan informasi. Semakin banyak jumlah 
alternatif yang ada, semakin besar kemungkinan mencari informasi eksternal. 
Kisaran harga antar merek dalam kelas produk adalah faktor utama yang 
mendorong pencarian eksternal. 

2. Karakteristik produk. Keragaman produk membutuhkan informasi yang lebih 
banyak karena konsumen akan memutuskan produk yang akan dibeli. Semakin 
beragam semakin besar informasi yang dibutuhkan. Keragaman produk bisa 
ditinjau dari aspek desain produk, warna, atribut, benefit dan ukuran.  

3. Karakteristik konsumen. Pencarian informasi eksternal dipengaruhi oleh 
status sosial misalnya pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Umur juga 
berhubungan negatif dengan pencarian eksternal artinya konsumen yang 
semakin berumur akan mengurangi perilaku pencarian informasi karena 
dianggap memiliki pengalaman sebelumnya. Rumah tangga baru dan 
memasuki tahap siklus hidup baru akan mencari informasi eksternal. 
Konsumen yang memiliki keterlibatan produk tinggi biasanya mencari 
informasi yang relevan pada kategori produk yang berdasarkan pada 
kebutuhan saat ini. Sekali kebutuhan dirasakan, konsumen mungkin mencari 
dan mengolah informasi yang relevan dengan kebutuhan. Stimuli tentunya 
bersifat selektif. Persepsi terhadap stimuli tergantung pada 1) pengalaman 
seseorang, 2) keyakinan konsumen terhadap merek, 3) tidak kompleks,                       
4) berkaitan dengan kebutuhan seseorang, dan 5) tidak menghasilkan 
ketakutan yang berlebihan. 

 

Evaluasi Alternatif 

Konsumen memiliki rasionalitas dan preferensi yang stabil. Konsumen 
diasumsikan memiliki keahlian yang cukup untuk memperhitungkan pilihan yang 
memaksimalkan nilai produk. Pendekatan ini dinamakan teori pilihan rasional. Tujuan 
teori tersebut adalah untuk mengidentifikasi pilihan optimal untuk keputusan. Dalam 
realita, semua konsumen mempunyai rasionalitas terbatas, yaitu keterbatasan 
kemampuan untuk mengolah informasi. Di samping itu, konsumen memiliki tujuan yang 
berbeda dan memiliki alternatif yang optimal. Dalam melakukan pilihan keputusan, 
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konsumen tidak membandingkan merek pada semua fiturnya. Konsumen 
mempertimbangkan berdasarkan pada respon emosional merek.  

 

Keputusan Pembelian 

Sejumlah aspek yang memengaruhi konsumen untuk memutuskan pembelian 
adalah kondisi situasional. Selain itu, keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh 
lingkungan pembelian, yaitu pengalaman belanja dan interaksi dengan penjual. Kondisi 
situasional bisa berupa lingkungan sosial dan fisik di sekeliling konsumen. Lingkungan 
sosial bisa berupa aspek teman yang bisa secara mendadak memengaruhi perilaku. Aspek 
fisik bisa berupa lingkungan tempat melakukan pembelian. Lingkungan pembelian juga 
memengaruhi konsumen melakukan pembelian. Desain toko, atmosfer toko, aktivitas 
toko,  maupun display produk bisa memengaruhi konsumen melakukan pembelian tidak 
berencana. Stimuli toko sangat beragam sehingga bisa membuat tertarik konsumen untuk 
membeli.17 

Konsumen membeli produk tidak hanya mengharapkan produk itu bisa 
memenuhi kebutuhan konsumen tetapi produk itu bisa mencerminkan maksud yang lebih 
mendalam. Konsumen sering membeli produk itu berdasarkan emosi daripada fungsi 
sebenarnya produk tersebut. Hampir semua pembelian simbolik melibatkan konsumen 
karena merefleksikan self-image konsumen. Model dalam pembuatan kompleks bisa 
diterapkan dalam situasi pembelian seperti ini. Pemasar menerapkan strategi pemasaran 
yang lebih menekankan emosi positif dan fantasi konsumen. Karakteristik produk dan 
harga menjadi kurang penting bagi konsumen. 

 

Perilaku Pasca Pembelian 

Ketika konsumen mengevaluasi merek, konsumen bermaksud membeli produk 
untuk mencapai kepuasan yang diharapkan. Konsumen juga bisa membatalkan 
pembelian produk karena ada kendala-kendala tertentu. Setelah melakukan pembelian 
akan timbul kepuasan atau ketidakpuasan.18 Kepuasan terjadi bila ekspektasi konsumen 
terhadap produk dapat memenuhi kebutuhan. Jika konsumen sudah membeli produk 
tetapi muncul disonansi pasca pembelian,  maka konsumen dapat mengabaikan informasi 
tersebut, menafsirkan informasi secara lebih selektif, dan berniat untuk membeli merek 
produk lain. Selain itu, ada aspek disposisi dalam kepemilikan produk. Disposisi produk 
adalah perilaku untuk menyudahi kepemilikan produk atau merek. Disposisi bisa 
berujung pada bagaimana caranya mengolah produk bekas atau limbah. Karakteristik 
seseorang dalam membuat keputusan disposisi dapat diharapkan untuk memengaruhi 
disposisi produk dalam beberapa cara misalnya seseorang dengan kebutuhan untuk 
prestasi tinggi akan berkaitan kuat dengan keputusan untuk mengubah produk dalam 
bentuk yang lain dan kecil kemungkinan untuk membuangnya. Faktor-faktor lain juga 
berkaitan dengan produk memengaruhi keputusan disposisi misalnya: produk bernilai 
tinggi akan sering dijual daripada dibuang sedangkan produk dalam kondisi bagus, kecil 
kemungkinan untuk dibuang. Faktor situasional juga memengaruhi, ketika waktu 
berharga dan terbatas, produk sering dibuang. Begitu juga, ketika individu memiliki 
perhatian pada aspek finansial dalam disposisi, maka produk akan dijual pada konsumen 
lain. 
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Umpan Balik 

 Konsumen memberikan umpan balik dapat berupa rasa puas atau tidak puas. 
Kepuasan ini dirasakan ketika konsumen mendapatkan pemenuhan atas benefit yang 
diterima oleh konsumen. Sebaliknya, konsumen yang tidak mendapatkan benefit akan 
menyampaikan keluhan atau akan menyampaikan kepada orang lain.  

 

Disposisi Konsumen 

Disposisi adalah bagian dari aspek perilaku konsumen selain akuisisi dan 
konsumsi. Disposisi terkait dengan menyudahi penggunaan pemilikan produk. Ada 
dua aspek yang memengaruhinya yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Terkait 
dengan faktor intrinsik produk tersebut, masa penggunaan produk dalam kurun 
beberapa tahun terakhir ini menunjukkan  masa yang pendek bagi konsumen untuk 
menikmati produk. Konsumen dapat melakukan pergantian produk dengan cepat, 
sebut misalnya smartphone atau produk elektronik, mobil, bahkan rumah. Jangan 
ditanya terkait dengan produk fashion. Perubahannya cepat sekali sehingga 
mendorong konsumen mau tidak mau ingin mencoba produk baru. Inovasi produk 
hampir pada semua kategori produk mempercepat pertumbuhan produk baru 
dengan variasi baru. Tidak ada hitungan tahun, bahkan bulan. Mobil saja, hampir 
tiap tahun menunjukkan model baru. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan 
untuk menciptakan produk baru secara terus-menerus. Produk elektronik 
sepertinya sudah dirancang masa pemakaian pada kurun waktu tertentu sehingga  
hanya dalam beberapa waktu sudah menunjukkan tanda untuk segera diganti. 
Selain itu, biaya pergantian produk sangat rendah. Produk-produk baru biasanya 
akan ditawarkan dengan murah. Konsumen juga dipermudah dengan sejumlah 
fasilitas kredit untuk mendapatkannya.  

Terkait dengan aspek ekstrinsik produk, konsumen menyudahi kepemilikan produk 
bisa disebabkan oleh adanya nilai produk tersebut.  Produk memiliki nilai 
ekstrinsik yang bisa diukur dengan uang. Dengan demikian, apabila konsumen 
menyudahi kepemilikan, konsumen bisa melakukan penjualan produk-produknya 
kepada pihak lain, baik bisa dijual langsung maupun menggunakan media online. 
Saat ini, sejumlah penyedia jasa terkait dengan penjualan online luar biasa 
meningkat.  Produk menjadi sesuatu yang memberikan nilai tambah bagi individu. 
Selain itu, produk disudahi penggunaannya, karena masalah tempat penyimpanan 
yang mungkin saja dianggap memakan tempat. Konsumen bisa melakukan 
penjualan atau “membuang” ke tempat lain. Keterbatasan tempat menciptakan 
masalah sendiri karena membutuhkan tempat untuk menyimpan. Rata-rata 
konsumen memiliki keterbatasan tempat untuk menyimpan produk-produknya.  
Yang menarik dari disposisi produk adalah konsumen bisa menggunakan produk 
yang ada untuk dioptimalkan penggunaannya dalam bentuk lain. Dengan demikian, 
produk yang ada bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hanya konsumen 
yang kreatif bisa mengupayakan adanya alternatif penggunaan produk. 

Selain aspek intrinsik dan ekstrinsik produk, karakteristik seseorang menjadi 
penting dalam menjelaskan disposisi produk. Aspek kepribadian konsumen yang 
cenderung terbuka dan mudah mencoba hal-hal baru menjadikannya cenderung 
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memiliki tingkat disposisi yang tinggi. Mungkin dalam jangka waktu yang pendek, 
konsumen dengan mudah mendapatkan produk baru. Selain itu, persepsi konsumen 
yang dimiliki juga memudahkan untuk menyudahi kepemilikan. Persepsi 
dimunculkan karena paparan terhadap stimuli secara terus-menerus. Apabila 
konsumen memiliki motivasi yang cenderung untuk memenuhi kebutuhannya, 
maka akan memengaruhi konsumen untuk memiliki persepsi positif terhadap 
stimuli yang diterimanya. Konsumen akan mudah mencoba produk baru. 
Pembelajaran konsumen juga memengaruhi konsumen untuk menyudahi 
kepemilikan produk. Konsumen yang paham akan kekurangan produknya, dengan 
mudah untuk mencoba hal baru. Namun, di sisi lain, bisa saja pembelajaran ini 
menunjukkan bahwa konsumen memutuskan untuk tidak membeli produk, karena 
aspek rasionalitas yang mendorongnya untuk tetap menggunakan produk lama. 
Aspek emosi konsumen juga memengaruhi untuk mencoba hal baru. Konsumen bisa 
saja tidak menggunakan produk lamanya, karena alasan emosi. Emosi ini 
disebabkan adanya tawaran produk baru untuk mengganti produk lama, padahal 
belum tentu manfaat produk lama berkurang. Disposisi juga bisa disebabkan oleh 
tekanan kelompok atau komunitas yang ada di sekitar. Konsumen akan dengan 
mudah melakukan pergantian produk apabila lingkungan sosialnya juga melakukan 
pergantian produk, terlebih bagi konsumen yang merasa tidak enak kalau tidak 
memiliki produk yang sama dengan lingkungannya.19 

  

 

Aspek Pembuatan Keputusan 

Tingkat Keterlibatan Konsumen 

Keterlibatan didefinisikan sebagai persepsi subyektif personal terhadap suatu 
obyek, aktivitas, dan situasi. Keterlibatan memberikan arti penting suatu pilihan dan 
relevansi yang dipersepsikan dari konsekuensi perilaku pilihan.20 Menurut teori 
keterlibatan, pemahaman mengenai perilaku bisa dipandang dari sisi otak kanan 
manusia. Sisi otak kanan manusia memfokuskan pada proses pengolahan informasi yang 
pasif. Di samping itu, aktivitas otak kanan lebih melibatkan perhatian pada informasi 
yang berupa gambar dan informasi holistik. Dengan kata lain, visualisasi obyek menjadi 
penting. Keterlibatan rendah meliputi pencarian informasi secara tidak ekstensif. Kondisi 
ini menunjukkan bahwa konsumen tidak memiliki sikap resistensi tinggi terhadap merek-
merek lain. Tingkat keterlibatan rendah tidak berkaitan kuat dengan struktur keyakinan 
individu. Konsumen dengan keterlibatan rendah mudah menerima persuasi dalam segala 
bentuk. Keterlibatan rendah menunjukkan konsumen tidak memiliki persepsi adanya 
risiko dalam suatu pemilihan merek produk tertentu.21 Ketika konsumen tidak 
mempersepsikan suatu risiko dalam pemilihan suatu merek produk, ia akan mudah 
melakukan pemilihan merek. Begitu sebaliknya, dengan fokus otak kiri. Fokus otak kiri 
adalah melibatkan perhatian pada informasi yang berupa verbal. Verbalisasi menjadi 
penting. Pencarian informasi menjadi aktif dan mempersepsikan adanya risiko dalam 
pemilihan merek produk tertentu.  
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Tingkat Keterlibatan Rendah 

Aspek tingkat keterlibatan rendah merupakan bagian teori pembuatan keputusan 
terbatas. Pembuatan keputusan terbatas  memiliki dua dimensi utama yaitu keterlibatan 
rendah dan pencarian informasi dan pertimbangan berbagai alternatif pilihan secara 
terbatas. Pembuatan keputusan terbatas  menyederhanakan suatu proses dan mengurangi 
jumlah dan variasi sumber informasi, alternatif, dan kriteria yang digunakan untuk 
evaluasi. Pembuatan keputusan terbatas  dengan dimensi  keterlibatan rendah di sini 
didefinisikan sebagai pembuatan keputusan yang tidak mempertimbangkan mengenai 
pentingnya suatu produk dan tidak secara kuat melakukan identifikasi produk. 
Pembuatan keputusan terbatas juga  menunjukkan seseorang berpengalaman dalam 
aktivitas konsumsi kurang membutuhkan energi ke dalam pemikiran atau perasaan.  

Berkaitan dengan dimensi kedua lainnya yaitu pencarian informasi dan 
pertimbangan berbagai alternatif pilihan, dalam membuat suatu keputusan untuk 
membeli produk atau jasa, konsumen tetap mencari informasi tetapi tidak begitu intensif 
dibandingkan dengan tipe pembuatan keputusan lainnya yaitu pembuatan keputusan 
kompleks. Jenis produk yang akan dibeli tidak memiliki risiko-risiko tertentu. Risiko-
risiko tersebut antara lain 1) risiko finansial, 2) risiko sosial, 3) risiko psikologis, 4) risiko 
kinerja, dan 5) risiko fisik. Dalam pembuatan keputusan terbatas ini, seorang konsumen 
membeli produk yang mengandung risiko kecil, sehingga konsumen tidak akan mencari 
informasi secara intensif dari berbagai sumber. 

Konsumen mencari tingkat kepuasan yang pantas daripada optimal.  Dalam kasus 
keterlibatan rendah, konsumen tidak mencari untuk memaksimalkan kepuasan merek. 
Energi yang dikeluarkan dalam pencarian produk terbaik tidak sebanding dengan 
kegunaan produk yang diinginkan. Konsumen dengan keterlibatan tinggi akan 
memaksimalkan kepuasannya dengan mengevaluasi merek secara ekstensif.  Konsumen 
akan membandingkan atribut merek, menyeleksi merek yang memenuhi kebutuhannya.  

Televisi dianggap sebagai perantara keterlibatan rendah. Ada beberapa alasan 
yang mendasarinya. Pertama, iklan televisi bersifat bergerak, sementara pemirsa bersifat 
pasif dan memiliki kesempatan kecil untuk melakukan refleksi atau membuat suatu 
hubungan. Di samping itu, iklan yang ditampilkan oleh televisi cenderung dilakukan 
berulang-ulang.22 Pengulangan pesan iklan dilakukan karena konsumen dengan 
keterlibatan rendah tidak mengaitkan pesan dengan keyakinan yang dimiliki. Oleh 
karena itu, iklan berulang ditujukan untuk memengaruhi memori konsumen. Dengan 
iklan berulang, maka akan menimbulkan suatu kebiasaan dalam memori konsumen. 
Apabila pesan iklan ditayangkan maka konsumen tidak perlu melakukan evaluasi lebih 
lanjut tetapi memori yang ada dalam benak konsumen memainkan peranan di sini. 
Memori ini nantinya akan memengaruhi keyakinan konsumen. 

 

Elaboration Likelihood Model 

Teori ini memberikan pandangan mengenai proses pembuatan keputusan 
konsumen dengan keterlibatan rendah dan tinggi.23 Model menunjukkan suatu rangkaian 
kesatuan dari menguraikan proses (sentral) sampai tidak menguraikan proses (pinggiran). 
Tingkat penguraian tergantung pada motivasi konsumen untuk mengolah informasi. Jika 
konsumen memiliki keterlibatan tinggi, maka akan termotivasi untuk mengolah informasi 
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dan mengarahkan pada proses penguraian sentral. Konsumen dengan keterlibatan rendah 
akan kurang termotivasi untuk mengolah informasi dan mengarahkan pada proses 
penguraian tidak sentral. Untuk beberapa jenis pembelian tertentu, proses keputusan 
tidak pernah terjadi.  Konsumen tidak cukup termotivasi untuk berpikir lebih lanjut 
mengenai keputusan konsumsi yang mereka hadapi.  

Motivasi untuk mengolah informasi lebih lanjut berkaitan dengan keterkaitan 
informasi pada kebutuhan konsumen. Apabila pesan semakin relevan, maka konsumen 
akan semakin mengembangkan opini untuk mendukung atau menentang isi pesan. Hal 
ini dilakukan oleh konsumen dengan keterlibatan tinggi. Untuk konsumen yang tidak 
terlibat, penguraian informasi secara minimal dilakukan karena konsumen tidak 
termotivasi untuk mengolah informasi lebih lanjut. Konsumen  bertindak sebagai 
penerima informasi secara pasif.  

 

Perilaku Pencarian Variasi 

Perilaku pencarian variasi ditunjukkan oleh pergantian merek pada satu kategori 
produk, pergantian atribut dalam satu merek, dan pergantian kategori produk yang bisa 
memenuhi kebutuhan yang sama. Perilaku pencarian variasi bisa dilakukan oleh setiap 
konsumen yang memiliki daya beli. Perilaku pencarian variasi merupakan perilaku 
eksploratori yang tidak disebabkan oleh perubahan sikap, artinya konsumen yang sudah 
memiliki  kepuasan pada suatu merek, dapat mencari variasi merek lain. Perilaku ini 
terjadi ketika seseorang menginginkan stimuli produk yang berbeda dan baru.24  

Strategi pemasaran dan lingkungan retail menjadi faktor penentu yang 
memengaruhi ketertarikan konsumen dalam mencoba produk-produk baru, karena 
memudahkan konsumen untuk mengambil keputusan pembelian suatu produk tanpa 
harus mencari faktor yang menjadi pertimbangan terlebih dahulu, misalnya biaya yang 
harus dikeluarkan, pencarian informasi lebih lanjut, dan adanya saran dari teman. 
Konsumen yang suka melakukan pencarian variasi ini sangat rentan terhadap strategi 
yang disusun oleh pemasar dan lingkungan toko. Oleh karena itu, pemasar berusaha 
untuk memengaruhi konsumen dengan cara menyusun strategi pengembangan produk, 
penetapan harga, atau penataan lingkungan retail.  

Perilaku pencarian variasi dianggap sebagai respon yang merupakan fungsi 
stimulus spesifik tertentu. Model hubungan antara stimulus dan respon merupakan model 
perilaku konsumen pada umumnya. Perbedaan antara model perilaku pencarian variasi 
dan perilaku konsumen lainnya terletak pada aspek evaluasi. Berdasarkan hierarki 
keputusan, pencarian variasi bisa dilakukan tanpa melakukan evaluasi merek terlebih 
dahulu. Merek yang dipilih dievaluasi setelah produk dikonsumsi. Studi terdahulu telah 
mengembangkan model konseptual untuk menjelaskan perilaku pencarian variasi dengan 
memfokuskan pada aspek internal konsumen sebagai stimulus pada perilaku pencarian 
variasi.25 Model konseptual ini ditampilkan dalam model pilihan dinamis dengan 
menerapkan pendekatan ekonometri. Model pilihan ini dapat diaplikasikan pada obyek 
produk dengan keterlibatan tinggi. Elemen-elemen yang ada kaitannya dengan perilaku 
pencarian variasi diintegrasikan ke dalam satu taksonomi. Taksonomi ini menunjukkan 
dua aspek yang meliputi kondisi yang bersifat abstrak dan konkrit.  Aspek yang bersifat 
abstrak berkaitan dengan kondisi internal yang dimiliki oleh individu. Kondisi ini 
meliputi ketidakpastian perilaku individu yang muncul karena perubahan dalam diri 
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individu yang tidak bisa diprediksi, misalnya perasaan sedih, perubahan preferensi, dan 
peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba mengenai diri individu. Konsekuensi yang muncul 
dengan adanya kondisi ini adalah individu dapat melakukan suatu keputusan pembelian 
yang bersifat spontan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Aspek konkrit pada model 
tersebut menunjukkan bahwa, perilaku pencarian variasi bisa terjadi karena keinginan 
untuk mendapatkan  variasi itu sendiri, kebutuhan yang beragam, dan kondisi konsumen. 
Perilaku bervariasi karena menginginkan variasi itu sendiri meliputi aspek keinginan 
untuk afiliasi dengan teman atau kelompok sosial, keinginan untuk menunjukkan sesuatu 
yang berbeda pada orang lain, dan menginginkan adanya tingkat stimulasi dalam diri 
individu.  

 

Pembelian Secara Situasional 

Pengaruh situasional artinya kondisi sementara yang terjadi pada suatu 
lingkungan, waktu, dan tempat tertentu.26 Apabila pemasar akan mempertimbangkan 
situasi dalam mengembangkan strategi pemasaran, mereka harus memahami sifat 
variabel situasi, yaitu situasi konsumsi,  situasi pembelian, dan situasi komunikasi.  
Situasi konsumsi artinya konsumsi mengonsumsi suatu produk dengan menggunakan 
merek untuk situasi tertentu. Konsumen menggunakan merek khusus untuk kesempatan 
khusus dan menggunakan merek lain untuk kesempatan lain. Situasi pembelian artinya 
berkaitan dengan pembelian dalam toko, hadiah, dan pembelian tidak terantisipasi. 

In-store situation berkaitan dengan promosi harga, free sample, dan display. 
Ketika seorang konsumen jalan-jalan di mall, akan menemui situasi seperti ini. 
Konsumen akan menemui display atau promosi harga. Pada mulanya tidak berencana 
untuk membeli, namun karena situasi cukup menarik untuk memengaruhi konsumen, 
maka konsumen bisa saja langsung membeli produk padahal tidak membutuhkannya.   

Gift-giving situation berkaitan dengan pembelian produk sebagai kado bagi orang 
lain. Pembelian produk sebagai kado bagi orang biasanya lebih sulit karena 
membutuhkan perhatian yang lebih banyak. Hal ini disebabkan oleh pembelian produk 
tidak hanya sekedar produk secara fisik tetapi juga secara simbolik. Pembelian kado 
lebih banyak mempertimbangkan banyak hal karena berkaitan dengan orang lain. 

Unanticipated purchase situation berkaitan dengan pembelian tidak berencana. 
Konsumen kadang-kadang membeli produk yang dipajang dengan bagus tanpa ada 
perencanaan sebelumnya. 

Selain situasi konsumsi dan situasi pembelian, juga terdapat situasi komunikasi. 
Situasi komunikasi artinya konsumen akan membeli produk karena adanya suatu 
informasi tertentu yang diberikan kepadanya. Hal ini bisa karena adanya word of mouth 
communication atau impersonal. Situasi ini memengaruhi konsumen untuk membeli 
produk karena ide dari teman. Teman dianggap sebagai sumber informasi yang cukup 
dipercaya. Situasi komunikasi dapat menentukan apakah konsumen memperhatikan, 
memahami, dan menyimpan informasi. Situasi komunikasi juga dapat timbul karena 
adanya reaksi terhadap sesuatu hal yang menarik. Misalnya, televisi menayangkan 
program bagus sehingga menarik konsumen untuk sepintas memperhatikan tayangan 
program tersebut. 
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Trend Perilaku Saat Ini 

Ada sejumlah trend perilaku konsumen. 

1. Multiple Aspiration & Poverty Lines. Konsumen Indonesia memiliki aspirasi 
yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Konsumen kini bisa merasakan 
seperti orang kaya namun dapat pula merasa menjadi miskin dalam seketika. 
Perasaan ini bisa dirasakan dengan begitu mudah dan cepat. Misalnya, mereka 
bisa mengendarai Grab-Car atau Go-Car dan merasa seperti memiliki mobil 
dan supir pribadi, namun mereka bisa seketika merasa miskin untuk kondisi 
yang berbeda.  

2. “F” Factor. F terdiri atas Fans/Followers, Friends, and Family driving 
rateocracy. Jika dulu orang berpikir bahwa aset mereka adalah paling penting, 
saat ini berubah menjadi berapa banyak follower ataupun subscriber yang 
dimiliki, dan seberapa tinggi engagement mereka. 

3. Spontaneous Discovery. “Sekitar 96% penduduk Indonesia terpengaruh 
dengan TVC, 52% di antaranya melakukan pencarian melalui mobile 
phone ketika menonton televisi. Saat ini, konsumen dapat dengan mudah 
menemukan sesuatu melalui mobile phone. Pelaku bisnis bisa merespons 
perilaku ini dengan memanfaatkan teknologi sensor, mulai dari 
yang basic misalnya UPC Barcodes atau QR Codes hingga 
yang advanced seperti Location-Based Services, NFC, Digital Wallet, 
dan Augmented Reality. 

4. High Demand for Customization. Semakin maju teknologi, semakin 
konsumen memiliki keinginan. “Para pelaku usaha harus mampu 
melakukan behavior tracking, misalnya melalui loyalty program, 
apps, ataupun  video cam and motion detector termasuk  melakukan customer 
profiling and prediction dan penggunaan Google Analytic dan Facebook 
Insights. 

5. ‘Offline’ Experience Still Matters. Ketika dunia kian digital, konsumen  tetap 
membutuhkan  human interface.27 

 

Trend Perilaku Saat Ini-Konsumsi Kolaboratif 

Konsumsi  kolaboratif merupakan konsep lama yang sudah diajukan oleh Felson 
dan Spaeth (1978). Konsep ini menjelaskan mengenai aktivitas konsumsi satu atau 
dua orang atau lebih terhadap produk atau jasa dengan melakukan aktivitas 
ekonomi bersama. Konsep ini dianggap sebagai cara untuk mendukung 
keberlangsungan hidup di masa yang akan datang. Urgensi pembahasan konsep  ini 
dirasa makin penting saat ini karena muncul kesadaran adanya keterbatasan 
sumber daya yang dimiliki oleh individu. Keterbatasan ini terkait dengan alam, 
materi, waktu, biaya, dan bahkan tenaga. Contoh konsumsi  kolaboratif misalnya 
penyewaan, barter, penggunaan open sources, atau share product, termasuk mobil, 
taksi, dan sepeda.  Trend yang ada hari ini fenomena penggunaan Grab, Go-Jek, 
dan Airbnb. Penerapan konsep konsumsi  kolaboratif sangat relevan digunakan 
untuk menjelaskan perilaku konsumen dalam membuat keputusan sehari-hari. 
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Perilaku yang mengarah untuk berbagi sumber daya mulai dikuatkan mengingat 
adanya efisiensi dan optimalisasi sumber daya yang terbatas. Kecenderungan ini 
makin diperkuat dengan sejumlah kondisi yang mendukung.28  

 

Ringkasan 

Perilaku konsumen diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dalam rangka 
memperoleh, mengonsumsi, dan mengatur, serta membuang barang dan jasa termasuk 
proses pengambilan keputusan yang dilakukan sebelum dan sesudah aktivitas-aktivitas 
tersebut. 

Ada dua pengaruh utama yang memengaruhi konsumen dalam membuat sebuah 
keputusan yaitu konsumen itu sendiri dan lingkungan. Pengaruh konsumen itu sendiri 
meliputi kebutuhan, persepsi, dan sikap terhadap merek atau produk. Selain itu, 
demografi, gaya hidup, dan kepribadian memengaruhi suatu pemilihan produk atau 
merek. Pengaruh kedua adalah lingkungan. Lingkungan ini bisa berupa budaya (norma 
masyarakat, pengaruh sub-budaya atau etnis), dan face to face group (keluarga, teman, 
dan kelompok referensi). 

Ada lima tahap proses pembuatan keputusan individu. Pertama, individu 
memahami adanya masalah. Kedua, sesudah memahami adanya permasalahan yang ada 
dalam diri konsumen, tahap selanjutnya adalah melakukan pencarian informasi. Ketiga, 
sesudah melakukan pencarian informasi, konsumen melakukan evaluasi alternatif merek 
yang ada. Konsumen harus memprioritaskan benefit  yang diinginkan dengan 
karakteristik produk. Ketika konsumen mengevaluasi merek, konsumen  bermaksud 
membeli produk untuk mencapai kepuasan yang diharapkan. Konsumen juga bisa 
mengurungkan niat pembelian produk karena ada kendala-kendala tertentu. Keempat, 
setelah melakukan evaluasi merek, konsumen melakukan pembelian. Kelima, setelah 
melakukan pembelian akan timbul kepuasan atau ketidakpuasan.  
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Bab 7  

Menganalisis Pasar Bisnis 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

Mahasiswa diberikan penjelasan mengenai klasifikasi pasar bisnis, karakteristik 
pasar bisnis, dan partisipan dalam proses pembelian organisasional. Pembahasan 
mengenai proses pembelian  dan strategi untuk mengelola pasar bisnis juga dibahas. 

 

Definisi Pembelian Organisasional 

Pasar Bisnis vs Pasar Konsumen 

Pembelian organisasional merupakan pembelian di level organisasi dan terdiri 
atas kumpulan individu yang membuat keputusan pembelian. Pembelian ini ditujukan 
untuk membeli barang atau jasa yang nantinya diolah kembali atau digunakan sebagai 
input pembuatan atau sebagai fasilitator. Pembelian organisasional sering dianggap 
sebagai ranah B2B atau business to business. Ranah ini lebih memfokuskan pada industri. 

Perkembangan teori pemasaran yang ada menunjukkan adanya dikotomi antara 
pasar bisnis ke bisnis dan pasar bisnis ke konsumen. Pasar bisnis ke bisnis atau B2B 
(business to business) dianggap unik karena memiliki permintaan turunan, siklus 
pembelian produk yang panjang, dan struktur pasar yang terfragmentasi.1 Pembeli dari 
kalangan industri  memiliki karakteristik yang beragam ditinjau dari ukuran dan jumlah 
serta melibatkan beragam individu dalam proses pembelian.2  Selain itu, karakteristik 
pasar B2B juga memiliki kompleksitas produk dan proses pembelian. Produk dijual 
dengan lebih menggunakan sistem yang terpusat, dan memiliki ketergantungan antar 
fungsional. Memahami pentingnya pasar B2B didorong oleh sejumlah faktor. Pertama, 
perubahan lingkungan dan struktural. Dalam pemasaran, penekanan terhadap 
relationship penting untuk dilakukan. Relationship ini meliputi koordinasi dengan 
pemasok, distributor, dan sejumlah kontak pasar lainnya. Koordinasi hubungan lebih 
mengedepankan jangka panjang, aliansi strategis, jaringan kerja, dan integrasi vertikal. 
Kedua, dalam pasar B2B, database penting untuk dikelola karena alat ini bisa 
dimanfaatkan untuk membangun relationship yang bagus antara pemasok dan 
perusahaan. Pertukaran informasi menjadi fokus utama. Dengan memiliki informasi dari 
pihak perusahaan atau klien, perusahaan B2B bisa mempertahankan klien yang ada. Pola 
komunikasi bisa terjalin dengan baik. Ketiga, kegiatan pemasaran jaringan terjadi antar 
organisasi. Perusahaan memiliki komitmen untuk mengembangkan jaringan  hubungan. 
Hal ini bisa dipenuhi melalui transaksi bisnis dan sosial sepanjang waktu sebagai hasil 
usaha pengembangan dan mempertahankan hubungan di level individu dan perusahaan.  

Pemasar dalam industri B2B sebenarnya memiliki volume penjualan jauh lebih 
besar daripada pasar konsumen.3 Dalam pasar bisnis, seorang konsumen tunggal, yaitu 
baik dari pemerintah, perusahaan, maupun institusi tertentu dapat memiliki aktivitas 
pembelian barang atau input produksi dalam jumlah yang sangat besar. Pasar bisnis atau 
organisasional didefinisi sebagai pasar produk dan bersifat lokal sampai internasional 
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yang dibeli oleh perusahaan atau entitas bisnis, pemerintah, dan institusi misalnya 
material atau komponen tertentu, untuk dikonsumsi misalnya materi proses, pemasok 
produk dikantor, atau jasa konsultan, untuk penggunaan misalnya pemasangan alat atau 
perlengkapan, atau dijual kembali. Faktor yang membedakan pemasaran bisnis dan 
pemasaran konsumen adalah sifat konsumen dan cara konsumen menggunakan produk.  

Sejumlah perusahaan besar B2B yang menghasilkan barang misalnya baja, 
perlengkapan produksi, chip yang berhubungan secara khusus dengan konsumen pasar 
bisnis dan tidak pernah berinteraksi dengan konsumen akhir. Namun, ada juga 
perusahaan B2B yang berinteraksi baik pada pasar konsumen maupun pasar bisnis 
misalnya Hewlett Packard, yang tadinya banyak berinteraksi dengan pasar bisnis, saat 
ini sudah mulai memiliki orientasi pada pasar konsumen. Namun sebaliknya, perusahaan 
yang tadinya memfokuskan pada pasar konsumen, mulai beralih pada pasar bisnis, 
misalnya Sony. Kedua pemasaran tersebut memiliki perubahan orientasi strategi 
pemasaran secara dramatis karena memahami adanya perbedaan nyata dalam perilaku 
pembelian antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Perbedaan nyata adalah penggunaan 
produk dan konsumen yang dituju. Sejumlah merek yang sebenarnya merupakan rumpun 
pasar bisnis adalah Cisco, Google, Caterpillar, IBM, Fedex, GE, DuPont, Intel, Hewlett-
Packard, dan 3M.  

 

Tabel  Perbedaan lain antara B2C (business to customer) dan B2B (business to business). 

 B2C  B2B  

Metode Akuisisi Konsumen Komunikasi massa: iklan, 
program afiliasi. 

Personnel selling: 
penggunaan tenaga penjual, 
pameran dagang. 

Halangan Masuk Pesaing 
Lain 

Halangan masuk rendah 
karena ukuran konsumen, 
kapabilitas logistik, dan 
kualitas pengalaman. 

Halangan masuk tinggi 
karena membutuhkan 
keahlian dalam bidangnya, 
hubungan  pemasok dan 
pembeli. 

Tipe Hubungan Mencari melalui catalog, 
pemesanan, pembayaran, 
dan menjelajahi status. 

Pembelian langsung, 
pelaksanaan pembayaran, 
menjelajahi status, 
manajemen kolaboratif, 
manajemen promosi, 
kolaborasi desain dan 
perencanaan.  

Penjualan Pembeli dalam jumlah kecil. Pembeli dalam jumlah besar. 

Ukuran Pasar Ukuran pasar lebih besar 
daripada pasar B2B. 

Ukuran pasar lebih kecil 
daripada pasar B2C. 

 

Sumber: Noori &  Salimi, (2005) 

Behrooz Noori and Mohmmad Hossein Salimi, “A Decision-Support System for Business-to-Business 
Marketing, ” The Journal of Business & Industrial Marketing (2005) 20:226-236. 
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Perusahaan bisnis B2B memiliki sejumlah perbedaan yang berkaitan dengan sifat 
pasar, permintaan pasar, perilaku konsumen, hubungan pembeli dan penjual, pengaruh 
lingkungan (ekonomi, politik, dan hukum), dan strategi pasar.4 Perbedaan ini dijelaskan 
sebagai berikut. 

Permintaan turunan. Permintaan ini berkaitan dengan hubungan langsung antara 
produk industri dan permintaan produk konsumen. Permintaan produk B2B tergantung 
pada permintaan produk konsumen B2C. Permintaan konsumen yang meningkat pada 
produk otomotif Toyota atau Honda memengaruhi permintaan pada pasar bisnis yang 
menyediakan ban, komponen elektronik, alumunium, dan perlengkapan lainnya.  

Permintaan berfluktuasi. Pemasar bisnis melakukan monitoring pada pola 
permintaan dan preferensi pembelian yang berubah. Perubahan eksternal misalnya 
kondisi ekonomi dapat memengaruhi perubahan  permintaan pasar secara fluktuatif. 
Ketika kondisi ekonomi menunjukkan indikator yang baik misalnya suku bunga rendah, 
dan inflasi rendah. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk 
membeli produk menjadi terjangkau. Permintaan produk di pasar konsumen yang 
meningkat ini akan memengaruhi permintaan produk di pasar bisnis. Permintaan ini bisa 
dalam jumlah banyak mengingat pengaruh kondisi ekonomi eksternal ini dapat mengena 
semua konsumen. Begitu sebaliknya dengan keadaan atau kondisi ekonomi yang 
mengalami penurunan.  

Sensitivitas harga. Elastisitas permintaan menunjukkan tingkat responsif 
terhadap kuantitas permintaan terhadap perubahan harga. Selama konsumen akhir tetap 
membeli produk dan tidak memiliki tingkat sensitivitas, perusahaan B2B juga tidak 
memiliki sensitivitas terhadap harga komponen elektronik. Begitu sebaliknya, jika 
konsumen memiliki sensitivitas harga ketika membeli produk, maka perusahaan B2B 
juga memiliki sensitivitas harga ketika membeli perlengkapan mobil. Permintaan 
konsumen akhir memiliki dampak pada permintaan produk dalam pasar bisnis. Dengan 
memiliki sensitivitas terhadap trend yang sedang berlangsung dalam pasar konsumen, 
pemasar B2B dapat melakukan identifikasi terhadap masalah yang akan terjadi dan 
memahami kesempatan untuk melakukan strategi pertumbuhan dan diversifikasi.  

Pasar bisnis B2B juga harus mengembangkan hubungan baik dengan pemasok 
produknya. Toyota dianggap sebagai perusahaan bisnis yang berkualitas oleh para 
pemasoknya. Toyota mengedepankan hubungan yang baik dengan pemasoknya, 
menekankan pada harga yang konstan, mendukung pemasok untuk memperbaiki 
kegiatan operasi. Toyota melakukan monitoring kinerja para pemasok dengan 
menerapkan audit  kualitas. Toyota menetapkan kriteria selektif untuk menyakinkan 
bahwa setiap pemasok dapat memenuhi persyaratan sesuai biaya, kualitas, dan teknologi. 
Pemasok yang dipilih adalah pemasok yang bisa membangun hubungan jangka panjang 
dengan perusahaan. Mengembangkan dan mempertahankan hubungan jangka panjang 
dengan konsumen dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan. Membangun 
kepercayaan dan kinerja yang bagus membutuhkan  komunikasi yang terbuka.  
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Situasi Pembelian 

Hubungan antara perusahaan sebagai klien dan pemasok dalam ranah B2B 
menekankan hubungan saling ketergantungan dengan sangat erat.5 Dengan 
mempertahankan hubungan yang baik dengan pemasok, Wal-Mart dapat menekan harga 
sehingga bisa menjual harga murah kepada konsumen. Dengan menjual harga murah ke 
konsumen, tingkat persediaan menjadi rendah, karena semua produk dijual dengan 
frekuensi tinggi.6 Perkembangan teknologi dan meningkatnya penerimaan informasi 
dengan cepat mengakibatkan hubungan antara pemasok dan perusahaan bisa optimal. 
Pemasok sebagai perusahaan dalam industri bisnis harus dipertimbangkan sebagai 
bagian rantai nilai yang terintegrasi. Dalam B2B, perusahaan juga berfungsi sebagai 
penyedia bahan baku untuk perusahaan lain yang akan diolah kembali. Kualitas bahan 
baku dan ketersediaan terus-menerus serta pengiriman yang tepat waktu menjadi bagian 
penting dalam mengembangkan kerjasama yang baik dalam industri B2B.  

Pasar B2B membutuhkan aspek adaptasi yang cukup tinggi.7 Aspek ini 
menunjukkan bahwa satu kelompok memiliki elemen yang bisa dipertukarkan dengan 
elemen yang lain. Adaptasi ini bisa berupa produk, penyesuaian keuangan, atau informasi 
rutin pada hubungan sosial. Adaptasi juga berkaitan dengan tuntutan lingkungan dan 
pasar. Kemampuan adaptasi harus bisa diwujudkan dalam proses manajemen pemasaran 
strategis yang mencakup aspek lingkungan dan konsumen. Ketika tuntutan konsumen 
berubah, perusahaan juga menyesuaikan permintaan dari perusahaan lain untuk 
melakukan modifikasi produk, sehingga perusahaan melaksanakan modifikasi spesifik. 
Klasifikasi adaptasi dapat berupa spesifikasi produk, desain produk, proses manufaktur, 
perencanaan, prosedur pengiriman, penyimpanan, prosedur administratif, dan prosedur 
keuangan. Dalam pelaksanaan adaptasi, masing-masing perusahaan harus memfokuskan 
pada kekuasaan relasi bukan kekuatan. Masing-masing perusahaan tidak boleh 
memaksakan kehendak, karena harus berlandaskan pada kerjasama yang bagus. Dengan 
demikian, kerjasama dalam jangka panjang dapat dijamin dengan baik.  

Dalam pasar B2B, pembelian organisasional atau pasar bisnis memiliki 
karakteristik yang berbeda, oleh karena itu perlu dilakukan segmentasi.8 Segmentasi juga 
menjadi bagian penting untuk dipertimbangkan dalam membidik pasar yang sesuai 
dengan tujuan, kemampuan, dan sumber daya perusahaan. Segmentasi terkadang 
memiliki kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan perusahaan secara aktual dan 
preferensi pasar untuk dikembangkan strategi segmen pasar. Perolehan informasi 
tersebut membutuhkan pemahaman kebutuhan konsumen secara spesifik dan niat untuk 
memiliki sumber daya yang besar dan membutuhkan kontak yang dekat dengan 
konsumen. Ada dua pendekatan utama dalam segmentasi B2C.9 

Pendekatan kebutuhan yang secara teoretis menarik karena didasarkan pada 
pemahaman secara keseluruhan mengenai persyaratan konsumen. Pendekatan ini 
sebenarnya sulit dilakukan karena segmen manfaat atau kebutuhan tidak mudah 
dideskripsi secara demografis. 

Pendekatan teridentifikasi mudah dilakukan karena diasumsikan karakteristik 
pembeli yang dilihat dari demografi dan psikografis bisa dipahami.  
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Di satu sisi, dalam pasar B2B, pendekatan segmentasi makro-mikro digunakan 
karena bersifat hierarkis. Pendekatan makro dilaksanakan terlebih dahulu karena hal ini 
mudah dilakukan dengan menggunakan data penjualan perusahaan, jumlah karyawan, 
dan lokasi konsumen (perusahaan pembeli). Perusahaan bisa menggunakan pendekatan 
mikro untuk lebih detail lagi yaitu menggunakan karakteristik data spesifik misalnya 
penekanan pada benefit.10 Pendekatan makro dan mikro juga dinamakan sebagai 
pendekatan nested. Pendekatan ini ditujukan agar mampu mengidentifikasi pasar spesifik 
serta  mengumpulkan informasi berkaitan dengan kebutuhan konsumen dan komponen 
situasional termasuk potensi pembeli, penggunaan spesifik, serta  tipe  produk yang 
digunakan oleh perusahaan.  

 

Klasifikasi Pasar Bisnis 

Konsumen pasar bisnis diklasifikasi  ke dalam tiga kategori yaitu  1) perusahaan 
komersial-perusahaan berorientasi bisnis, 2) institusi misalnya universitas, dan 3) 
pemerintah. Namun di satu sisi, ada perusahaan yang melayani pasar konsumen dan 
pasar bisnis. Perusahaan Dell misalnya melayani perusahaan bisnis atau bergerak B2B 
yaitu Boeing dan perusahaan komersial. Konsumen ini membeli ribuan komputer 
personal dan meminta pelayanan Dell untuk sejumlah pelayanan teknologi informasi. 
Selain itu, Dell juga melayani perusahaan kecil dan pemerintah. Sejalan dengan siklus 
hidup komputer personal, Dell mulai mengembangkan produk elektronik misalnya 
televisi layar datar, global positioning system untuk pasar konsumen B2C. Perubahan ini 
disebabkan oleh kemampuan perusahaan memiliki market sensing dan customer linking. 
Kapabilitas market sensing berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 
mengantisipasi perubahan konsumen terhadap program pemasaran. Customer linking 
merupakan kemampuan perusahaan untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan 
konsumen.  Selain itu, pasar bisnis harus memiliki pandangan luas yang tidak hanya 
terbatas dalam satu negara atau wilayah. Pergerakan pasar B2B berada dalam konteks 
global. China merupakan negara yang terkenal dengan menyediakan pasokan untuk pasar 
B2B yang meliputi komponen elektronik dan komponen lainnya.  

 

Perusahaan Komersial Sebagai Konsumen 

Konsumen pasar bisnis seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, terdiri atas 
tiga kategori yaitu perusahaan komersial, organisasi pemerintah,  dan institusi.  Berkaitan 
dengan perusahaan komersial, dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu pengguna, 
original equipment manufacturer, dan dealer serta distributor.  

Pengguna membeli produk atau jasa industrial untuk menghasilkan barang atau 
jasa yang pada akhirnya dijual lagi ke pasar bisnis atau pasar konsumen.  Konsumen 
pengguna membeli barang misalnya komputer, mobil, atau produk elektronik lainnya. 
Ketika pengguna melakukan pembelian peralatan mesin dari perusahaan lain, peralatan 
mesin ini tidak menjadi komponen dalam produk yang akan dijual. Masih di perusahaan 
komersial, original equipment manufacturer membeli barang industrial sebagai 
komponen atau elemen untuk menghasilkan barang yang lain. Misalnya Intel 
menghasilkan microprocessor yang menjadi komponen dalam produk Dell. Selain 
pengguna dan original equipment manufacturer, dealer dan distributor meliputi 
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perusahaan komersial yang membeli barang industri untuk dijual kembali kepada 
pengguna dan original equipment manufacturer.  Namun, ketiga kategori ini bisa saling 
tumpang tindih. Pada satu waktu perusahaan bisa menjadi pengguna sekaligus original 
equipment manufacturer. Pemasar harus memiliki pemahaman yang baik dalam 
memahami konsumen organisasional yang beragam yang membentuk pasar bisnis.  

 

Dolby Digital dan Cinema XXI 

Audio sinema yang berkualitas membawa penonton menyelami pengalaman 
menonton film yang semakin berkualitas. Dolby Digital mampu membuat 
penggemar film yang menonton di bioskop mendapatkan suasana yang berbeda. 
Dolby Digital merupakan teknologi yang dikembangkan oleh Dolby Laboratories, 
untuk menghasilkan suara surround digital. Teknologi ini biasanya digunakan 
dalam pemrosesan dan pembentukkan data audio untuk film di bioskop atau film 
pada media kepingan seperti DVD. Saat ini Dolby Digital juga digunakan untuk 
aplikasi lain seperti siaran TV, Blu-ray dan konsol game. Teknologi Dolby banyak 
dipakai oleh perusahaan, seperti Cinema XXI, yang ingin menghadirkan `state of 
the art` sebuah sinema dengan suara surround yang berkualitas bagus.  

 

Pemerintah sebagai Konsumen 

Pemerintah dianggap sebagai konsumen dalam pasar bisnis dengan volume 
pembelian yang besar. Dalam pembelian barang, pembuatan keputusan dalam level 
pemerintah menghadapi sejumlah kompleksitas untuk menentukan pembelian. 
Kompleksitas ini dipengaruhi oleh siapa yang membeli, siapa yang memutuskan, siapa 
yang melakukan evaluasi, siapa yang menggunakan barang dan jasa.  Pembelian barang 
dan jasa dipengaruhi oleh sejumlah tujuan dan program yang sangat luas termasuk 
compliance program, set-aside program, dan minority subcontracting program. 
Compliance program menghendaki perusahaan yang memasok produk ke pemerintah 
memenuhi sejumlah kriteria misalnya memperhatikan lingkungan, mematuhi kode etik, 
atau sejumlah aturan tertentu. Apabila perusahaan  tidak memenuhi kriteria pemerintah, 
maka perusahaan tidak akan masuk daftar pilihan pemerintah. Selain itu, set-aside 
program menghendaki perusahaan sebagai pemasok untuk memberikan persentase dari 
hasil transaksi dengan pemerintah kepada kaum minoritas. Program minority 
subcontracting merupakan perusahaan sebagai pemasok kepada pemerintah memberikan 
sejumlah persentase kepada perusahaan yang memiliki lingkup bisnis lebih kecil. Setiap 
pembelian pemerintah didasarkan pada aspek kontrak. Kontrak ini harus berdasarkan 
hukum. Pemerintah bisa melakukan  penawaran atau lelang untuk memilih perusahaan 
yang menjadi rekanan pemerintah.  

 

Scania dan Trans Jakarta 

Scania Aktiebolag (publ), atau Scania AB merupakan produsen kendaraan 
komersial terkemuka dari Swedia, yang berspesialisasi memproduksi truk dan bus, 
serta mesin diesel untuk keperluan maritim dan sebagainya. Scania yang saat ini 
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merupakan bagian dari Volkswagen AG, didirikan tahun 1891 di Malmö, Swedia. 
Untuk kebutuhan penyediaan transportasi publik yang lebih nyaman dan aman, 
Scania menjadi salah satu penyedia armada bus bagi Trans Jakarta. Bus Scania 
untuk Trans Jakarta didatangkan ke Indonesia lewat kerjasama antara PT Trans 
Jakarta dan PT United Tractors selaku Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) di 
Indonesia. Bus Scania mendapatkan respon positif dari para penumpang, karena 
Scania sudah dikenal sebagai manufaktur bus dan kendaraan berat yang memiliki 
reputasi besar di tingkat dunia. Scania menyediakan jenis bus gandeng yang 
dilengkapi 39 kursi, dan mampu membawa hingga 140 penumpang. Bahan bakar 
bus Scania telah memenuhi standar emisi Euro 6, dan dapat menghemat bahan 
bakar hingga 1,5 kiloliter per liter bensin.Scania menghadirkan bus Trans Jakarta 
yang dilengkapi dengan beragam fitur canggih, seperti kendali elektronik yang bisa 
mengendalikan dan menyesuaikan antara beban dan kondisi jalan. Untuk 
keselamatan penumpang, bus juga dilengkapi, standar keamanan dan kenyamanan, 
seperti keberadaan empat kamera CCTV di luar maupun dalam.11 

 

Pasar Institusional 

Pasar institusional merupakan perusahaan yang juga melakukan pembelian 
barang dan jasa dalam jumlah yang besar. Pasar institusional misalnya sekolah, 
universitas,  dan rumah sakit. Diversitas faktor juga memengaruhi dalam membuat 
keputusan pasar institusional. Pasar institusional biasanya memiliki keterbatasan dana 
untuk melakukan pembelian.  Perusahaan juga melakukan analisis secara hati-hati untuk 
memilih perusahaan sebagai pemasok. Dalam pasar institusional, biasanya terdapat 
kelompok pembeli yang bisa memutuskan pembelian produk. Negosiasi pembelian 
dilakukan karena mencari harga termurah mengingat keterbatasan dana yang dimiliki.  

 

Klasifikasi Barang untuk Pasar Bisnis 

Selain memahami klasifikasi konsumen pasar bisnis, tipe barang untuk pasar 
bisnis juga harus diketahui. Klasifikasi ini dilakukan dengan menanyakan cara barang 
atau jasa industri yang digunakan dalam proses produksi dan cara perlakuannya pada 
struktur biaya perusahaan. Dengan demikian, pemasar mampu melakukan identifikasi 
individu yang paling berpengaruh dalam proses pembelian organisasional dan memahami 
desain strategi pemasaran bisnis yang efektif.  

1. Supplies. Perusahaan yang bergerak sebagai penyedia persediaan misalnya 
printer, cartridge, kertas, dan komponen lainnya. Komponen-komponen ini 
memiliki lingkup industri yang lebih luas.  

2. Jasa. Jasa bisnis ini diklasifikasi menjadi maintenance dan repair support 
misalnya perbaikan, kebersihan serta  advisory support misalnya konsultasi 
bisnis. Perkembangan internet mendukung terciptanya kebutuhan jasa bisnis. 
Internet juga menyediakan saluran baru untuk mengirim dukungan teknis, 
pelatihan konsumen, dan periklanan. 

 

 

151



 

Tipe Pembelian Pasar Bisnis 

1. New Task. Perusahaan yang melakukan pembelian dari pemasok atau pasar 
bisnis belum memiliki pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan 
membutuhkan pencarian informasi lebih ekstensif. Pembelian didasarkan 
pada sejumlah kriteria untuk membandingkan dari berbagai pertimbangan.  
Dalam new task, terdapat pembuatan keputusan yang digunakan yaitu 
pertimbangan yang sifatnya judgmental dan strategis. Tingkat kesulitan 
tertinggi adalah pada keputusan judgmental karena produk yang 
dipertimbangkan adalah produk dengan kompleksitas tinggi, evaluasi produk 
yang sukar dan berkaitan dengan aspek yang tidak bisa diprediksi dari 
pemilihan pemasok baru. Pembuatan keputusan yang  bersifat strategis 
berkaitan dengan aspek yang memiliki implikasi jangka panjang pada 
penentuan kualitas produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan. 
Pertimbangan memilih pemasok harus dilakukan dengan sebijaksana 
mungkin.  

2. Modified Rebuy. Perusahaan melakukan sejumlah evaluasi alternatif terhadap 
pembelian yang ada. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki produk yang ada 
dengan mempertimbangkan pemasok lain yang dirasa dapat menyediakan 
input untuk barang atau jasa. Dorongan untuk mencari pemasok lain 
dikarenakan adanya tuntutan untuk memperbaiki kualitas yang ada atau 
mengurangi biaya. Pembuatan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan 
adalah pembuatan keputusan terbatas. Hal ini menggambarkan bahwa 
perusahaan memiliki sejumlah kriteria namun tidak memiliki kepastian 
mengenai pemasok yang akan dipilih.  

3. Straight Rebuy. Perusahaan memiliki pengalaman melakukan pembelian. 
Perusahaan memiliki sejumlah kriteria yang sudah ada sehingga memudahkan 
untuk melakukan pembelian. Pembuatan keputusan dilakukan secara rutin 
karena perusahaan sudah melakukan pembelian sepanjang waktu.12 

 

Pembelian dan Penjualan Sistem 

Pembelian sistem adalah merupakan mekanisme yang berasal dari kegiatan 
belanja pemerintah yang melakukan penawaran dari sejumlah kontraktor. Pemerintah 
dalam hal ini berperan sebagai pasar pemerintah yang memerlukan sejumlah barang dan 
jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah atau badan seperti ini tidak 
akan melakukan pembelian secara individual atau langsung dari perusahaan  atau 
pemasok lain. Pasar pemerintah akan mengadakan sejumlah penawaran atau tender. 
Perusahaan yang mampu menawarkan barang atau jasa sesuai dengan standar yang 
ditentukan dan memiliki harga terendah akan dipilih. Kontrak kerja menjadi dasar dari 
kegiatan pembelian sistem ini.13 

Penjualan sistem adalah mekanisme menjalankan kegiatan bisnis dalam jumlah 
dan lingkup yang besar. Lingkup yang besar ini merupakan suatu proyek yang meliputi 
segala aspek. Perusahaan yang membutuhkan hal ini akan terlibat dari awal bersama 
dengan perusahaan lain. Proyek ini biasanya bisa berupa pembuatan gedung, jalan, 
sistem irigasi atau proyek yang membawa implikasi besar pada kehidupan masyarakat. 
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Perusahaan sebagai pemasok atau penyedia jasa akan memberikan pelayanan satu pintu 
dan harus bisa memenuhi sejumlah persyaratan yang sudah ditentukan.  

 

Partisipan dalam Proses Pembelian Organisasional 

Pusat Pembelian 

Dalam menentukan keputusan pembelian, terdapat individu dalam perusahaan 
yang menentukan peran pembelian.14 Peran ini sama seperti pembelian individual. 
Sejumlah peran yang terlibat dalam pembuatan keputusan bisnis atau organisasional 
yaitu: 

1. Initiator. Individu yang mengusulkan adanya suatu pembelian barang atau 
jasa. 

2. User. Individu atau bagian yang akan menggunakan barang atau jasa. 

3. Influencer. Individu yang memiliki pengaruh untuk memutuskan pembelian 
barang atau jasa dengan cara membantu menyediakan informasi untuk 
mengevaluasi alternatif. Individu yang memiliki keterkaitan dengan aspek 
teknis merupakan individu yang mempunyai pengaruh besar untuk 
menentukan pembelian barang atau jasa.  

4. Decider. Individu yang memiliki peran untuk memutuskan pembelian serta 
menentukan kriteria pembelian. 

5. Approvers. Individu yang memiliki wewenang untuk memutuskan pembelian. 

6. Buyers. Individu yang memiliki wewenang formal untuk memilih pemasok atau 
perusahaan. 

7. Gatekeepers. Individu yang memiliki kekuasaan untuk menyaring informasi 
yang masuk ke anggota pusat pembelian. Berdasarkan penelitian empiris, ada 
sejumlah karakteristik yang memengaruhi keberadaan gatekeeper. Pertama, 
perusahaan yang memiliki mekanisme struktur yang formal membutuhkan 
informasi dari gatekeeper. Struktur yang begitu ketat memiliki mekanisme 
tanggung jawab yang jelas di mana setiap orang mengetahui siapa yang 
bertanggung jawab. Departemen pembelian memiliki tugas utama untuk 
melakukan pembelian sehingga membutuhkan informasi dari gatekeeper yang 
banyak.15 Kedua, begitu juga, kalau perusahaan menganut sistem sentralisasi, 
maka informasi hanya tergantung pada gatekeeper. Tidak semua departemen 
memberikan informasi untuk membuat keputusan, keputusan hanya 
tergantung dari satu pintu, yaitu gatekeeper. Ketiga, ketidakpastian lingkungan 
berkaitan dengan kebutuhan informasi yang semakin kuat. Informasi harus 
selalu dimonitor karena perkembangan lingkungan semakin cepat. Dengan 
demikian, perusahaan harus mendapatkan informasi secara terkini dan terus-
menerus dari gatekeeper yang mengetahui berbagai informasi. Keempat, selain 
itu, adopsi teknologi komunikasi oleh pusat pembelian akan memudahkan 
untuk mendapatkan informasi terkini dari gatekeeper. Informasi bisa diberikan 
setiap saat kepada perusahaan.  
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Pengaruh Pusat Pembelian 

Pusat pembelian merupakan sejumlah individu yang mempunyai peran dalam 
menentukan pembuatan keputusan.16 Ada sejumlah faktor yang memengaruhinya dalam 
proses pembelian barang atau jasa yaitu personal, interpersonal, organisasional, dan inter-
organisasional.17 Pusat pembelian juga terdiri atas individu atau orang-orang yang 
bekerja dalam departemen fungsi yang berbeda dan tingkat wewenang yang berbeda pula. 
Pusat pembelian juga memperhatikan aspek: 

1. Struktur pusat pembelian. Pemahaman struktur pusat pembelian 
memberikan sejumlah informasi berkaitan dengan siapa yang akan 
mengambil bagian dalam proses pembelian, sejauh mana peran pengaruh 
seseorang, dan kriteria pembelian. Struktur pembelian yang rumit 
menjelaskan lebih jauh kriteria yang harus dipastikan dalam pembelian. 
Struktur pembelian akan berbeda antar industri dan berubah sepanjang 
waktu. Apabila perusahaan memiliki ukuran kecil, maka tingkat keterlibatan 
manajemen atas dalam proses pembelian akan tinggi.18 Pusat pembelian 
akan semakin kompleks ketika tingkat kepentingan dan tekanan waktu untuk 
membuat keputusan semakin meningkat.  

2. Ukuran pusat pembelian. Jumlah partisipan dalam pusat pembelian akan 
bervariasi satu sama lain. Ukuran pusat pembelian meningkat sejalan dengan 
semakin formalnya dan semakin kompleks tingkat pembelian. Semakin 
banyak partisipan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proses pembelian.19 Pengaruh anggota sistem pembelian juga 
bisa dibentuk oleh kontijensi situasional dan atribut personal misalnya  
kepribadian atau keahlian individu. Pengaruh pekerjaan juga bervariasi 
antar fase proses keputusan. Di perusahaan konstruksi misalnya, agen 
pembelian merupakan partisipan yang paling berpengaruh sesudah manajer 
atas. Ketika pembelian barang atau jasa masih baru, maka partisipan 
pembelian tergantung pada manajemen atas karena menghindari akan 
kesalahan yang mungkin terjadi.  

3. Konflik dalam pusat pembelian. Konflik dalam pusat pembelian mengalami 
peningkatan ketika terdapat beragam tujuan, ketergantungan tugas, 
ketidaksesuaian antara gaya manajemen dan pendekatan manajemen. 
Komunikasi dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan konflik dalam 
pusat pembelian karena informasi yang diberikan antar departemen tidak 
bisa disampaikan dengan baik.20 Dalam menyelesaikan konflik, setiap 
partisipan tidak harus menggunakan aspek rasionalitas, namun aspek non-
rasionalitas juga diperlukan untuk bisa menyelesaikan konflik yang timbul 
misalnya aspek negosiasi, politik, dan tawar-menawar.  

4. Aspek fundamental dalam pusat pembelian. Pusat pembelian menjadi 
penting bagi pemasar bila pusat pembelian bisa menyesuaikan dengan 
program pemasaran. Aspek penting lainnya yang harus dipahami adalah 
budaya organisasi dan tipe pembelian.  

 

 

154



 

Targeting Pusat Pembelian 

Perusahaan yang membidik individu dalam pusat pembelian harus memahami 
siapa yang menjadi penentu dalam pembelian. Pasar bisnis yang terdiri atas pasar 
komersial, pemerintah, dan institusional pasti memiliki individu yang berperan secara 
berbeda. Perusahaan yang menawarkan barang dan jasa harus memahami hal tersebut 
karena perusahaan bisa mengembangkan strategi untuk mengkomunikasikan dengan 
tepat.  

 

Proses Pembelian/Pengadaan Barang 

Secara operasional, bagian departemen pembelian memiliki tugas untuk 
melakukan pembelian barang atau jasa dari perusahaan lain. Bagian ini akan menerima 
bukti permintaan pembelian atas bahan baku, jasa, atau barang lainnya dari pihak yang 
berkepentingan dalam perusahaan. Selain itu, bagian departemen pembelian memiliki 
sejumlah informasi berkaitan dengan sumber pasokan, harga, perusahaan yang memiliki 
reputasi, dan melakukan pesanan pembelian. Departemen pembelian juga bertugas 
mengatur pelaporan antar departemen yang ada yaitu  departemen keuangan.  

 

Tahap dalam Proses Pembelian 

Dalam pasar bisnis, juga terdapat proses pembelian. Proses pembelian dilakukan 
oleh organisasi dengan tahapan hampir sama seperti proses pembelian yang dilakukan 
oleh konsumen individual, yaitu pemahaman masalah, deskripsi kebutuhan secara umum 
dan spesifikasi produk, pencarian pemasok, penentuan proposal, pemilihan pemasok, 
pemesanan, evaluasi kinerja.  

 

Pemahaman Masalah 

Perusahaan dalam pasar bisnis atau pembelian organisasional memiliki 
kebutuhan untuk pembelian barang atau jasa. Kebutuhan ini bisa dimunculkan apabila 
adanya tuntutan untuk pembelian barang atau jasa. Kebutuhan ini bisa berasal dari 
sejumlah departemen perusahaan. Pasar bisnis pemerintah misalnya, bisa saja memiliki 
kebutuhan setiap tahunnya berdasarkan anggaran yang sudah ditetapkan. Begitu juga, 
perusahaan komersial yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa 
membutuhkan input dari pemasok. Pasar institusional juga memiliki kebutuhan setiap 
waktu untuk pengadaan barang misalnya sejumlah fasilitas yang memudahkan kegiatan 
operasional.  

 

Deskripsi Kebutuhan secara Umum dan Spesifikasi Produk 

Deskripsi kebutuhan biasanya bersifat umum dan spesifik. Deskripsi yang umum 
biasanya merupakan kebutuhan yang biasa ada dan dipenuhi secara rutin. Bagian 
departemen pembelian melakukan pembelian produk sesuai dengan rutinitas. Spesifikasi 
produk biasanya sudah ditentukan. Namun, pada kondisi tertentu bisa saja kebutuhan 
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bersifat spesifik. Hal ini dikarenakan oleh adanya kebutuhan baru akan pemenuhan 
barang atau jasa. Spesifikasi produk ini biasanya akan membutuhkan koordinasi dengan 
bagian lain untuk memutuskan atribut barang atau jasa yang akan dibeli.  

 

Pencarian Pemasok 

Pencarian pemasok atau perusahaan yang menyediakan barang atau jasa sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan bisa melalui sejumlah sumber, yaitu mengikuti pameran, 
melihat katalog bisnis, mencari informasi dari internet, aliansi pembelian, atau 
melakukan sejumlah tender.  

 

Penentuan Proposal dan Pemilihan Pemasok  

Perusahaan yang sudah memiliki pemasok rutin tentu tidak akan menentukan 
proposal pembelian barang atau jasa lagi karena berdasarkan pengalaman pembelian 
terdahulu. Namun, untuk pemenuhan kebutuhan baru, perusahaan akan menawarkan 
pemasok untuk mengajukan proposal yang bisa memenuhi kebutuhan perusahaan.  
Spesifikasi dalam proposal bisa berupa harga dan kriteria produk. Pemilihan pemasok 
akan memperhatikan sejumlah pertimbangan antara lain yaitu reputasi, harga, dan 
kualitas produk.  

 

Pemesanan 

Perusahaan sesudah menemukan pemasok yang memenuhi kriteria dan sudah 
disepakati oleh pusat pembelian, perusahaan bisa melakukan pemesanan. 

 

Review Kinerja 

Perusahaan melakukan review kinerja terhadap barang atau jasa yang digunakan. 
Review harus dilakukan apakah mendukung kinerja produk atau jasa yang dihasilkan 
oleh perusahaan.  

 

Mengelola Hubungan B to B 

Meningkatkan Hubungan yang Berkualitas 

Beberapa informasi penting berkaitan dengan pemasaran B2B untuk 
meningkatkan hubungan yang berkualitas antara perusahaan pemasok dan kliennya 
adalah informasi umum berkaitan dengan nama perusahaan, jumlah karyawan, tingkat 
turnover, lingkup geografi, proses dan produk utama serta stakeholder. Selain itu, 
informasi pemasaran dan penjualan berkaitan dengan volume pasar total, pangsa pasar, 
trend pasar, dukungan pasar, rangkaian produk, kualitas produk, dan kualitas juga harus 
diketahui.21 Masing-masing konsumen dalam pasar bisnis memiliki persyaratan dan 
tuntutan kebutuhan yang berbeda sehingga menghendaki adanya penyesuaian pelayanan. 
Decision support system dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dari klien 
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sehingga bisa menyesuaikan kebutuhan klien atau konsumen. Perusahaan dituntut 
mengembangkan teknologi informasi untuk meningkatkan perwujudan pelayanan dan 
juga sebagai alat untuk mengakuisisi, mendistribusikan, menyimpan, menganalisis, dan 
melaksanakan kegiatan berdasarkan informasi yang dimiliki perusahaan. Kemampuan 
ini mendorong perusahaan untuk mengembangkan strategi baru diferensiasi dan 
memperkuat ikatan dengan konsumen. Pada intinya, decision support system dapat 
dioptimalkan untuk memahami perilaku konsumen, memahami produk dan jasa yang 
dibutuhkan konsumen, mengidentifikasi konsumen terbaik, memahami efisiensi dan 
keefektifan pemasaran, proses bisnis, mengembangkan perencanaan pemasaran strategis 
yang berkaitan dengan segmentasi dan  relationship marketing.22 

Sebuah penelitian juga menunjukkan karakteristik kualitas hubungan antar 
perusahaan yang bergerak di bidang B2B dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu dimensi 
teknis, dimensi ekonomi, dan dimensi sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  Karakteristik Kualitas Hubungan  

Sumber: Sean de Burca, Brian Fynes, Evelyn Roche, “Evaluating Relationship Quality in a Business-to-Business 
Context”, Irish Journal of Management, 25 (2004). 

 

Kualitas hubungan terdiri atas sejumlah dimensi yaitu dimensi teknis, sosial, dan 
ekonomi. 

1. Dimensi sosial. Dimensi sosial hubungan pasar bisnis lebih menekankan 
aspek kepercayaan. Apabila tidak ada kepercayaan, maka tidak akan ada 
hubungan. Kepercayaan bisa diciptakan bila kualitas produk dan reliabilitas 
kelompok  mendukung  bahkan pelayanan purna jual. Tingkat efisiensi, 
pengetahuan, dan keahlian perusahaan mampu ditunjukkan kepada 
konsumen. Kepercayaan bisa muncul karena didorong adanya kejujuran 
antara dua belah pihak, khususnya pada pemasok. Pemasok dianggap 
sebagai perusahaan yang mampu menyediakan input produksi yang 
berkualitas dan memenuhi persyaratan.  

2. Dimensi Teknis. Dimensi teknis berkaitan dengan kemampuan untuk 
menyediakan pelayanan dukungan teknis, pengetahuan, dan keahlian teknis 
dari staf pendukung. Profesionalisme kerja pemasok menjadi aspek penting 
dalam mendukung terciptanya kualitas hubungan bisnis.  
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3. Dimensi Ekonomi. Dimensi ekonomi berkaitan dengan pemasok dapat 
memenuhi janji sesuai dengan muatan negosiasi bisnis yang sudah 
disepakati. Kerjasama perusahaan dengan pemasok mendatangkan 
profitabilitas yang cukup tinggi sehingga hal ini bisa memotivasi untuk 
semakin meningkatkan hubungan yang baik dengan pemasok. 

Selain itu, juga ada dua hal yang bisa meningkatkan hubungan antara pemasok 
dan perusahaan yaitu budaya dan pengalaman terdahulu. Budaya dianggap sebagai faktor 
yang sangat memengaruhi persepsi perusahaan dan pemasok sedangkan pengalaman 
terdahulu memengaruhi evaluasi kualitas hubungan bisnis antar perusahaan. Apabila 
pengalaman terdahulu cukup memuaskan kedua belah pihak, maka hubungan antara 
perusahaan dan pemasok di masa yang akan datang juga akan menghasilkan kinerja yang 
positif.  

Unit analisis utama dalam pemasaran adalah transaksi pemasaran artinya masing-
masing individu, perusahaan atau organisasi lain melakukan pertukaran produk dan jasa 
untuk menciptakan nilai untuk yang lain.23 Setiap anggota dalam pertukaran memberikan 
masing-masing input dan akhirnya menerima output dari transaksi tersebut. Transaksi 
pemasaran relevan untuk menjelaskan pasar bisnis.24 Perusahaan yang bergerak dalam 
pasar konsumen akan selalu membutuhkan perusahaan yang bergerak dalam pasar bisnis 
untuk menyediakan bahan baku.  

Dalam pasar bisnis, membutuhkan empat pilar utama dalam membangun 
keakraban konsumen. Pertama, integritas. Hal ini berkaitan dengan aspek kejujuran, 
memahami dan menghargai hubungan.  Kedua, kepercayaan. Hal ini meliputi reliabilitas 
yang memenuhi ekspektasi dan tanggungjawab. Ketiga, interdependensi. Masing-masing 
perusahaan yang terlibat, mengembangkan saling ketergantungan antar pihak. Keempat, 
komunikasi. Dengan memudahkan aliran komunikasi, masing-masing pihak yang terlibat 
dapat menyampaikan informasi untuk membuat keputusan yang terbaik.25 

Dalam industri B2B, tantangan lingkungan eksternal makin kuat. Tantangan ini 
berupa perilaku pembelian konsumen akhir semakin menuntut keragaman produk.26 
Oleh karena itu perusahaan yang memasok input produk dalam prosesnya, 
memperlakukan perusahaan sebagai kliennya dalam bentuk key account management. 
Perusahaan yang menjadi kliennya ini akan mengolah produk sesuai dengan keragaman 
tuntutan dari konsumen akhir. Disiplin pemasaran sendiri sudah mengembangkan 
tinjauan pustaka mengenai konsep key account management.27 Key account management 
dianggap sebagai portofolio konsumen. Pemasok meyakini bahwa jika pertukaran dengan 
perusahaan lain sebagai bisnis dikelola dengan baik, maka pemasok akan menciptakan 
efisiensi kerja. Melalui key account management, pemasok mendapatkan informasi 
terkini dan bisa menyesuaikan pelayanan terbaik kepada perusahaan.  

Ada sejumlah kondisi yang mendorong pentingnya key account management. 
Pertama, aspek ketidakpastian. Interaksi yang baik antara pemasok dan perusahaan 
sebagai pembeli input produk dapat meningkatkan keyakinan pemasok. Pemasok bisa 
menghadapi ketidakpastian baik yang bersifat internal maupun eksternal. Bersifat 
internal adalah ketidakpastian pemasok untuk melakukan prediksi terhadap  perubahan 
perilaku konsumen sedangkan ketidakpastikan eksternal berkaitan dengan perubahan 
lingkungan ekonomi. Kedua, tuntutan untuk meningkatkan program spesifik dengan 
perusahaan pembeli (konsumen). Key account management memiliki program pemasaran 
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yang spesifik. Program ini merupakan aktivitas tambahan yang ditujukan untuk melayani 
perusahaan lain atau konsumen secara spesifik. Ketiga, adanya ketergantungan pemasok. 
Pemasok tergantung pada perusahaan pembeli (konsumen) karena menganggap 
perusahaan tersebut sebagai elemen yang penting untuk menjaga kelangsungan hidup 
perusahaan pemasok.  Teori resource dependence mengatakan bahwa perusahaan 
memiliki ketergantungan pada sumber lain karena mendukung keberadaan dirinya dalam 
jangka panjang.28 Selain itu, untuk mengembangkan key account management, 
perusahaan pemasok membutuhkan waktu lama untuk mengenal perusahaan pembeli 
yang potensial untuk dijadikan partner kerja. Perusahaan pembeli sering merupakan 
perusahaan yang ternama, kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk 
melakukan koordinasi dalam pengembangan produk. Pemasok menjadi memiliki 
ketergantungan sumber daya pada perusahaan pembeli tersebut.29 

Niat untuk memilih pemasok di masa yang akan datang juga ditentukan oleh 
sejumlah faktor yaitu pembelian rutin, kepercayaan, dan pelayanan dari pemasok.30 
Pemilihan pemasok yang sama merupakan bagian dari kebiasaan dan kenyamanan. 
Perusahaan yang memilih pemasok yang sama mempersepsi bahwa adanya kualitas yang 
ditawarkan oleh pemasok, sehingga akan menghemat waktu dari perusahaan untuk 
memilih pemasok. Selain pembelian rutin, kepercayaan juga memainkan peran penting 
dalam relationship marketing. Kepercayaan memiliki aspek penting dalam 
mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan.31 Kepercayaan meliputi 
sejumlah dimensi yaitu kebaikan, integritas, kompetensi, penghargaan, kredibilitas, dan 
kejujuran. Kejujuran bisa menjamin kelancaran hubungan antara perusahaan dan 
pemasok. Kepercayaan dapat mengurangi biaya negosiasi antara perusahaan dan 
pemasok. Konsekuensi dari kepercayaan adalah bisa meningkatkan loyalitas 
konsumen.32 Hal ini bisa menumbuhkan komitmen emosional yang mengarah pada 
loyalitas jangka panjang. Komitmen emosional bisa ditumbuhkan oleh pemasok bila 
memberikan pelayanan yang tidak berkaitan dengan atribut produk utama saja, namun 
bisa melebihi aspek tersebut. Selain pembelian rutin dan kepercayaan, persepsi kualitas 
juga memiliki peran. Persepsi kualitas menyebabkan perusahaan mendapatkan benefit 
lebih besar karena kualitas input produk juga memengaruhi kualitas produk akhir.  Pada 
akhirnya, kualitas produk akhir juga akan memengaruhi konsumen akhir yang akan 
menggunakannya.  

Perusahaan akhir-akhir ini juga dituntut untuk dapat menawarkan produk yang 
ramah lingkungan.33 Kinerja produk yang berorientasi pada lingkungan akan 
memengaruhi kinerja unit bisnis. Konsumen saat ini memiliki kemampuan untuk 
memilih produk yang terbaik, sehingga masing-masing perusahaan harus mampu 
memenuhi preferensi konsumen tersebut. Di samping itu, lingkungan pasar semakin 
kompetitif. Lingkungan yang kompetitif memiliki dimensi yang kompetitif pula, yaitu 
aspek teknologi, politik, sosial, demografi dan lingkungan. Banyak perusahaan akhirnya 
harus memenuhi preferensi konsumen tersebut. Kemampuan perusahaan dalam pasar 
konsumen untuk menawarkan produk yang ramah lingkungan juga tergantung pada 
pemilihan pemasok. Pemasok dalam industri bisnis juga harus memiliki orientasi pada 
kemampuan untuk menyediakan input produk yang juga ramah pada lingkungan. 
Orientasi strategis perusahaan pada lingkungan merupakan kemampuan untuk 
menangkap adanya perubahan  lingkungan eksternal perusahaan dan memiliki 
kemampuan untuk memberikan respon pada perubahan tersebut. Manajemen hijau atau 
manajemen berorientasi pada lingkungan membutuhkan koordinasi yang baik dalam 
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desain produksi, manufaktur, pelayanan, distribusi, dan disposal. Perusahaan yang 
memiliki orientasi ini merupakan perusahaan yang menerapkan strategic green 
orientation, artinya mengacu pada komitmen organisasi jangka panjang untuk 
menghasilkan produk yang berorientasi lingkungan. Orientasi ini juga akan memengaruhi 
kinerja bisnis jangka panjang.34 Hubungan yang baik dengan pemasok yang dilakukan di 
awal, bisa menjadi penentu pengembangan produk yang sukses.  Hubungan tersebut akan 
mengurangi biaya pengembangan, memperoleh visibilitas kinerja biaya, dan mengurangi 
perubahan-perubahan yang signifikan. Desain produk dan proses serta keterlibatan yang 
baik dengan pemasok  akan meningkatkan kinerja perusahaan.35  

Pasar bisnis juga mengenal konsep suppy chain. Supply chain didefinisi sebagai 
integrasi proses bisnis inti dari pengguna akhir melalui pemasok yang menyediakan 
produk, jasa, dan informasi yang menambahkan nilai untuk konsumen dan stakeholder 
lainnya.36 Apabila perusahaan memiliki supply chain dengan para pemasoknya maka 
akan memudahkan akses permintaan informasi, pengiriman yang cepat, perencanaan 
yang terkoordinasi, dan meningkatkan komunikasi tentang logistik.37 Supply chain 
menunjukkan bahwa perusahaan memiliki perhatian yang besar pada konsumen akhir 
mereka. Manajemen supply chain menunjukkan tingkat respon perusahaan kepada 
konsumen. Orientasi pada konsumen secara terus-menerus akan menciptakan nilai 
konsumen yang superior. Orientasi konsumen merupakan suatu budaya yang menguatkan 
penciptaan nilai konsumen dan menjadi sejumlah perilaku serta keyakinan. Jadi orientasi 
konsumen sebagai kombinasi dari budaya organisasi, manajer, dan komitmen karyawan 
kepada konsumen.  

Pada intinya, orientasi konsumen terdiri atas customer-closeness, customer flexible, 
dan customer-accessible. Customer-closeness adalah aspek orientasi konsumen yang 
terorganisasi dan merupakan komitmen untuk selalu dekat dengan konsumen dan terus 
memahami perubahan preferensi konsumen sepanjang waktu. Customer-flexible berarti 
bahwa  memiliki kaitan dengan kemampuan untuk memahami perubahan selera dan rasa 
dalam lingkungan sosial yang dinamis. Fleksibilitas ini menuntut perusahaan untuk 
selalu mengembangkan produk yang baik. Produk yang baik ini juga menuntut adanya 
input yang berkualitas pula. Perusahaan sebaiknya mampu fleksibel memahami  
perubahan preferensi. Customer-accessible merupakan sejauh mana pemasok 
memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan akses terhadap informasi 
yang dibutuhkan dalam pengembangan produk.  Kemudahan mendapatkan informasi 
akan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada pemasok.  

Dukungan terhadap orientasi konsumen juga didukung oleh infrastruktur 
teknologi informasi. Teknologi informasi memudahkan komunikasi antar perusahaan 
dalam pasar bisnis. Teknologi informasi menyediakan kapabilitas untuk melaksanakan 
transaksi jarak jauh. Infrastruktur ini memiliki fungsi untuk komunikasi, perencanaan 
sumber daya, dan pengembangan hubungan yang baik.38 Informasi yang disampaikan 
bisa berupa informasi yang seketika dibutuhkan, kualitas informasi, dan informasi 
prioritas. Kemajuan teknologi memudahkan informasi bisa segera dibagikan.  

Dalam pasar bisnis, kepercayaan dan kredibilitas dalam pasar bisnis ditentukan 
oleh interaksi sosial, komunikasi sosial, orientasi konsumen, dan sejumlah faktor lainnya 
misalnya kualitas pelayanan, persepsi nilai. Interaksi sosial merupakan bagian dari 
perilaku sosial. Interaksi sosial merupakan suatu usaha untuk membangun ikatan sosial. 
Komunikasi sosial menunjukkan adanya keterbukaan informasi baik secara formal 
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maupun informal. Komunikasi ini memainkan peran dalam relationship marketing. Dalam 
pasar bisnis, harus ada kredibilitas karena ini merupakan suatu keyakinan akan 
dipenuhinya kewajiban dan tidak ada niat untuk membohongi.  

 

Ringkasan  

1. Pembelian organisasional merupakan pembelian di level organisasi dan terdiri 
atas kumpulan individu yang membuat keputusan pembelian. Pembelian ini 
ditujukan untuk membeli barang atau jasa yang nantinya diolah kembali atau 
digunakan sebagai sebagai input pembuatan atau sebagai fasilitator. 
Pembelian organisasional sering dianggap sebagai ranah B2B atau business to 
business. Ranah ini lebih memfokuskan pada industri. 

2. Perusahaan bisnis B2B memiliki sejumlah perbedaan yang berkaitan dengan 
sifat pasar, permintaan pasar, perilaku konsumen, hubungan pembeli dan 
penjual, pengaruh lingkungan (ekonomi, politik, dan hukum), dan strategi 
pasar. 

3. Konsumen pasar bisnis diklasifikasi ke dalam tiga kategori yaitu: 1) 
perusahaan komersial-perusahaan yang berorientasi bisnis, 2) institusi 
misalnya universitas, dan 3) pemerintah. 

4. Dalam menentukan keputusan pembelian, terdapat individu dalam perusahaan 
yang menentukan peran pembelian. Peran ini sama seperti pembelian 
individual. Sejumlah peran yang terlibat dalam pembuatan keputusan bisnis 
atau organisasional yaitu initiator, user, influencer, decider, approvers, buyers, 
dan gatekeepers. 

5. Dalam pasar bisnis, juga terdapat proses pembelian. Proses pembelian 
dilakukan oleh organisasi dengan tahapan hampir sama misalnya proses 
pembelian yang dilakukan oleh konsumen individual yaitu pemahaman 
masalah, deskripsi kebutuhan secara umum dan spesifikasi produk, pencarian 
pemasok, penentuan proposal, pemilihan pemasok, pemesanan, dan evaluasi 
kinerja.  
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Bab 8  

Identifikasi Segmen dan Target Pasar 

 

  

Tujuan Pembelajaran 

Bab ini menjelaskan definisi dan tujuan segmentasi. Pembahasan mengenai  
dasar segmentasi yang ditujukan untuk baik pasar pelanggan dan pasar bisnis juga 
dilakukan. Kriteria segmentasi dijelaskan untuk memberikan gambaran dalam memilih 
segmen yang tepat. 

Segmentasi pasar merupakan elemen penting dalam pemasaran. Produk tidak 
dapat diproduksi dan ditawarkan ke konsumen tanpa memperhatikan kebutuhan 
konsumen dan memahami keragaman kebutuhan.1 Segmentasi merupakan suatu strategi 
diferensiasi produk untuk mendapatkan keunggulan kompetitif agar bisa bertahan di 
industri tertentu. Variasi produk ditawarkan kepada konsumen. Segmentasi yang benar 
dimulai dengan melakukan identifikasi persyaratan dan perilaku dalam segmen serta 
melakukan variasi strategi pemasaran. Konsumen individual memiliki keragaman 
preferensi, kebutuhan, dan keinginan. Keragaman preferensi tersebut disebabkan oleh 
sejumlah faktor. Faktor ini antara lain persepsi, motivasi, kepribadian, pendapatan, 
pendidikan, pekerjaan, situasional, lokasi, umur, maupun kelas sosial konsumen. Dengan 
demikian, faktor-faktor ini menentukan produk dan jasa yang akan dipilih. Dari sisi 
perusahaan, tidak semua perusahaan mampu menyediakan segala produk dan jasa 
sekaligus. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor antara lain tujuan, strategi, dan 
sumber daya yang dimiliki. Masing-masing perusahaan memiliki kapabilitas untuk dapat 
memenuhi kebutuhan konsumen. Keragaman karakteristik dari sisi konsumen akhirnya 
membentuk sekelompok segmen. Segmen merupakan kumpulan individu yang memiliki 
karakteristik sama baik dari aspek preferensi maupun kebutuhan. Oleh karena itu, 
berdasarkan pertimbangan kapabilitas dari sisi perusahaan, perusahaan memutuskan 
untuk melakukan segmentasi. Segmentasi ini merupakan proses yang membagi pasar 
potensial ke dalam kelompok-kelompok segmen konsumen dan memilih satu atau lebih 
segmen sebagai pasar target yang dicapai dengan bauran pemasaran yang berbeda.  

Segmentasi juga penting untuk dilakukan karena memungkinkan perusahaan 
untuk menemukan kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen secara spesifik dan 
nantinya mampu  mengembangkan produk dan memuaskan sekelompok konsumen. Ini 
merupakan pendekatan outside-inside, di mana perusahaan memahami aspek eksternal.  
Selain itu, segmentasi juga harus dipahami karena pemasar bisa menyusun strategi 
bauran pemasaran dan  menyesuaikan dengan pasar target dalam segmen. Dengan 
demikian, strategi bauran pemasaran yang terdiri atas produk, harga, lokasi, dan promosi 
akan berbeda apabila ditujukan pada target dari segmen lain. Selain itu, segmentasi 
pemasaran memfokuskan pada pendekatan konsumen, bukan pada pendekatan produk. 
Pendekatan produk lebih memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk 
memberikan produk terbaik, sementara itu, pendekatan konsumen lebih memfokuskan 
sisi konsumen. 
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Toyota Astra Motor 

PT Toyota Astra Motor menerapkan strategi segmentasi untuk produk otomotif yang 
ditawarkan kepada konsumen.  Sejumlah merek mobil ditawarkan kepada 
konsumen dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Ada 7 jenis produk otomotif 
Toyota yang memiliki segmentasi tertentu yaitu 1) Hybrid-C-HR, Camry dan 
Alphard, 2) MPV-Avanza, Veloz, Calya, NAV1, Venturer, VOxy, Kijang Innova, 
Sienta, 3) Sedan-Camry, Vios dan Altiz, 4) Hatchback-Yaris dan Agya, 5) SUV-C-
HR, Land Cruiser, Fortuner, Rush, 6) Commercial-Hilux, Dyna, HiAce, dan 7) 
Sport-Toyota 86. Kesuksesan ini disebabkan Toyota bisa mengembangkan strategi 
berdasarkan preferensi, kebutuhan, dan keinginan konsumen. Segmen keluarga 
merupakan segmen besar di Indonesia. Segmen ini mencari produk yang bisa 
memenuhi kebutuhan.2 

 

Brodo 

Brodo merupakan, brand sepatu asli Indonesia yang bertujuan membuat sepatu 
dengan gaya stylish, berkualitas tinggi, dan harga terjangkau. Perusahaan ini 
mengandalkan pasokan dari koperasi dan para pengrajin untuk produk-produk 
Brodo. Appeal Brodo mengutamakan visi yaitu untuk bisa menciptakan brand lokal 
untuk bersaing di pasar internasional. Hal ini sejalan dengan gencarnya kampanye 
untuk menggunakan produk-produk kreatif lokal yang mendukung ekonomi 
kerakyatan.  Brodo  sebagai perusahaan sepatu direct-to-consumer pertama di 
Indonesia yang menawarkan lini produk beragam dengan kualitas tinggi, mulai dari 
sepatu formal dan casual, serta sneakers, dan boots. Kebanyakkan produk yang 
ditawarkan mempunyai desain yang tidak lekang dari masa ke masa, tujuan jangka 
panjang adalah memperkenalkan gentleman  lifestyle brand yang mendukung tiap 
orang untuk menghidupi keyakinan dan prinsip mereka. Brodo juga menawarkan 
produk di secara  offline di The Goods Dept & Bright Spot.3 

 

Level Segmentasi Pasar 

Orientasi pada level segmentasi pasar didasari adanya pergeseran dari mass-
marketing ke micro-marketing. Pemikiran micro-marketing merupakan aspek post-
modernism pemasaran yang lebih mengutamakan untuk memperlakukan individu secara 
personal.4 Ada sebuah penyesuaian untuk masing-masing individu agar bisa mengena 
pada kebutuhan hidup individu lebih baik.  

 

Pemasaran Ceruk 

Pemasaran ceruk atau niche marketing adalah penekanan pada kebutuhan, 
segmen geografi, demografi, dan produk yang sifatnya khusus atau spesifik. Definisi lain 
menunjukkan  bahwa pemasaran ceruk merupakan pasar kecil yang terdiri atas 
konsumen individual dengan karakteristik kebutuhan yang sama.5 Pendekatan ceruk 
lebih memfokuskan pada bottom-up approach dimana Pemasar memulai dari memahami 
kebutuhan konsumen yang dalam jumlah kecil. Dengan menggunakan pendekatan ceruk, 
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perusahaan memperoleh sejumlah keuntungan. Pemasar bisa memahami keinginan atau 
kebutuhan konsumen lebih baik dengan memenuhi sejumlah kebutuhannya; memahami 
strategi pemasaran termasuk penetapan harga yang bersedia dibayar oleh konsumen; 
memahami pasar konsumen lebih baik daripada pesaing; dan menyediakan produk yang 
lebih inovatif.6  

 

Purwadhika 

Banyak ceruk pasar (niche market) di pasar teknologi informasi (TI) dan digital yang 
bisa digarap. Dari mulai bisnis software developer, system integrator, network 
optimization, hardware provider hingga IT security services. Ceruk pendidikan juga   
ceruk yang juga bisa dibisniskan, dalam hal ini, Purwadhika Startup and Coding 
School sejak 1987. Purwadhika termasuk salah satu pemain yang paling awal 
merintis coding school dan pendidikan TI di Indonesia. Lembaga ini cukup aktif 
dalam memberikan layanan pendidikan bidang teknologi ke individu maupun 
lembaga (pemerintahan dan perusahaan swasta). Purwadhika saat itu lebih banyak 
memberikan pelatihan tentang hardware, network dan software engineering. 
Purwadhika terus aktif masuk pasar baru, khususnya menyasar kalangan startup 
dan anak muda, dengan menyelenggarakan pelatihan dan event untuk pendidikan 
digital anak muda.7 

 

Pemasaran Lokal 

Pasar terdiri atas sejumlah konsumen dengan kebutuhan dan perilaku masing-
masing. Segmentasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang 
memuaskan. Strategi pemasaran dapat digali dan dikembangkan melalui pilihan yang 
ekstensif. Aspek lokalitas menjadi salah satu dasar untuk segmentasi dengan 
mempertimbangkan aspek budaya dan kebiasaan lokal.8 Sejumlah produk ditujukan 
untuk memahami budaya maupun sub-budaya sudah banyak di pasar. Salah satu contoh 
merek sukses adalah Indomie yang menawarkan keragaman aspek lokal.  

 

Pemasaran Individual 

Pemasaran individual lebih dikenal dengan mass customization  sebagai filosofi 
untuk meningkatkan kepuasan konsumen melalui penawaran produk yang terdiferensiasi 
dan respon yang cepat.9 Hal ini berbeda dengan konsep mass production dalam zaman 
industri. Dalam mass customization, perusahaan membutuhkan partisipasi konsumen 
dalam proses produksi sehingga membantu perusahaan untuk mencapai efisiensi 
ekonomi. Dorongan untuk mass customization atau pemasaran individual antara lain 
adanya kompetisi yang kuat. Masing-masing perusahaan menyadari bahwa ada 
pembagian preferensi di pasar sehingga masing-masing pasar dapat dibedakan satu sama 
lain. Dukungan teknologi produksi modulas, telekomunikasi, dan teknologi informasi 
menciptakan suatu sistem produksi yang fleksibel sehingga bisa memperpendek jarak 
antara manufaktur dan konsumen. Oleh karena itu, hal ini membantu untuk bisa 
memenuhi kebutuhan konsumen secara cepat.  
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Rumah Denim & Jeans Comic 

Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, Muhammad Ali Akbar Taufani memiliki 
bisnis yang beromset sekitar Rp 100 juta/bulan. MelaluiRumah Denim & Jeans 
Comic, Ali tidak hanya melayani konsumen perorangan, tetapi juga 24 merek jins 
lokal yang memercayakan produksi celana jins mereka kepadanya. Harga mulai dari 
Rp 135 sampai Rp 850 ribu, 350-400 potong celana dan 80-an jaket jins ditawarkan 
ke pasar setiap bulan. Dari workshop-nya di Pamulang, Ciputat, penetrasi pasarnya 
menjangkau Bandung, Surabaya, Bali, Sumatera, Makassar, Papua dan Nabire. 

Ali sering membuat jins dengan pola sendiri di tukang jahit langganannya. Kalau 
membeli celana jins, menurut dia, ukurannya kadang tidak sesuai. Ukuran pinggang 
tepat tetapi kepanjangan atau sebaliknya. Dengan menjahit sendiri, imbuhnya, 
selain ukurannya pas, juga bebas menentukan desain sendiri. 

Rumah Denim & Jeans Comic pada Mei 2012 khusus melayani jasa pembuatan 
celana dan jaket jins yang customize. Saat ini, Rumah Denim & Jeans Comic sering 
menjadi referensi kalangan ABG sampai anak kampus yang menginginkan jins 
dengan ukuran dan desain yang sesuai dengan selera mereka. Rumah Denim 
bahkan bisa membuat celana dengan merek yang dirancang sendiri oleh pelanggan. 
Ali pun menawarkan jasa “Bikin Celana Cuma 1 Hari Jadi” untuk memberikan 
kepuasan kepada pelanggannya. Untuk jasa pembuatan yang superkilat itu, 
pelanggan tidak dikenai biaya tambahan.10 

  

Dasar untuk Segmentasi Pasar Konsumen 

Perkembangan strategi pemasaran yang tersegmentasi tergantung pada struktur 
pasar yang dipersepsi oleh perusahaan. Persepsi struktur pasar dibentuk berdasarkan 
penelitian segmentasi. Segmen tidak harus merupakan entitas fisik yang secara alami 
terjadi di lapangan, namun didefinisi oleh peneliti dan manajer untuk memperbaiki 
kemampuan perusahaan melayani konsumen. Dengan kata lain, segmentasi pasar 
merupakan konsep pemasaran teoretis yang meliputi pembentukan kelompok konsumen 
dan  membantu perusahaan menyusun dan mengembangkan strategi pasar. Oleh karena 
itu, identifikasi segmen pasar dan elemen-elemen merek tergantung pada sejumlah dasar  
dan metode yang digunakan. Seleksi segmentasi yang tepat dan metode adalah penting 
karena berkaitan dengan jumlah dan tipe segmen yang diidentifikasi dalam riset 
segmentasi dan juga kegunaannya untuk perusahaan. Pilihan segmentasi berdasarkan 
riset perusahaan dan pilihan pasar yang akan dituju.  

Dasar segmentasi adalah sejumlah variabel karakteristik yang digunakan untuk 
menempatkan konsumen ke dalam kelompok homogen.  Dasar segmentasi adalah umum 
dan tidak tergantung pada produk, jasa, dan kondisi atau situasi tertentu serta produk 
spesifik berkaitan dengan konsumen, produk atau jasa, dan kondisi atau situasi tertentu. 
Selain itu dasar segmentasi dapat dibagi ke dalam aspek yang bisa diobservasi dan tidak 
bisa diobservasi. Dasar-dasar tersebut dapat digunakan untuk pasar konsumen dan pasar 
industri.  
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Tabel Dasar Segmentasi Secara Umum 

 Umum Produk Spesifik 

Bisa Diobservasi Budaya, Geografi, Demografi, 
dan Variabel Sosio Ekonomi 

Status Pengguna, Frekuensi 
Penggunaan, Loyalitas Toko, 
Patronasi, dan Situasi 

Tidak Bisa Diobservasi Psikografis, Nilai, Kepribadian, 
dan Gaya Hidup 

Psikografis, Benefit, Persepsi, 
Elastisitas, Atribut, Preferensi, 
dan Niat 

 

Sumber: Malcom McDonald dan Ian Dunbar.Market Segmentation: How to Do it, How to Profit from it. (Oxford: 
Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004). 

 

1. Dasar Segmentasi yang Bisa Diobservasi Secara Umum 

Kategori segmentasi adalah variabel budaya, geografi,  demografi, dan 
sosial ekonomi, kode pos, siklus hidup rumah tangga, ukuran rumah 
tangga, klasifikasi industri standar dan sosial ekonomi. Penggunaan 
media juga dijadikan dasar untuk segmentasi. Status sosial ekonomi 
diukur dari jumlah penerimaan yang diterima oleh rumah tangga 
beserta pendidikan. Klasifikasi sosial juga diukur antara lain dengan 
klasifikasi tertentu.11 

o Kelas Menengah Atas 
o Kelas Menengah 
o Kelas Menengah Bawah 
o Kelas Pekerja Ahli 
o Kelas Pekerja Kurang Memiliki Ahli 
o Kelas Bawah 

 
Dasar segmentasi lain secara umum adalah sistem geodemografi. Klasifikasi ini 
berdasarkan pada geografi, demografi, dan sosioekonomi. Sistem segmentasi 
geodemografi yang biasa dikenal adalah PRIZM (Potential Rating for Zip 
Marketers) dan ACORN (A Classification of Residential Neighborhood). Data 
untuk segmentasi ini mudah untuk dikumpulkan dan cenderung stabil. 
Segmentasi geodemografis  menunjukkan bahwa individu yang tinggal di 
lingkungan geografi sama cenderung menunjukkan kesamaan. Tempat individu 
tinggal bisa memengaruhi sikap terhadap apa yang akan dibeli.12  

 

2. Dasar Segmentasi Produk Spesifik yang Bisa Diobservasi. 

Dasar segmentasi ini adalah sejumlah variabel yang berkaitan dengan perilaku 
pembelian dan konsumsi yaitu status pembeli, frekuensi penggunaan, loyalitas 
merek, loyalitas toko, pemilihan toko, dan situasi penggunaan. Dasar segmentasi 
menggunakan aspek situasi ini  adalah konsep yang diajukan Belk. Aspek situasi 
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ini meliputi sejumlah karakteristik yaitu lingkungan fisik (tempat keputusan 
pemilihan dan tempat konsumsi), lingkungan sosial, perspektif temporal, tujuan 
pembelian, dan kondisi psikologis atau antecedent states.13 Dasar segmentasi ini 
dikembangkan berdasarkan survei konsumen.  Perkembangan saat ini 
menunjukkan bahwa adanya data panel dari pembelanjaan rumah tangga 
memudahkan pemasar bisa memetakan pola segmentasi konsumen.  

 

3. Dasar Segmentasi yang Tidak Bisa Diobservasi Secara Umum. 

Segmentasi ini bisa diklasifikasi berdasarkan sifat kepribadian, nilai personal dan 
gaya hidup. Dasar-dasar ini dikhususkan untuk pasar konsumen.14  Tujuan 
segmentasi ini didasarkan pada kebutuhan untuk mendapatkan gambaran secara 
nyata dan utuh mengenai motivasi konsumen. Sejumlah karakteristik  
kepribadian digunakan untuk dasar segmentasi antara lain yaitu dogmatisme, 
konsumerisme, locus of control, dan aspek kognitif.  Instrumen pengukuran yang 
penting antara lain juga menggunakan nilai humanistik dan identifikasi sistem 
nilai yang dikembangkan oleh Rokeach. Rokeach menyusun postulasi nilai yang 
mewakil sejumlah keyakinan bahwa nilai akhir dan nilai instrumental  sebanyak 
18 aspek dan sangat penting untuk memahami motivasi individu.  Instrumen 
mengenai nilai humanistik yang lebih sederhana dikembangkan oleh Kahle yang 
berdasarkan pada hierarki Maslow. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai terminal 
yang terdiri atas 9 aspek yaitu sense of belonging, excitement, warm relationship 
with others, self-fulfillment, being well-respected, fun and enjoyment of life, 
security, self-respect, dan sense of accomplishment. 

 

4. Dasar Segmentasi Produk Spesifik yang Tidak Bisa Dioberservasi 

Segmentasi ini berdasarkan psikografis produk spesifik, persepsi manfaat produk, 
sikap merek, preferensi, dan niat berperilaku. Psikografis produk spesifik ini 
dapat berupa orientasi nilai, persepsi peran, dan gaya belanja. Aspek psikografis 
yang mengukur kepribadian dan gaya hidup langsung berkaitan dengan pilihan 
produk. Yankelovich sudah mengembangkan persepsi konsumen terhadap sikap 
merek dan digunakan sebagai dasar segmentasi. Aspek elastisitas juga dijadikan 
sebagai dasar segmentasi. Elastisitas didefinisi sebagai perubahan relatif 
terhadap permintaan sebagai respon terhadap perubahan harga. Tingkat 
elastisitas tergantung pada reaksi individu masing-masing dalam memberikan 
respon terhadap perubahan harga. Aspek elastisitas ini dianggap sebagai aspek 
yang normatif ideal untuk dijadikan kriteria responsif untuk segmentasi. Selain 
aspek elastisitas, konsep segmentasi berdasarkan benefit juga dikembangkan dan 
bisa diterapkan pada pasar konsumen dan bisnis.15 Segmentasi berdasarkan 
benefit ini menunjukkan bahwa konsumen melakukan pembelian produk 
berdasarkan aspek manfaat atau benefit. Segmen berdasarkan benefit ini 
merupakan pasar yang mudah diidentifikasi dan substansial. Metode untuk 
melakukan penilaian benefit dalam studi segmentasi adalah conjoint analysis.  
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Dasar untuk segmentasi pasar konsumen secara khusus dapat dilakukan melalui 
segmentasi geografi, demografi, psikografi, dan keperilakuan.  

 

Segmentasi Geografi 

Segmentasi berdasarkan geografi bisa diklasifikasi menjadi: 

1. Daerah. Segmentasi berdasarkan daerah bisa dibagi menjadi area yang ada di 
suatu negara. Hal ini bisa berkaitan dengan pulau, provinsi, kabupaten, dan kota. 
Masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Satu 
merek produk belum tentu sama ditujukan untuk semua daerah.  

2. Ukuran kota. Area kota bisa dibagi menjadi daerah kota besar atau metropolitan 
dan kota kecil. Kebutuhan akan suatu merek produk akan bervariasi sesuai 
dengan karakteristik individu yang tinggal di masing-masing kota. Selain itu 
karakteristik kota besar dan kota kecil berbeda. Kota besar memberikan 
kesempatan individu untuk bisa memperoleh akses fasilitas umum yang lebih 
besar daripada kota kecil, dengan demikian kebutuhan produk juga akan 
menyertainya, misalnya e-toll card, automatic teller machine drive thru.  

3. Kepadatan kota. Kepadatan kota juga memengaruhi kebutuhan terhadap produk. 
Kepadatan kota bisa dibedakan menjadi urban, sub-urban, dan rural. Kepadatan 
penduduk di daerah urban cenderung lebih tinggi daripada sub-urban dan rural. 
Kebutuhan akan produk cenderung berbeda.  

4. Iklim. Berdasarkan iklim matahari, iklim bisa dibedakan menjadi beberapa iklim 
yaitu iklim tropis, iklim sub-tropis, iklim sedang, dan iklim dingin.  Kebutuhan 
konsumen di daerah dengan iklim tropis dan iklim dingin misalnya akan berbeda 
karena daerah dengan iklim tropis cenderung panas dan daerah dengan iklim 
dingin cenderung dingin, bahkan cenderung memiliki salju abadi. Dengan 
demikian, kebutuhan  primer yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal akan 
jauh berbeda.  

 

Segmentasi Demografi 

Segmentasi demografi bisa diklasifikasi menjadi umur, jenis kelamin, status 
pernikahan, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Segmentasi ini merupakan segmen 
yang paling mudah diukur karena data statistik ini bisa diperoleh dalam sejumlah 
literatur. 

 

Umur 

Klasifikasi umur bisa dibagi menjadi yaitu umur < 10 tahun (masa anak-anak), 
10-19 tahun (masa remaja), 20-29 tahun (masa dewasa), 30-39 tahun (masa 
pengembangan karir, 40-49 tahun (masa pemantapan karir), 50-59 tahun (masa 
menjelang persiapan pensiun, 60-69 tahun (masa pensiun) dan >69 tahun (masa tua). 
Berdasarkan umur <10 tahun, merupakan anak-anak. Kebutuhan pada segmen ini 
memiliki keragaman misalnya makanan, pakaian, mainan, pendidikan, bahkan asuransi. 
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Pasar dengan segmentasi ini cukup potensial. Segmentasi ini juga mengalami perubahan. 
Anak memiliki kemampuan untuk menuntut dari orang tua. Mereka memiliki 
pengetahuan yang lebih baik untuk menentukan produk yang diinginkan. Pasar ini bisa 
dikategorikan sebagai pasar anak-anak. Pasar anak-anak dibagi menjadi tiga jenis.16 
Pertama, pasar utama. Anak-anak dianggap sebagai konsumen utama untuk 
mengonsumsi produk pakaian, mainan, makanan, dan minuman. Kedua, pasar pengaruh. 
Anak-anak dianggap sebagai individu yang mampu memengaruhi orang tuanya untuk 
memenuhi kebutuhan dan keinginan anak. Kondisi yang mendukung adalah pada 
umumnya orang tua berada dalam posisi mencari nafkah, sehingga ada perasaan bersalah 
untuk bisa memenuhi keinginan anak. Di samping itu, anak-anak sudah memiliki 
pengetahuan yang luas mengenai preferensi merek atau produk, dengan demikian bisa 
dengan mudah untuk melakukan pilihan produk. Ketiga, pasar masa depan. Anak-anak 
memiliki pengetahuan yang cukup baik, sehingga ketika pilihan merek sudah dikenal 
sejak kecil, anak-anak akan selalu ingat merek yang pernah digunakan hingga di masa 
dewasa. Pilihan merek atau produk akan selalu berdasarkan pengalaman terdahulu. 

Segmentasi berdasarkan umur 10-19 tahun juga menunjukkan kebutuhan yang 
beragam. Segmentasi berdasarkan umur menjelang umur 30-39 tahun menunjukkan 
kebutuhan untuk rumah tangga yang tinggi karena memasuki masa pembentukan 
keluarga. Berkaitan dengan segmentasi umur 50-59 tahun, 60-69 tahun dan lebih dari 69 
tahun, membutuhkan jasa kesehatan yang tinggi, bahkan kebutuhan untuk rekreasi. 
Segmentasi ini dinamakan gerontografi, yaitu segmentasi yang memiliki pendekatan 
untuk mempertimbangkan proses bertambahnya umur dan peristiwa kehidupan yang 
berkaitan dengan kesehatan fisik serta kondisi mental untuk konsumen-konsumen yang 
lanjut usia.17 Umumnya, konsumen 50+ ini cenderung tidak ambisius lagi. Kehidupan 
mereka mengarah ke life reconciliation. Pada usia tersebut, mereka lebih berpikir untuk 
mencari arti kehidupan. Oleh karena itu,  kebutuhan religius dan kesehatan sangat 
penting bagi kehidupan. Konsumen dengan umur tersebut biasanya juga sangat hati-hati 
memilih produk, tidak sembarangan, kecuali untuk kebutuhan sosialisasi. Pemasar harus 
mampu mengembangkan “value” yang menyentuh aspirasi mereka dan menghindari 
penawaran produk secara berlebihan. Konsumen lebih mengandalkan pengalaman 
mereka selama bertahun-tahun. Pemasar tidak boleh mengabaikan segmen ini, karena 
ada anggapan bahwa segmen anak muda lebih menarik. Namun, apabila dicermati 
dengan baik, segmen ini juga memiliki tuntutan yang berbeda, antara lain kebutuhan 
untuk bersosialisasi dengan orang lain serta berkeinginan untuk bersenang-senang di 
kala usia senja.18 

 

Cosmopolitan 

Cosmopolitan adalah sebuah majalah gaya hidup wanita modern yang diterbitkan di 
Indonesia sejak tahun 1997, kala itu dengan nama Kosmopolitan. Sejak bulan 
Agustus tahun 2001, majalah ini diterbitkan dengan nama Cosmopolitan. Majalah 
ini diterbitkan di Indonesia oleh PT Higina Alhadin dan tergabung dalam MRA 
Media. Cosmopolitan Indonesia memberikan informasi tentang Fashion, Lifestyle, 
Cinta, Karir, Zodiak dan berita selebriti terbaru. Majalah Cosmopolitan ditujukan 
untuk wanita mandiri, single dan memfokuskan pada karir. Pembaca majalah ini 
wanita berumur antara 18 tahun sampai 34 tahun dan belum menikah. Target 
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market ini menunjukkan wanita modern saat ini yang menikmati kehidupan dan 
meraih ambisi pada karirnya.19 

 

Jenis Kelamin 

Segmentasi ini menunjukkan adanya produk yang ditujukan untuk konsumen pria 
dan wanita. Produk-produk ini meliputi produk-produk yang biasanya berkaitan dengan 
pakaian, kendaraan, dan  personal care. Namun, dalam pemenuhan kebutuhan antara pria 
dan wanita harus diperhatikan adanya sejumlah perbedaan. Ada perbedaan antara 
pilihan produk untuk wanita dan pria. Perbedaan tersebut adalah: 

1. Lelaki cenderung menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
menunjukkan ketertarikan pada produk-produk itu. 

2. Lelaki cenderung melakukan pencarian variasi sehingga menunjukkan 
keterlibatan pada merek rendah.  

3. Berkaitan dengan kepribadian, lelaki lebih mandiri, termotivasi secara 
eksternal dan mau mengambil risiko. 

4. Lelaki jarang mengeluh apabila produk tidak memenuhi apa yang 
diinginkan. 

5. Lelaki cenderung tidak mudah dipengaruhi oleh praktik pemasaran. 
6. Lelaki cenderung menggunakan logika dan cenderung menggunakan 

pemikiran heuristik. 
7. Lelaki juga tidak terlalu mencari informasi lain yang meliputi pesan-pesan 

komersial.20 
 

Status Pernikahan  

Individu memiliki sejumlah status yaitu masih single, menikah, bercerai, dan 
tinggal bersama tanpa status pernikahan. Kebutuhan untuk setiap individu tentu juga 
berbeda. Produk-produk juga dikembangkan dengan menyesuaikan keadaan masing-
masing individu. Khusus untuk segmen individu yang tinggal bersama tanpa status 
pernikahan, memiliki peningkatan jumlah yang cukup signifikan. Pemasaran produk 
untuk kelompok ini memerlukan suatu strategi yang lebih hati-hati karena keberadaan 
susah dijangkau, namun merupakan pasar potensial. Di Amerika, jumlah individu dengan 
tinggal bersama tanpa ikatan semakin meningkat secara drastis.21  

 

Pendapatan 

Tingkat pendapatan dikombinasi dengan sejumlah kekayaan lain mampu 
menentukan daya beli. Pendapatan dapat menentukan pembelian namun tidak secara 
umum menjelaskan mengenai penyebab pembelian. Pendapatan akan dipahami dengan 
mudah apabila dikombinasi dengan variabel demografi lainnya. Penggunaan subjective 
discretionary income dapat dijadikan sebagai ukuran dari konsumen mengenai berapa 
banyak uang yang mampu digunakan untuk membeli sesuatu.22 Tingkat pendapatan bisa 
dikelompokkan menjadi kelas A+, kelas A, kelas B+, kelas B, kelas C+, dan kelas C. 
Produk-produk yang ditawarkan ke konsumen dalam berbagai kelas pendapatan sangat 
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variatif. Hal ini mengingat tingkat pendapatan konsumen dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan. Dengan demikian, produk yang mewah untuk kelas A+ bisa ditawarkan.  

 

Merek DD 

Para pencinta fashion tas dunia boleh jadi akan menambah koleksi tas mewah 
mereka, selain Hermes, Dior, Coach, Louis Vuitton, Kate Spade, dan sebagainya, 
dengan merek Doris Dhorotea (DD). Nama tas yang terakhir ini menggunakan bahan 
kulit eksotis berkualitas terbaik yang saat ini banyak diburu parafashionista di 
Dubai hingga Oman. DD sudah bekerjasama dengan banyak butik multimerek 
dan department store di Eropa dan Timur Tengah. DD adalah tas asli buatan 
Indonesia  yang dimiliki oleh  pasangan suami-istri muda Riza Assegaf-Fara Shahab 
tahun 2013. Sejak awal visinya membuat tas premium dari bahan kulit khusus 
(reptil) untuk menggaet pasar internasional. Fara mengatakan, nama DD diambil 
dari nama Yunani karena menurut mereka, Yunani itu negara yang kaya dengan 
sejarah, seni, dan klasik.Nama DD dinilai Fara juga nama universal karena lebih 
dikenal sebagai brand internasional. Dubai sebagai tempat resmi peluncuran. Saat 
ini DD sudah menggarap enam negara di Timur Tengah dan Amerika. Seluruh 
produksi dari kulit mentah sampai barang jadi dikerjakan semua di Indonesia, 
tepatnya di daerah Cipadu, Tangerang Selatan. Harganya berbeda-beda, tergantung 
pada jenis kulit yang digunakan. Tas dari kulit piton harganya US$ 650-1.500 (Rp 
7 juta–18 juta). Adapun kulit buaya harganya lebih mahal, US$ 1.400-2.500 (Rp 17 
juta-28 juta). DD juga dilengkapi dengan sertifikat dan garansi.23  

 

Pendidikan 

Tingkat pendidikan juga memengaruhi dalam pembentukan segmentasi. Secara 
umum, individu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan memiliki sejumlah 
pengetahuan yang lebih baik daripada individu yang memiliki tingkat pendidikan rendah. 
Hal ini disebabkan oleh pendidikan membentuk pengalaman dan pemahaman akan 
sesuatu secara lebih baik, sehingga untuk memutuskan sesuatu akan lebih mudah dan 
lebih berhati-hati. 

 

Pekerjaan 

Jenis pekerjaan juga memengaruhi dalam menentukan pilihan produk. Hal ini 
menunjukkan bahwa tidak semua pekerjaan yang dimiliki oleh individu dapat 
memengaruhi munculnya kebutuhan yang sama. Pekerjaan juga menentukan motivasi 
seseorang untuk memilih merek. Selain jenis pekerjaan, tingkat seseorang bekerja di 
kantor juga memengaruhi pilihan merek atau produk. Pilihan merek seorang direktur 
akan berbeda dari pilihan merek seorang manajer biasa. Tuntutan pekerjaan 
memengaruhi seseorang untuk menentukan preferensi produk. 
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Generasi 

Generasi atau cohort umur adalah kelompok orang yang memiliki pengalaman 
sama dalam aspek sosial, politik, sejarah, dan lingkungan ekonomi. Cohort umur 
memiliki nilai dan perilaku bersama serta mampu membentuk segmen sendiri.24 Generasi 
pada umumnya dibagi menjadi:25 

1. The Pre-Depression Generation. Individu yang lahir sebelum tahun 1930. 
Individu pada umumnya mengalami masa traumatis karena merasa kesulitan 
ekonomi dan politik. Apabila individu ini masih ada saat sekarang, maka 
individu ini sudah menginjak sekitar 70-80 tahun. Segmentasi ini dinamakan 
gerontografis. Produk-produk yang dibutuhkan pada generasi ini adalah 
pelayanan kesehatan.  

2. Depression Generation. Individu yang dikategorikan dalam generasi ini adalah 
individu yang lahir antara 1930-1945. Pada umumnya, individu ini pada masa 
sekarang sudah memasuki masa pensiun. Keinginan yang muncul pada segmen 
ini adalah melakukan traveling. Selain itu kebutuhan akan jasa keuangan untuk 
pengelolaan keuangan juga tinggi.  

3. Baby Boom Generation. Individu dalam generasi ini lahir antara Perang Dunia 
II dan 1964. Karakteristik individu ini adalah cenderung individualistik dan 
memiliki optimisme ekonomi. Media televisi digunakan secara intensif untuk 
memperoleh informasi.  Perhatian pada kesehatan maupun penuaan menjadi 
penting. Banyak produk-produk kecantikan ditujukan untuk segmen ini.  

4. Generation X. Individu dalam generasi ini lahir antara tahun 1965-1976. 
Penggunaan komputer mendominasi. Tingkat pendidikan cukup tinggi. Hal ini 
ditunjukkan dengan banyaknya individu yang masuk ke perguruan tinggi.  

5. Generation Y. Individu ini dilahirkan antara tahun 1977 dan 1994. Dalam 
kehidupan sehari-hari, individu berinteraksi dengan internet cukup tinggi. 
Karakteristik generasi ini adalah memiliki independensi, otonomi, tegas dan 
memiliki keingintahuan yang besar. Generasi ini menjadi tujuan pemasaran 
produk masa kini yaitu handphone, produk berteknologi tinggi. Acara-acara 
televisi American Idol, CSI, dan MTV juga ditujukan untuk generasi ini.  

6. Millenial atau Generation Z. Generasi ini merupakan generasi terbaru yaitu yang 
lahir sesudah tahun 1994. Generasi ini dianggap sebagai generasi yang lebih 
mudah menyesuaikan terhadap perubahan. Penggunaan teknologi internet 
menjadi rutinitas dalam kehidupan sehari-hari. Budaya instan mewarnai. 

Oppo 

Oppo memiliki fitur Selfie-Expert untuk mendukung pemenuhan kebutuhan  
aktualisasi diri. Merek asal Tiongkok ini masih berada satu induk dengan 
kompetitornya, Vivo, di bawah bendera BBK Electronics. Di Indonesia, Oppo dan 
Vivo merupakan dua perusahaan yang berbeda, bisnisnya berjalan sendiri-sendiri 
begitu juga dengan manajemen yang berbeda sama sekali. Oppo melakukan strategi 
marketing yang sederhana, namun terfokus untuk produk yang sedang diluncurkan. 
Mereka membentuk kegiatan marketing yang mudah ditangkap, diingat, dan relevan 
untuk konsumen, salah satunya dengan penggunaan brand ambassador. Raisa 
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Andriana, Isyana Sarasvati, Chelsea Islan, dan Reza Rahardian menjadi brand 
ambassador untuk iklan dengan menitikberatkan pada fitur yang ditawarkan Oppo. 
Dengan fokus camera phone, Oppo menargetkan konsumen yang lebih spesifik, 
yaitu anak muda. Dipilihnya target pasar anak muda karena merekalah generasi 
milenial yang aktif dengan sosial media dengan dilengkapi perangkat fotografi yang 
maksimal.26  

 

Kelas Sosial 

Kelas sosial digunakan secara bergantian dengan ranking secara sosial. Hal ini 
menunjukkan posisi seseorang secara relatif dengan orang lain pada satu atau beberapa 
dimensi yang dinilai oleh masyarakat. Status sosial diperoleh karena seseorang memiliki 
pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan kepemilikan sesuatu dalam kehidupan.  Status 
sosial terbagi menjadi kelas atas, kelas menengah, kelas pekerja, dan kelas bawah. 
Masing-masing status sosial ini memengaruhi aspek preferensi, pembelian, konsumsi, 
dan komunikasi. Indeks Hollingshead Index of Social Position digunakan untuk 
mengukur kelas sosial. Indeks pengukuran ini menggunakan tingkatan pendidikan dan 
jenis pekerjaan.  

 

Segmentasi Psikografi 

 Konsep psikografis juga selalu digunakan bergantian dengan gaya hidup. Hal ini 
menunjukkan bagaimana seseorang menjalani kehidupan dan berkaitan dengan konsep  
serta ditentukan oleh pengalaman masa lalu, karakteristik, dan situasi yang sedang 
terjadi. Psikografis atau gaya hidup ini dipengaruhi juga oleh aspek demografi, sub-
budaya, kelas sosial, motif, kepribadian, emosi, nilai, siklus hidup rumah tangga serta 
budaya. Psikografis ini bisa diukur melalui:27 

1. Sikap: pernyataan evaluatif mengenai seseorang, produk, ide, lokasi, dan 
sebagainya. 

2. Nilai: keyakinan mengenai sesuatu yang dapat diterima. 
3. Aktivitas dan minat: meliputi aspek hobi, olahraga, dan pelayanan umum. 
4. Demografi meliputi umur, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, struktur 

keluarga, etnis, gender, dan geografi. 
5. Pola media. 
6. Tingkat penggunaan: hal ini berkaitan dengan pengukuran konsumsi dalam 

kategori produk spesifik, atau seberapa sering individu melakukan konsumsi 
untuk produk tertentu. 
 

Pengukuran psikografis juga dapat dilakukan menggunakan VALS yang 
dikembangkan oleh SRI Consulting Business Intelligence (SRIC-BI) VALSTM program 
pada tahun 1978. VALS memberikan klasifikasi sistematis konsumen dewasa Amerika 
ke dalam delapan segmen yang berbeda. VALS didasarkan pada karakteristik psikologis 
yang bertahan lama dan bisa dikaitkan dengan pola pembelian. VALS membagi 
konsumen ke dalam dua klasifikasi yaitu berdasarkan motif dan sumber daya. Dimensi 
pertama yaitu motif di mana di dalam VALS sebagai pendorong perilaku dan dikaitkan 
dengan kepribadian dan konsep diri. Motivasi ini dibagi menjadi tiga aspek yaitu: 
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1. Motivasi ideal. Konsumen memiliki pilihan didorong oleh keyakinan dan prinsip 
daripada perasaan atau keinginan yang lain. Pembelian produk lebih 
mengutamakan pada aspek fungsi dan reliabilitas. 

2. Motivasi prestasi. Konsumen berusaha untuk mendapatkan posisi sosial dan 
dipengaruhi oleh aksi, kesepakatan, dan opini orang lain. Pembelian produk 
lebih didasarkan pada pencarian simbol. 

3. Motivasi ekspresi diri. Konsumen lebih memiliki orientasi tindakan untuk 
menunjukkan individualitas melalui pilihan. Pembelian produk lebih 
didasarkan untuk pencarian pengalaman.  

 

Dimensi kedua adalah sumber daya. Sumber daya menunjukkan kemampuan 
individu untuk menentukan orientasi diri. Hal ini merujuk pada kemampuan psikologis, 
fisik, demografi, dan materi yang digunakan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan.  
Dari dua dimensi ini bisa digunakan untuk memetakan segmen ke dalam dua aspek yaitu 
individu dengan sumber daya yang besar dan individu dengan sumber daya yang kecil. 

Individu dengan sumber daya besar dikelompokkan menjadi: 

1. Innovator. Individu ini merupakan konsumen yang sukses, aktif, mau terbuka, 
dan memiliki sejumlah sumber daya yang ada. Fokus pada citra sangat penting. 
Kepemilikan merupakan refleksi rasa dan citra diri.  

2. Thinker. Individu yang dewasa, merasa puas, dan reflektif. Individu menghargai 
keteraturan, pengetahuan, dan tanggung jawab. Pendidikan cenderung tinggi 
dan memiliki kepedulian pada karir, keluarga, dan kehidupan. Individu ini 
cenderung memiliki prinsip dan mempertimbangkan secara hati-hati dalam 
memutuskan sesuatu.  

3. Achievers. Individu ini memiliki kesuksesan karir dan berorientasi pada kerja. 
Mereka menghargai nilai, stabilitas, harmonisasi, dan penemuan jati diri. 
Mereka memiliki komitmen pada kerja dan keluarga. Preferensi produk 
menunjukkan  identitas kesuksesan diri.  

4. Experiences. Individu ini cenderung menunjukkan vitalitas, kreativitas dan 
kemampuan untuk menghadapi tantangan. Mereka cenderung mencari variasi 
dan pengalaman baru.  

 

 

Individu dengan sumber daya kecil dikelompokkan menjadi: 

1. Believers. Individu dalam segmen ini dikarakteristikkan sebagai individu yang 
konservatif, dan memegang nilai-nilai tradisional yaitu keluarga, gereja, 
komunitas, dan bangsa. Individu menunjukkan nilai moral dan cenderung 
menunjukkan loyalitas yang kuat.  

2. Strivers. Individu ini memiliki keterbatasan pendidikan dan cenderung tidak 
memiliki kepercayaan diri.  

3. Makers. Individu ini merupakan konsumen yang praktis dan memiliki keahlian 
konstruktif dan self-efficient. Mereka hidup dalam tradisi keluarga yang kuat dan 
lebih memprioritaskan pada kebutuhan utama.  

4. Survivors. Individu ini hidup dalam kehidupan terbatas karena memiliki 
penghasilan yang kecil. Mereka cenderung memperhatikan perubahan harga 
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dan memiliki loyalitas dan mengutamakan pada keamanan, perlindungan, dan 
terikat pada keluarga. 
  

Aspek psikografis yang bisa digunakan untuk pertimbangan dalam 
mengembangkan strategi pemasaran saat ini di Indonesia bisa dengan memperhatikan 
sebagai berikut. 

1. Perubahan pembelian oleh wanita atau pria. Ada pergeseran orientasi antara 
pria dan wanita. Meningkatnya peran wanita dalam dunia kerja memberikan 
ruang yang lebih luas bagi wanita untuk menentukan pilihan pembelian produk 
yang dulu menjadi dominasi pria misalnya pembelian mobil. Dulu, wanita 
dianggap sebagai individu yang tidak memiliki kemampuan untuk menentukan 
pilihan, namun sejalan dengan kemampuan sumber daya keuangan karena 
bekerja, wanita bisa lebih memiliki kemampuan memilih. Begitu sebaliknya, 
pria juga mulai melakukan pekerjaan wanita, sehingga banyak produk ditujukan 
untuk memberikan kemudahan bagi pria mengerjakan pekerjaan rumah tangga. 

2. Perhatian akan kesehatan dan kebugaran. Kesehatan dan kebugaran menjadi 
dasar psikografis. Orientasi individu pada kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. 
Kesehatan dan kebugaran menjadi gaya hidup individu yang tinggal di 
perkotaan besar. Hal ini didorong oleh kesadaran untuk dapat menikmati hidup 
yang lebih baik dan terhindar stres dan penyakit.  

3. Kesadaran diri yang lebih besar. Penampilan diri juga menjadi penentu 
kesuksesan seseorang sehingga keinginan untuk memperhatikan aspek diri 
secara detail cukup besar.  

4. Kecenderungan para profesional untuk bekerja di rumah. Konsep homeworking 
sudah mulai banyak diadopsi oleh para pekerja. Mereka tidak perlu untuk 
mengeluarkan biaya transportasi untuk pergi dari rumah ke kantor. Kemudahan 
teknologi memberikan fasilitas yang lebih besar kepada mereka untuk bisa 
menyelesaikan pekerjaan kantor di rumah. Namun, efek sampingnya adalah 
berkurangnya interaksi sosial dengan teman kerja.28 

5. Kecenderungan untuk kembali hidup sederhana. Gaya minimalis dan sederhana 
menjadi trend karena lebih nyaman digunakan dan tidak begitu rumit 
menggunakan. Kesederhanaan ini menunjukkan bahwa ada kemudahan dalam 
memilih, menggunakan bahkan menggantinya dengan gaya yang lain. Hal ini 
bisa dilihat dari gaya rumah, pakaian maupun produk-produk lainnya. Gaya 
hidup di perkotaan pada umumnya mementingkan adanya aspek kenyamanan 
dalam penggunaan produk. Hal ini akan memudahkan dalam menggunakannya 
karena bisa mengutamakan efisiensi.  

6. Berorientasi pada lingkungan. Perusahaan harus menyadari ada kelompok 
konsumen yang menginginkan  green, againts animal testing, protect our planet, 
dan defend human right. tetapi juga merupakan kombinasi dengan aspek 
transparansi yang lain. Konsumen mengalami peningkatan pemahaman yang 
besar untuk sadar akan kesehatan diri, kesejahteraan lingkungan, dan keadaan 
bumi. 
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Gaya Hidup Sehat 

Generasi milenial yang lahir di antara tahun 1984-1996 ini memiliki karakteristik 
yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. 
Milenial memilih kesehatan menjadi gaya hidup baru yang terlihat keren dan 
kekinian. Dilansir dari womensmarketing.com, sebuah studi terbaru 
menemukan health and wellness menjadi prioritas kedua dalam kehidupan milenial 
(53%) setelah keluarga (79%). Milenial membawa kebugaran ke dalam keseharian 
mereka. Hal ini terlihat dari trend athleisure look alias gaya berpakaian atletik yang 
tidak hanya dikenakan dalam aktivitas olahraga, melainkan dalam kehidupan 
sehari-hari. Milenial menghasilkan uang lebih sedikit dari generasi terdahulu 
mereka, namun mengeluarkan uang lebih banyak untuk urusan kesehatan dan 
kebugaran. Bagi milenial, kesehatan merupakan gabungan dari kondisi fisik, 
mental, emosional, dan spiritual yang seimbang. Banyak milenial yang tampil 
dengan gaya hidup sehat di media sosial mereka, mulai dari pergi ke 
tempat gym, mengikuti lari marathon, hingga mengonsumsi makanan dan minuman 
organik.29 

 

Segmentasi Keperilakuan 

Peran Keputusan 

Pemasar harus memahami bahwa individu memiliki peran beragam dari initiator, 
information gatherer, influencer, decider, buyer, dan user.30 Initiator adalah individu yang 
memahami adanya kebutuhan. Information gatherer adalah individu yang memiliki 
keahlian dan minat dalam suatu produk. Influencer adalah individu yang memengaruhi 
alternatif pilihan yang harus dicari. Decision maker adalah individu yang membuat 
keputusan akhir. Purchaser adalah individu yang melakukan pembelian. Users adalah 
individu yang menggunakan produk. Dalam keluarga, masing-masing anggota keluarga 
memiliki peran yang berbeda. Pemasar harus memahami bahwa satu produk yang 
dipromosikan kepada konsumen, bisa disikapi berbeda dari individu dengan keragaman 
peran masing-masing. Produk mobil misalnya merupakan produk yang ditujukan untuk 
satu keluarga. Masing-masing peran memiliki kontribusi dalam memberikan ide.  

 

Variabel Keperilakuan 

Variabel keperilakukan merupakan segmen yang penting digunakan untuk 
memahami aspek kesempatan, manfaat, status pengguna, tingkat pengguna, dan status 
loyalitas.31  

 

Kesempatan 

Aspek kesempatan membentuk segmen tersendiri. Hal ini dilandasi dari 
pemikiran bahwa aspek situasional bisa membentuk kebutuhan sendiri dalam kehidupan 
konsumen. Aspek situasional ini merupakan aspek waktu dan tempat yang sifatnya tidak 
stabil dan bisa memengaruhi perilaku konsumen. Aspek situasional ini dalam bentuk 
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waktu, tempat, kondisi, tujuan, dan kondisi mood tertentu.32 Ada kesempatan tertentu 
yang bisa diukur dari waktu dalam satu hari, misalnya pagi, siang, sore, dan makan. 
Kebutuhan individu pada waktu tersebut juga berbeda. Ketika di pagi hari membutuhkan 
minuman hangat sedangkan di siang hari membutuhkan minuman dingin. Begitu juga 
dengan aspek ritualitas. Aspek ritualitas dapat digunakan sebagai dasar untuk 
segmentasi tertentu. Ada perayaan khusus yang membutuhkan produk tertentu misalnya 
Hari Raya Natal dan Lebaran, pernikahan, kelahiran anak, bahkan hari ulang tahun. 
Kebutuhan pada waktu itu akan berbeda-beda. Kebutuhan dalam segmentasi ini sudah 
menjadi aspek rutin dan harus dipenuhi.  

 

Benefit (manfaat) 

Definisi umum mengenai sikap telah mengarahkan pemasar untuk menggunakan 
aspek benefit sebagai dasar segmentasi berdasarkan sikap.33 Studi pada umumnya 
menunjukkan bahwa pendekatan segmen ini sebagai dasar evaluasi benefit dari suatu 
produk tertentu. Benefit ini bisa berupa aspek ekonomis, harga, prestige, kenyamanan, 
kualitas atau rasa. Kebutuhan konsumen berdasarkan evaluasi benefit ini membentuk 
segmen tersendiri. Benefit merupakan alat untuk memuaskan tujuan seseorang dan bisa 
melakukan prediksi pada perilaku tertentu. Segmentasi benefit dianggap memiliki 
prediksi pada perilaku lebih baik daripada kepribadian, gaya hidup, aspek demografi, 
atau ukuran geografi lainnya.  

 

Tingkat Penggunaan 

Tingkat penggunaan suatu produk juga bervariasi dari yang berat dan ringan. 
Konsumen yang dikategorikan sebagai heavy buyers merupakan konsumen utama dalam 
perusahaan. Frekuensi penggunaan yang sering pada merek produk menunjukkan bahwa 
merek tertentu mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan demikian, perusahaan 
harus mengembangkan strategi pemasaran yang sifatnya terus-menerus menawarkan 
produk dengan atribut dan pelayanan yang lebih baik. Selain itu, ada light buyers. 
Konsumen ini tidak merupakan konsumen utama, namun apabila perusahaan 
mempertahankan dengan baik, maka kemungkinan besar konsumen ini akan menjadi 
heavy buyers bagi perusahaan.  

  

Status Loyalitas 

Loyalitas dapat dibagi menjadi multi-brand loyal dan single brand loyal. Segmen 
tertentu dapat dikategorikan kepada segmen multi-brand loyal dan single brand loyal. 
Segmen yang terdiri atas individu dengan multi-brand loyal dikarakteristikkan sebagai 
individu yang mempersepsikan bahwa sejumlah merek memiliki masing-masing 
keuntungan atau manfaat. Satu merek dianggap tidak cukup untuk memenuhi keinginan 
konsumen, oleh karena itu, merek lain bisa dianggap sebagai merek yang bisa memenuhi 
keinginan konsumen. Hal ini biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari di mana satu 
keluarga memiliki beberapa merek untuk satu produk. Di sisi lain, ada konsumen pada 
golongan single brand loyal. Konsumen ini memiliki loyalitas tinggi pada satu merek. 
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Mereka merasa bahwa sudah bisa dipenuhi oleh satu merek dan merasa puas terhadap 
merek tersebut.34 

 

Dasar untuk Segmentasi Pasar Bisnis 

Dasar untuk segmentasi secara umum menggunakan demografi dan kebutuhan 
konsumen. Pendekatan ini mengarah tiga hal yaitu:35 

1. Pendekatan makro. Segmentasi berdasarkan makro merupakan segmentasi 
berdasarkan data yang tersedia dari sisi perusahaan. Data ini berupa penjualan 
perusahaan, jumlah karyawan, dan lokasi konsumen.  

2. Pendekatan mikro. Pendekatan ini digunakan apabila pendekatan makro tidak 
cukup digunakan untuk menjelaskan pendekatan makro. Pendekatan ini lebih 
memfokuskan atribut benefit atau karakteristik unit pembuatan keputusan.  

3. Pendekatan nested. Pendekatan ini didasarkan pada tingkat pengetahuan 
manajemen yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi pada pasar spesifik. 
Pendekatan nested juga berupa: 
a. Karakteristik terdekat adalah aspek demografi dan kebutuhan konsumen. 

Hal ini bisa meliputi informasi mengenai industri yang memberikan 
gambaran mengenai kebutuhan konsumen dan situasional. 

b. Selain aspek kebutuhan dan situasional, aspek teknologi yang digunakan 
oleh pengguna, penggunaan spesifik, dan tipe produk yang digunakan. 

c. Pendekatan lainnya juga memperhatikan pendekatan pembelian dan struktur 
pembeli potensial. 

d. Aspek situasional lainnya misalnya urgensi pemenuhan pesanan, aplikasi 
produk, dan ukuran pesanan. 

e. Aspek karakteristik personal yang meliputi tingkat pemahaman konsumen.  
 

Market Targeting 

Menetapkan target pasar berarti pemasar harus mengembangkan strategi lebih 
spesifik dari segmen yang sudah ditentukan. Sejumlah perusahaan bisa saja memilih 
segmen yang sama, namun untuk target pasar bisa saja berbeda. Target pasar yang 
berbeda tentu saja akan dikembalikan kepada sisi internal perusahaan, yaitu bisa 
ditinjau dari aspek visi misi perusahaan, perencanaan strategis, aspek sumber daya 
perusahaan, bahkan kepemimpinan.  

 

Kriteria Segmentasi 

Perkembangan baru dalam teknologi informasi memberikan kemudahan bagi 
pemasar untuk memperoleh informasi yang kaya berkaitan dengan perilaku konsumen 
yang aktual dan mampu untuk mengakses konsumen melalui database. Pemasar semakin 
mempertajam fokusnya pada segmen yang lebih kecil melalu pemasaran mikro dan 
pendekatan pemasaran langsung.36 

1. Identifiability merupakan sejauh mana kelompok konsumen dapat diketahui  
dan bisa diukur.  
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2. Substantiality menunjukkan bahwa kelompok yang dituju memiliki lingkup 
besar dan bisa memberikan keuntungan kepada perusahaan.  

3. Accessibility  menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjangkau segmen 
yang dituju melalui usaha promosi dan distribusi. Aksesibilitas tergantung 
pada keberadaan dan akurasi data sekunder pada profil media dan sebaran 
distribusi sesuai dengan gender, wilayah, status ekonomi, dan sebagainya.  

4. Stability menunjukkan bahwa segmen  yang dituju bisa bertahan dalam 
jangka waktu yang lama.  

5. Responsiveness menunjukkan bahwa segmen yang difokuskan memberikan 
respon terhadap setiap strategi pemasaran yang ditujukan pada segmen 
tersebut. Hal ini dapat mengukur keefektifan strategi pemasaran.  

6. Actionability menunjukkan jika identifikasi pada target pasar memberikan 
petunjuk bahwa keputusan yang sudah disusun sangat efektif. Konsumen 
dalam segmen tersebut dan bauran pemasaran menemukan titik temu untuk 
optimal. Konsumen merasa bisa dipenuhi kebutuhan oleh pemasar melalui 
strategi pemasaran.  

 

Selain adanya kriteria untuk segmentasi, ada dua aspek untuk mengontrol strategi 
segmentasi yaitu stabilitas segmen dan keefektifan segmen.37 Segmen yang stabil 
menunjukkan bahwa segmen cenderung homogen dalam satu atau beberapa karakteristik 
sepanjang waktu dan tidak mudah hilang karakteristiknya. Monitoring karakteristik 
segmen sepanjang waktu secara terus-menerus menjadi bagian penting perusahaan untuk 
selalu dilakukan. Setiap perubahan dalam segmen harus dideteksi sehingga sebagai suatu 
proses perubahan dalam strategi pemasaran sehingga keefektifan dalam penentuan 
segmen bisa tercapai.  

Untuk mendapatkan data segmentasi, pemasar dapat menggunakan alat statistik 
cluster analysis. Cluster analysis adalah prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi 
objek atau orang yang memiliki karakteristik sama. Selain itu, penggunaan ini ditujukan 
untuk melakukan klasifikasi orang-orang ke dalam kelompok yang saling meniadakan 
satu sama lain. Dengan demikian, analisis ini mengelompokkan individu ke dalam cluster 
yang homogen.  

 

Ringkasan 

1. Segmentasi merupakan proses yang membagi pasar potensial ke dalam 
kelompok-kelompok segmen konsumen dan memilih satu atau lebih segmen 
sebagai pasar target yang dicapai dengan bauran pemasaran yang berbeda. 
Segmentasi merupakan suatu strategi diferensiasi produk untuk 
mendapatkan keunggulan kompetitif agar bisa bertahan di industri tertentu. 

2. Dasar untuk segmentasi dapat dilakukan melalui segmentasi geografi, 
demografi, psikografi, dan keperilakuan.  

3. Dasar untuk segmentasi pasar bisnis dilakukan melalui pendekatan makro, 
mikro, dan nested.  

4. Kriteria segmentasi didasarkan pada aspek identifiability, substantiality, 
accessibility, stability, responsiveness, dan  actionability.  
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Bab 9   

Menciptakan Ekuitas Merek 

 

Tujuan Pembelajaran 

Mahasiswa diharapkan dapat mempelajari  konsep ekuitas merek beserta model 
ekuitas merek yang menjelaskan elemen-elemen dalam ekuitas merek. Mahasiswa juga 
dijelaskan mengenai cara  membangun, mengukur, dan mengelola ekuitas merek serta 
menyusun strategi merek 

 

Definisi Ekuitas Merek 

Ekuitas Merek  

Ekuitas merek sering dikaitkan dengan kekuatan merek.1 Namun, ekuitas merek 
juga selalu dikaitkan dengan masalah ‘net worth’ dalam istilah keuangan. Ekuitas merek 
juga berarti 1) suatu aset yang harus dikelola; 2) menghasilkan aliran kas; 3) peningkatan 
pangsa pasar;    4) harga premium; 5) pengurangan biaya promosi; 6) meningkatkan daya 
ungkit merek; 7) cenderung stabil dalam masa fluktuasi; 8) tidak rentan terhadap 
persaingan. Ekuitas merek juga berarti sebuah merek yang kuat. Merek yang kuat ini 
memiliki nama besar dan konsumen bisa menafsirkan adanya sebuah kekuatan, 
tersedianya merek di pasar, distribusi yang kuat dan promosi yang bagus. Selain itu, 
merek yang kuat juga berkaitan dengan kualitas yang premium dan memiliki diferensiasi. 
Konsumen bisa membedakan atribut merek dari atribut merek pesaing lainnya. 
Konsumen dengan mudah melakukan identifikasi merek yang kuat karena merek yang 
kuat dapat memahami keinginan konsumen. Merek yang kuat juga menunjukkan suatu 
aspek affinity, yaitu adanya aspek emosional dalam menggunakan merek dan cenderung 
menciptakan loyalitas secara terus-menerus dalam jangka panjang.  Komponen utama 
dalam ekuitas merek adalah aspek fungsi dan kinerja serta aspek emosional dan isu 
intangible.  Aspek fungsi dan kinerja menunjukkan aspek utama dari alasan seseorang 
memilih merek. Aspek emosional dan isu intangible berkaitan dengan aspek affinity. 

Secara umum, model ekuitas direpresentasi oleh tiga faktor yaitu: 

1. Otoritas. Hal ini ditunjukkan oleh keyakinan dan penghargaan dari konsumen. 
Persepsi ini muncul dari diri konsumen. Aspek otoritas bisa dibedakan menjadi              
1) warisan merek-kepemimpinan dan reputasi merek dalam jangka panjang;                  
2) kepercayaan konsumen; 3) tingkat inovasi merek. 

2. Identifikasi. Konverjensi nilai merek berkaitan dengan seseorang dianggap 
sebagai relevansi personal merek. Ada tiga aspek dalam identifikasi, yaitu                       
1) bonding-merek dianggap memiliki nilai bersama; 2) caring-merek berkaitan 
dengan suatu pemenuhan keinginan konsumen dengan baik; 3) nostalgia-merek 
memiliki sesuatu yang bisa dikenang dalam memori konsumen sepanjang masa.  

3. Persetujuan. Berkaitan dengan persepsi bahwa pembelian sebuah merek bisa 
dipahami atau disetujui oleh lingkungan sosial. Paling tidak, pembelian merek 
bisa menunjukkan kesepakatan orang lain, keluarga, teman, atau rekan kerja. 
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Dalam persetujuan ada tiga aspek yang menyertainya yaitu 1) prestige-merek 
dipersepsi memiliki suatu nilai yang lebih kuat dan bagus; 2) acceptability-merek 
bisa diterima dengan baik; 3) endorsement-merek bisa didukung oleh lingkungan 
sosial.  

Merek yang kuat memiliki sejumlah keuntungan lebih besar daripada merek yang 
lemah.2 Merek yang kuat akan mudah melakukan perluasan merek dengan cara 
berpindah pada kategori produk baru karena konsumen akan memiliki persepsi yang 
sama bahwa produk perluasan merek memiliki kualitas yang sebanding. Merek yang kuat 
memiliki kekuatan untuk melakukan perluasan lini merek. Selain itu, konsumen lebih 
memiliki aspek familiarity yang lebih besar. Respon pasar saham juga mengalami 
peningkatan. Konsumen cenderung tidak memiliki sensitivitas harga pada merek-merek 
yang bagus. Pangsa pasar merek kuat cenderung lebih besar daripada pangsa pasar merek 
yang lemah. Persepsi konsumen terhadap informasi lewat iklan cenderung positif 
terhadap merek yang kuat karena memiliki aspek kredibilitas.  

 

Ekuitas Merek  dan Nilai Merek  

Ekuitas merek dan brand value merupakan konstruk yang berbeda. Nilai merek 
berfungsi sebagai pemoderasi dampak aktivitas pemasaran pada tindakan konsumen, 
sehingga memfokuskan pada konsumen yang berfungsi sebagai salah satu kontribusi 
pada peningkatan nilai merek. Nilai merek bisa meningkat ketika konsumen sadar bahwa 
konsumen memiliki asosiasi positif merek yang bagus. Nilai merek sendiri bisa 
dijelaskan dengan tingkat penjualan yang merupakan fokus pada perspektif perusahaan.3 
Salah satu elemen ekuitas merek adalah sejumlah individu bersedia membayar merek 
dibandingkan memilih merek lainnya. Namun, ini bukan satu-satunya pembentuk ekuitas 
merek karena harus bisa unggul dalam persaingan antar merek. Biasanya merek pelopor 
bisa mengembangkan ekuitas merek ketika pesaing tidak meluncurkan merek. 
Contohnya, ketika iPod diluncurkan oleh Apple, Apple menikmati kepemimpinan merek 
ini.  

Bisa saja terjadi bahwa seseorang membeli merek pada harga premium, namun 
tidak bisa dikategorikan bahwa ekuitas merek sudah tercipta. Pembelian hanya 
menunjukkan bahwa merek dinilai bagus di antara merek yang ada. Oleh karena itu, 
meskipun pangsa pasar besar atau harga premium dari merek, kinerja ini belum cukup 
untuk membentuk ekuitas merek. Perbedaan antara ekuitas merek dan nilai merek bisa 
terlihat ketika perusahaan melakukan penawaran membeli merek. Pada titik tertentu, 
ukuran objektif sebuah merek tercipta dan digunakan. Nilai sebuah merek bisa 
meningkat jika pemilik merek baru bisa meningkatkan ekuitas merek atau mengungkit 
merek yang diakuisisi. Jika pembelian merek terjadi, penilaian pembeli merek 
seharusnya lebih besar daripada pemilik merek terdahulu. Namun, ekuitas merek tidak 
secara langsung meningkat. Ekuitas merek bisa meningkat ketika konsumen sadar bahwa 
ada kepemilikan baru dari merek dan juga konsumen mampu menciptakan asosiasi 
pemilik baru dan asosiasi positif pada merek. Contoh nyata adalah ketika Snapple dibeli 
oleh Quaker Oats pada tahun 1994. Distribusi Quaker Oat diperkuat melalui distribusi 
di supermarket dan toko obat dan bukan pada ritel maupun stasiun pengisi bahan bakar. 
Namun, Quaker Oat tidak mampu meningkatkan penjualan melalui supermarket dan toko 
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obat, maka Quaker Oat menjual kembali Snapple sesudah tiga tahun berjalan. Ekuitas 
merek Snapple tetap bertahan.  

Begitu juga dengan contoh Merek Lee Jeans ketika diputuskan dijual melalui 
Wal-Mart. Seharusnya Lee mampu meningkatkan penghasilan karena distribusi luas 
yang diperoleh sehingga konsekuensinya nilai merek Lee meningkat. Namun pada 
kenyataannya, merek Lee Jeans memiliki ekuitas merek yang menurun. Ekuitas merek 
merupakan persepsi atau hasrat bahwa sebuah merek mampu memenuhi janji atau 
manfaat. Ekuitas merek merupakan moderator dampak aktivitas pemasaran yang meliputi 
produk, iklan, dan pesan pada tindakan konsumen. Ekuitas merek bisa meningkatkan 
kinerja merek namun tidak berkaitan identik dengan outcome merek itu sendiri. Ekuitas 
merek didefinisi sebagai 1) pengolahan informasi yang bias; 2) sikap atau keyakinan yang 
konsisten; 3) rentan terhadap perubahan; dan 4) perilaku yang dipengaruhi oleh 
keyakinan.4 Apabila ekuitas merek disamakan dengan hasil kinerja merek di luar maka 
akan mengabaikan keyakinan, persepsi dan sikap konsumen, dan juga mengabaikan apa 
yang ada dalam pikiran konsumen. Bahkan pembelian aktual juga tidak menunjukkan 
ekuitas merek karena bisa disebabkan oleh pembelian impulsif atau diskon. Ekuitas 
merek  pada sebuah merek tidak berarti ekuitas merek seseorang pada merek lain dengan 
kategori produk sama menjadi  berkurang.5 Sejumlah situasi yang bisa mengaktifkan 
ekuitas merek adalah 1) perubahan dalam situasi personal, 2) promosi merek baru,                       
3) perubahan produk, 4) perluasan merek, 5) krisis merek, 6) merek pesaing, 7) word of 
mouth, dan 8) kehabisan persediaan.  

Nilai merek menunjukkan makna pentingnya merek pada perusahaan. Nilai 
merek bisa bervariasi antar pemilik merek karena pemilik merek yang berbeda mungkin 
mampu menangkap atau tidak nilai potensial tergantung pada kemampuan pemilik merek 
untuk mengungkit ekuitas merek. Nilai merek ditingkatkan dari keputusan manajerial 
untuk menentukan strategi harga, lingkup merek, segmentasi, positioning, dan 
sebagainya. Nilai merek juga terjadi tidak hanya dari konsumen pada umumnya, namun 
patent, trademark, saluran distribusi, dan manajemen yang superior. Merek dapat 
meningkatkan nilainya yang tinggi melalui mekanisme, yaitu penjualan dan profitabilitas. 

Gambar rerangka kerja dan ekuitas merek menunjukkan bahwa pengetahuan 
merek (brand knowledge) seseorang bisa terbentuk karena aktivitas pemasaran. Aktivitas 
pemasaran ini bisa berkaitan dengan usaha pemasaran untuk mempromosikan merek, 
membuat konsumen memiliki pengalaman dengan merek dan kegiatan komunikasi word 
of mouth. Pengetahuan merek yang terbentuk dalam memori konsumen membentuk 
consumer based brand equity. Secara keseluruhan, akhirnya menciptakan hasil akhir. 
Hasil akhir dalam gambar ini adalah individual-level outcomes, yaitu pertimbangan untuk 
melakukan word of mouth pada orang lain, menumbuhkan kesikapan atau loyalitas, 
memberikan respon positif terhadap kegiatan pemasaran, perubahan produk, adanya 
perluasan merek, bahkan persaingan merek. Selain adanya individual-level outcomes, 
juga terdapat market-level outcome. Hasil ini menunjukkan perspektif perusahaan dan 
merupakan hasil ekuitas merek konsumen yaitu loyalitas, harga premium, pangsa pasar, 
customer lifetime value, profitabilitas, keuntungan melakukan perekrutan sumber daya 
manusia, dan mendapatkan patent atau trademark. Hasil ini akhirnya membentuk nilai 
merek sekaligus shareholder value. Nilai merek yang positif dapat mengakibatkan 
shareholder value yang positif pula karena perusahaan dapat memberikan dividen yang 
lebih sejalan dengan tingkat profitabilitas perusahaan yang mengalami peningkatan.  
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Gambar Rerangka Kerja Brand Equity vs Brand Value.  

Sumber: Randle D.Baggio and Robert P. Leone, “The Theoretical Separation of Brand Equity and Brand Value: 
Managerial Implications for Strategic Planning”, Journal of Brand Management (2007) 14: 380-395. 

 

Model Ekuitas Merek 

Model ekuitas merek yang diajukan oleh Aaker (1991) menunjukkan bahwa 
ekuitas merek merupakan sejumlah aset merek dan liabilitas yang dikaitkan dengan 
merek, nama, dan simbol yang menambah atau mengurangi nilai yang ditawarkan oleh 
produk atau jasa kepada perusahaan dan konsumen perusahaan.6 Ekuitas merek dapat 
menciptakan nilai perusahaan melalui keefektifan program pemasaran, loyalitas merek, 
harga premium, lingkungan yang kondusif untuk perluasan merek, dan sebagainya. Ada 
lima kategori ekuitas merek, yaitu kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, 
loyalitas merek, dan aset lainnya. Masing-masing dimensi dalam ekuitas merek 
dijelaskan sebagai berikut.  

1. Kesadaran merek (brand awareness). Kesadaran merek terdiri atas brand 
recognition dan brand recall. Brand recognition merupakan pengetahuan merek 
mengenai aspek tertentu dalam merek sedangkan brand recall adalah kemampuan 
merek untuk diingat oleh konsumen dengan baik. Beberapa indikator untuk 
mengukur kesadaran merek adalah 1) saya tahu seperti apa merek X; 2) saya 
dapat mengetahui merek X di antara merek yang ada; 3) saya sadar akan merek 
X.7 

2. Citra merek (brand association).8 Citra merek dapat dijelaskan melalui asosiasi 
merek, aspek favorit, kekuatan, dan keunikan dari asosiasi merek. Asosiasi merek 
terdiri atas atribut, benefit, dan evaluasi keseluruhan merek. Atribut merek terdiri 
atas aspek berkaitan dengan non-produk misalnya harga, kemasan, dan 
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pengguna; sedangkan yang berkaitan dengan atribut adalah warna, ukuran, dan 
desain fitur. Berkaitan dengan benefit, hal ini bisa terdiri atas aspek fungsional, 
simbolis, dan experiential. Beberapa indikator untuk mengukur citra merek atau 
asosiasi merek  adalah 1) karakteristik merek X bisa saya ingat dengan cepat; 2) 
saya dapat mengingat simbol atau logo merek X; 3) saya dengan mudah 
berimajinasi merek X. 

3. Persepsi kualitas. Hal ini berkaitan dengan penafsiran individu mengenai 
kualitas dari produk. Beberapa indikator untuk mengukur persepsi kualitas 
adalah 1) merek X dianggap berkualitas tinggi; 2) kualitas merek X dianggap 
lebih tinggi daripada merek lainnya; 3) kualitas merek X akan selalu konsisten. 

4. Loyalitas merek. Beberapa indikator untuk mengukur kesadaran merek adalah                       
1) tidak akan pindah ke merek lain; 2) merek X selalu menjadi pilihan utama;               
3) merekomendasi ke orang lain untuk menggunakan merek X. 

5. Aset proprietary lainnya. Aset ini meliputi paten dan trademark.  

 

Membangun Ekuitas Merek 

Mengembangkan Merek 

Dalam mengembangkan merek, perusahaan bisa melakukan proses internal brand 
building  terlebih dahulu.9 Internal brand building merupakan proses yang menunjukkan 
aktivitas yang dilakukan sebelum implementasi aktual untuk menerapkan merek. 
Perusahaan harus memutuskan identitas merek yang ingin dipersepsi oleh konsumen. 
Proses internal branding melalui tiga aspek, yaitu brand audit, brand identity, dan brand 
positioning.10 Brand audit mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal. Dalam 
faktor internal, terdapat aspek visi dan misi, budaya, sedangkan faktor eksternal meliputi 
mempertimbangkan konsumen, pesaing, dan para stakeholder lainnya. Merek  sebaiknya 
harus memperhatikan kedua aspek ini karena penerimaan merek akan berhasil apabila  
ada elemen-elemen dalam merek yang merupakan gambaran dari masing-masing 
internal. Misalnya aspek visi dan misi harus menjadi perhatian dalam mengembangkan 
merek karena visi dan misi merupakan cerminan tujuan perusahaan jangka panjang 
dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Visi dan misi diwujudkan 
dalam aplikasi strategi merek. Sesudah mengembangkan brand audit, perusahaan bisa 
mengembangkan brand identity. Brand identity merupakan tahapan selanjutnya dalam 
proses brand building dan bagaimana perusahaan menginginkan merek yang ada dapat 
dipersepsi oleh konsumen sesuai keinginan perusahaan. Brand identity terdiri atas 
identitas utama dan perluasan identitas. Asosiasi dalam brand identity terdiri atas 
produk, kepribadian, pengelolaan merek, simbol, dan benefit yang meliputi fungsional 
dan emosional. Tahap terakhir dari brand building adalah brand position statement. Brand 
position statement adalah merupakan brand identity yang dikomunikasikan ke konsumen. 
Brand position statement ini adalah ekspresi bagaimana merek perusahaan dipandang 
oleh para stakeholdernya.  
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Memilih Elemen Merek 

Elemen-elemen merek terdiri atas nama merek, logo simbol, karakter, slogan, 
jingle, dan kemasan.11 Masing-masing elemen merek dipilih harus konsisten satu sama 
lain agar terjadi koherensi persepsi dari konsumen. Elemen merek harus memiliki 
kriteria yaitu bisa diingat (memorable), memiliki makna (meaningful), memiliki 
kemiripan secara visual (likable), bisa ditransfer pada kategori produk lain (transferable), 
bisa disesuaikan (adaptable), dan bisa diproteksi (protectible).12 

1. Memorable. Merek seharusnya memiliki elemen yang mudah diingat dan 
diucapkan, misalnya Beng-Beng, Nivea, dan Teh Botol Sosro.  

2. Meaningful. Merek memiliki elemen yang syarat makna misalnya Rinso 
(membersihkan), SoKlin (begitu bersih), Clear (bersih), dan Mie Sedaap.  

3. Likable. Elemen merek memiliki kemiripan dengan sesuatu yang dipromosikan 
oleh merek misalnya Sunkist, Nu Tea, Jaguar, Panther, dan Toyota Kijang.  

4. Transferable. Elemen merek bisa digunakan untuk kategori produk lain karena 
memiliki kesamaan atribut misalnya Dove. Dove bisa digunakan untuk produk 
sabun, shampo. 

5. Adaptable. Merek memiliki kemampuan untuk bisa melakukan adaptasi sesuai 
dengan perkembangan zaman misalnya merek Lux menggunakan model yang 
selalu berganti sesuai dengan zamannya misalnya Christine Hakim, Ida Iasha, 
Tamara Blezinsky, Dian Sastro, Luna Maya, dan Atiqah Hasiholan.  

6. Protectible. Merek-merek memiliki hak paten dan merek dagang, dengan 
demikian merek akan terlindungi dari pembajakan.  

 

Mengukur Ekuitas Merek 

Penilaian Merek 

Secara tradisional, branding dipandang sebagai fungsi pemasaran yang utama 
dalam bisnis. Merek harus disikapi dengan secara strategis dan diusahakan dapat 
mencapai nilai optimum untuk penilaian aset dan efisiensi pemasaran. Perusahaan harus 
memiliki pengetahuan untuk mengembangkan strategi branding yang menguntungkan. 
Perusahaan juga harus memahami bahwa konsumen akan mengembangkan pengetahuan 
merek secara lebih baik. Pengetahuan merek atau brand knowledge terdiri atas brand 
awareness (yang juga terdiri atas brand recognition dan recall) dan  brand image (yang 
merupakan terdiri atas atribut favorit, kekuatan, dan keunikan asosiasi merek). 
Konsumen memainkan peran penting dalam mengembangkan merek yang kuat.13 Ekuitas 
merek menjadi ukuran bagi perusahaan. Namun, ekuitas tidak harus diukur secara 
kuantitatif karena lebih berkaitan dengan persepsi konsumen. Jika konsumen memiliki 
kesadaran merek dan asosiasi positif terhadap merek, maka ekuitas merek akan positif. 
Oleh karena itu, branding tidak hanya berkaitan dengan market share, namun juga 
emotional share.14 Branding membutuhkan manajemen efektif untuk mengembangkan 
hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumen agar membangun asosiasi 
merek yang favorit, kuat, dan unik.   
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Tabel  Pengukuran Indikator-Indikator Ekuitas Merek 

1 Kesadaran Merek15 
- Saya sadar merek X. 
- Ketika saya memikirkan komputer, merek X yang pertama kali muncul 

dalam pikiran saya. 
- X adalah merek komputer yang saya kenal. 
- Saya tahu seperti apa merek X. 
- Saya mengenal merek X di antara merek-merek pesaing lainnya. 

 

2 Persepsi Kualitas16 
- Merek X menawarkan produk berkualitas bagus. 
- Merek X menawarkan produk dengan kualitas konsisten. 
- Merek X menawarkan produk yang bisa diandalkan. 
- Merek X menawarkan produk dengan fitur yang prima.  

 

3 Loyalitas Merek17 
- Saya mempertimbangkan diri saya untuk loyal pada merek X 
- Merek X merupakan pilihan pertama saya ketika mempertimbangkan 

untuk membeli komputer. 
- Saya tidak akan membeli merek lain jika merek X ada tersedia di toko. 

 

4 Persepsi Nilai 
- Merek X sepadan dengan uang yang dikeluarkan. 
- Untuk komputer, merek X merupakan merek yang bagus untuk dipilih. 
- Dengan membayar merek X, saya akan memperoleh banyak manfaat 

daripada uang yang saya keluarkan. 
  

5 Kepribadian Merek18 
- Merek X memiliki kepribadian. 
- Merek X adalah merek yang menarik. 
- Saya memiliki citra orang tertentu yang akan menggunakan merek X. 

 

6 Asosiasi Organisasional  
- Saya mempercayai perusahaan yang membuat merek X. 
- Saya menyukai perusahaan yang membuat merek X. 
- Perusahaan yang membuat merek X memiliki kredibilitas.  

 

Mengelola Ekuitas Merek 

Penguatan Merek 

Penguatan merek merupakan sebuah cara agar merek yang ada tetap bisa diterima 
oleh konsumen dengan baik. Penguatan merek ini juga bertujuan agar merek senantiasa 
bertahan di pasar dan tidak diambil oleh merek pesaing. Sejumlah strategi pemasaran 
dapat dilakukan untuk mendukung penguatan merek. 

Perusahaan bisa melakukan penguatan ekuitas merek dengan memperhatikan 
sejumlah faktor berikut ini. 

1. Aspek reliabilitas. Konsep ini merupakan konsistensi kinerja merek sepanjang 
waktu dari satu pembelian ke pembelian lain.19 
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2. Durabilitas. Merek memiliki kinerja dalam jangka waktu yang lama.  
3. Keefektifan. Merek mampu memenuhi tuntutan konsumen sehingga bisa 

memenuhi juga tujuan merek.20 
4. Style. Tampilan merek dianggap memiliki dinamika sesuai dengan zamannya atau 

trend. 
5. Desain. Desain merek dipersepsi menarik. 
6. Logo. Logo merek cukup dikenal dengan baik oleh konsumen. 
7. Harga. Konsumen mempersepsi bahwa harga sepadan dengan kualitas merek.21 
8. Intensitas distribusi. Distribusi intensif juga memengaruhi konsumen untuk 

mengetahui merek dan bisa mencoba merek untuk memahami kualitasnya.  
9. Citra toko. Tidak semua toko bisa menawarkan merek kepada konsumennya. 

Pilihan toko juga bisa memengaruhi merek yang ada di dalamnya. Toko-toko yang 
bereputasi baik akan bisa menawarkan merek-merek yang berkualitas baik pula. 
Dengan demikian citra toko di mata konsumen bisa memengaruhi citra merek-
merek yang ada dalam toko.  

10. Pengeluaran iklan. Iklan bertujuan untuk mempromosikan produk. Informasi 
yang diberikan bisa menciptakan kesadaran merek atas atribut-atribut merek. 
Dengan demikian, konsumen bisa mempersepsikan atribut merek tersebut.  
 

Corporate Societal Marketing 

Penguatan merek bisa melalui corporate societal marketing (CSM).22 CSM 
digunakan untuk memenuhi sejumlah tujuan. Tujuan pelaksanaan CSM adalah 
menciptakan keuntungan yang unggul melalui penciptaan citra korporat yang positif 
dengan konsumen.23 Dalam melakukan komunikasi kegiatan CSM ini sebaiknya 
perusahaan jangan sampai melakukan overcommunicating, karena akan mengundang 
kritik. Perusahaan akan dikritik karena terlalu memberikan informasi yang berlebihan 
melalui  sebuah kampanye sosial tertentu, namun kurang melakukan inti kampanye 
tersebut. Ada sejumlah kegiatan CSM untuk meningkatkan merek melalui, yaitu 1) 
membangun kesadaran merek; 2) meningkatkan citra merek; 3) membangun kredibilitas 
merek; 4) membangkitkan perasaan pada merek; 5) menciptakan rasa komunitas merek; 
6) menguatkan hubungan merek.  

1. Membangun kesadaran merek. Konsep ini menunjukkan kemampuan konsumen 
untuk mengingat merek dan mengetahui merek. Kesadaran merek juga meliputi 
nama merek, logo, dan simbol. Pengukuran kesadaran merek adalah brand 
recognition dan brand recall. Namun, dalam program CSM, perusahaan tidak 
banyak memuat informasi berkaitan dengan produk karena kegiatan sosial ini 
tidak bertujuan untuk mengenalkan produk kepada konsumen.  

2. Meningkatkan citra merek. Menciptakan kesadaran merek dianggap tidak cukup 
menciptakan ekuitas merek. Peningkatan citra merek melalui penciptaan makna 
merek dan karakteristik merek dan harus bisa bertahan dalam benak konsumen. 
Beberapa cara untuk meningkatkan citra merek adalah perusahaan harus 
memahami profil pengguna merek, dan kepribadian merek. Program CSM dapat 
menguatkan kepribadian merek yang mendukung kegiatan pemasaran sosial 
misalnya kalau perusahaan memiliki orientasi pada lingkungan, maka 
perusahaan harus menguatkan merek perusahaan benar-benar untuk memiliki 
orientasi pada lingkungan. Meningkatkan citra merek dapat dilakukan dengan 

194



 

cara menciptakan self-branded cause misalnya Ronald McDonald Charities atau 
Avon Breast Cancer Crusade. Strategi lain yaitu co-branding dengan  afiliasi 
merek. 

3. Membangun kredibilitas merek. Kredibilitas merek memiliki tiga dimensi yaitu 
expertise (memiliki kompetensi dan inovasi serta memiliki kecenderungan untuk 
menjadi pemimpin pasar), trustworthiness (bisa dipercaya dan mempertahankan 
minat konsumen) dan likability (menjadi tertarik dan merasa berarti untuk tetap 
bersama).24 Misalnya P & G dikaitkan dengan merek Tampax yang memberikan 
perhatian pada isu kesehatan wanita. Asosiasi spesifik dapat menghasilkan 
pemikiran bahwa P & G berkaitan dengan kesehatan wanita.  

4. Membangkitkan perasaan pada merek. Strategi untuk membangkitkan perasaan 
merek bisa melalui dua hal yaitu social approval dan self-respect. Social approval 
berkaitan dengan perasaan konsumen mengenai reaksi orang lain ketika 
menggunakan merek. Social approval bisa berupa pujian atau cemohan dalam 
menggunakan merek. Self-respect terjadi ketika merek yang digunakan oleh 
individu menjadikannya sebagai seseorang yang memiliki percaya diri, 
kebanggaan, dan dihormati. Perusahaan bisa mengembangkan strategi dengan 
mengusung tema pada merek sehingga merasa dihormati dan bangga 
menggunakan merek.  

5. Menciptakan komunitas merek. Perusahaan bisa mengembangkan program 
relationship dengan merek dalam bentuk komunitas. Merek bisa memiliki makna 
yang lebih luas bila ada dalam satu komunitas kuat. Dengan demikian, akan 
tercipta adanya identifikasi merek pada komunitas tertentu. Identifikasi dengan 
komunitas merek dapat merefleksikan fenomena sosial yang penting.  

 

Burgreens 

Gaya hidup sehat seseorang biasanya dikaitkan dengan perilaku kesehariannya 
yang salah satunya tergambar pada makanan yang dipilih untuk dikonsumsi. 
Burgreens yang menempatkan posisi mereka sebagai Jakarta’s first organic healthy 
plant-based eatery & catering, menciptakan komunitas sehat sebagai bagian dari 
strategi kampanye mereka. Burgreens yang dirintis oleh pasangan muda yang 
merupakan vegetarian sejak tahun 2013 ini mengedukasi konsumen untuk memilih 
makanan yang sehat namun tetap memiliki rasa yang enak. Semua menu yang 
ditawarkan oleh Burgreens didesain untuk menciptakan makanan yang memiliki 
gizi seimbang dan diuji oleh nutrisionist tersertifikasi. Semua menu mengandung 
serat alami, protein nabati, karbohidrat kompleks, dan lemak baik yang diatur 
secara seimbang. Untuk memastikan komposisi suatu menu, Burgreens secara 
transparan menuliskan semua bahan yang terkandung agar dapat diketahui oleh 
konsumennya. Sebagai penyedia makanan vegetarian, semua menu yang disediakan 
hanya berasal dari tanaman dan tidak menggunakan gula refinasi. Rasa manis 
dalam makanan berasal dari nektar buah lontar, gula tebu organik, atau kurma. 
Untuk makanan mengandung karbohidrat, Burgreens menggunakan tepung lokal 
bebas gluten, tepung dari gandum utuh, tepung serbaguna yang tidak mengalami 
proses pemutihan, beras coklat, dan beras merah. Semua makanan dibuat tanpa 
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MSG dan bebas dari penggunaan pengawet dan bahan kimia makanan yang 
mengandung racun. Untuk beberapa menu, terdapat produk turunan susu yang 
digunakan, Burgreens hanya menggunakan produk turunan susu yang alami yaitu 
dari sapi ternak yang bebas antibiotik dan hormon tambahan. Penggunaan garam 
dalam menu sangat dibatasi dalam jumlah kecil, sebagai alternatifnya Burgreens 
menggunakan liquid amino yaitu versi tersehat dari kecap asin (soy sauce). Makanan 
sehat juga harus memiliki rasa yang enak, Burgreens menggunakan rempah dan 
bumbu lokal yang sehat untuk menciptakan rasa umami pada setiap menu mereka. 
Kesadaran hidup sehat bukan hanya ditargetkan kepada konsumennya saja, 
Burgreens juga melakukan pemberdayaan bagi para perempuan dan petani lokal 
yang mendukung supply chain mereka. Para penyedia bahan baku mereka juga 
diedukasi untuk menghasilkan produk sayuran dan buah serta bahan baku lainnya 
yang digunakan oleh Burgreens dengan menggunakan cara-cara alami yang tidak 
merusak lingkungan sehingga menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi. 

 

Penguatan Efek Sosial Merek 

Hubungan antara psikis konsumen dan merek, bisa dijelaskan dengan konsep 
extended self yang terdiri atas diri sendiri dan kepemilikan.25 Memahami konsep ini 
berarti dapat menjadi strategi untuk menguatkan merek. Kepemilikan terhadap sesuatu 
merupakan refleksi diri sendiri. Hal ini memudahkan seseorang untuk menampilkan diri 
sendiri. Konsumen cenderung tidak menggunakan merek hanya pada utilitas, namun juga 
berusaha untuk menyampaikan makna sosial dan penerimaan.26 Konsumen mencari 
produk untuk menandakan keanggotaan kelompok dan menunjukkan posisinya. 
Konsumen merek meliputi referensi diri, identitas diri, dan artikulasi diri. Merek sudah 
menjadi konsep diri.27 Oleh karena itu, pemilihan merek merupakan fungsi peningkatan 
diri di mana konsumen membentuk persepsi mengenai merek dan membandingkan 
merek pada sistem nilai diri, serta memilih merek yang paling sesuai dengan kondisi diri. 
Selain itu, apabila individu memiliki self-monitoring yang tinggi, maka akan cenderung 
sensitif terhadap atribut sosial dan langsung menyesuaikan diri dengan keadaan 
lingkungan sosial. Namun, individu yang memiliki self-monitoring yang rendah, tidak 
akan memiliki kemampuan atau motivasi untuk mengarahkan diri agar sesuai dengan 
lingkungan. Individu tersebut akan menunjukkan perilaku sesuai dengan kondisi diri 
internal. Merek menjadi bagian integratif dalam konstruksi diri sendiri.28 

Penggunaan celebrity endorsement sudah menjadi suatu pendekatan dalam proses 
penguatan merek untuk mendapatkan dan menjaga perhatian serta menciptakan asosiasi 
yang menarik pada pengetahuan merek dan citra merek.29 Hal ini terlaksana dengan 
penciptaan kesesuaian antara merek dan konsumen. Keuntungan penggunaan celebrity 
adalah untuk mendukung strategi merek, meningkatkan perhatian, pengenalan merek, 
dan positioning merek. Celebrity endorser yang mendapatkan pengakuan publik dan 
menggunakan pengakuan ini atas nama konsumen akan semakin dipersepsi positif. Oleh 
karena itu, pemilihan celebrity endorser dipilih dengan kriteria harus memiliki 
pengetahuan, pengalaman, dan berkualitas. Menurut Source Credibility Model, 
keefektifan merek tergantung pada tingkat trustworthiness dan expertise. Trust 
direfleksikan sebagai kepercayaan diri terhadap kemampuan endorser bisa dikaitkan 
dengan pesan merek. Expertise menunjukkan pengetahuan produk.  
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Pendekatan Stakeholder 

Penguatan merek juga bisa menggunakan pendekatan stakeholder.30 Pendekatan 
stakeholder meliputi berbagai kepentingan, tidak hanya kepentingan konsumen. 
Perspektif ini memperhatikan sejumlah kepentingan, yaitu manajer, opini publik, 
pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, pesaing, media, partner distribusi, pemasok, 
dan karyawan. Penguatan merek dari sisi konsumen, tentu saja perusahaan akan 
memberikan kualitas produk dan benefit yang cukup tinggi. Merek bisa dipertahankan 
bila merek memiliki perhatian pada tanggung jawab sosial dan berperilaku untuk 
menunjukkan peduli pada lingkungan. Pada pemerintah, perusahaan yang mengelola 
merek menunjukkan perhatian untuk mematuhi peraturan pemerintah. Kepada lembaga 
swadaya masyarakat, perusahaan juga menunjukkan empati pada lingkungan alam dan 
sosial serta tidak memiliki reputasi buruk. Dengan pesaing, perusahaan dituntut untuk 
meningkatkan kekuatan pasar dan merek. Perusahaan mengembangkan strategi dengan 
tidak melakukan plagiat ide dan bersaing dengan mematuhi etika bisnis. Merek juga 
diperkuat bila menggunakan media baik elektronik maupun non-elektronik bisa 
mempromosikan sisi positif merek. Dengan demikian, merek bisa dipersepsi baik oleh 
konsumen. Aspek partner distribusi juga bisa memberikan kekuatan merek dengan 
menjalin hubungan kerjasama dengan baik sehingga saluran produk dapat dengan mudah 
disajikan ke konsumen. Merek juga dipengaruhi oleh hubungan baik dengan pemasok. 
Pemasok memiliki kompetensi inti dalam memberikan input yang baik pada kualitas 
produk. Kualitas pemasok ini menentukan waktu, berapa banyak, dan spesifikasi produk 
yang akan dibuat. Perhatian pada karyawan juga penentu merek. Merek dapat unggul, 
bila perusahaan memberikan keamanan kerja dengan baik pada karyawan sehingga 
karyawan dapat bekerja dengan baik. Karyawan merasa nyaman untuk bekerja di 
perusahaan yang memiliki merek bagus.  Manajer juga memiliki pengaruh besar dalam 
mengembangkan strategi pemasaran pada pengembangan merek, sehingga merek dapat 
terus bertahan dan memberikan sumbangan profitabilitas perusahaan.  

  

Revitalisasi Merek 

Revitalisasi merek merupakan suatu usaha dari perusahaan untuk membuat 
merek terlepas dari persepsi negatif konsumen terkait dengan sejumlah elemen merek 
yang melekat. Revitalisasi merek bisa memiliki implikasi positif pada citra merek, 
asosiasi merek, dan sikap merek. Revitalisasi merek bertujuan menciptakan citra positif 
merek dalam jangka waktu yang panjang, menghindari krisis merek, dan menghindari 
publisitas negatif. Revitalisasi merek juga bisa dilakukan melalui tujuh tahapan, yaitu 1) 
perusahaan meningkatkan kualitas; 2) perusahaan melakukan penilaian persepsi 
konsumen terhadap kualitas produk; 3) perusahaan harus mengelola hubungan antara 
konsumen dan merek; 4) manajer harus memahami nilai merek; 5) setiap merek memiliki 
idiosyncracy; 6) perusahaan harus menyadari untuk memperbaiki merek; 7) perusahaan 
harus menjalankan aktivitas yang mendukung terbentuknya persepsi merek yang 
positif.31 

Revitalisasi merek memiliki konsekuensi pada citra merek, sikap merek, dan 
asosiasi merek. Citra merek penting dibangun karena ini merupakan konsekuensi dari 
revitalisasi merek. Citra merek bisa memengaruhi persepsi mengenai kualitas, nilai, dan 
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harga. Asosiasi merek juga bagian dari revitalisasi merek karena memengaruhi evaluasi 
produk dan pilihan. Konsumen menyadari bahwa merek memiliki atribut dan benefit yang 
memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Revitalisasi merek juga menciptakan 
sikap positif merek. Sikap positif merek ini memengaruhi niat konsumen yang pada 
akhirnya bisa memutuskan untuk melakukan pembelian merek. Adapun sejumlah 
strategi revitalisasi merek yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah: 

1. Perbaikan produk inovatif. Kinerja produk harus selalu ditingkatkan untuk 
menghilangkan semua risiko yang kemungkinan akan dihadapi oleh 
perusahaan. Kualitas merek yang ditingkatkan dapat berupa penggunaan 
teknologi yang bagus untuk mendukung kinerja merek.  

2. Program jaminan. Program jaminan sebenarnya menunjukkan signal kualitas 
produk yang bisa diterima dan sekaligus merupakan suatu cara untuk 
mengkomunikasikan perbaikan kualitas kepada konsumen.  

3. Penilaian pihak ketiga. Penilaian ini merupakan suatu upaya untuk 
menunjukkan mutu merek secara objektif. Dengan demikian, informasi ini bisa 
disampaikan kepada konsumen mengenai kebenaran produk.  

4. Penggunaan komunikasi iklan. Perusahaan yang memiliki ekuitas merek negatif 
dapat memengaruhi konsumen dengan menciptakan iklan dengan asosiasi 
positif, misalnya menggunakan celebrity endorser.  

 

Pos Indonesia 

Bisnis di bidang logistik dan pengiriman tidak akan mengalami kekurangan 
permintaan selama masih terjadinya interaksi antar manusia dimanapun berada. 
Kondisi inilah yang menyebabkan persaingan di sektor ini cukup ketat. PT Pos 
Indonesia (Persero) merupakan perusahaan bidang logistik dan pengiriman milik 
pemerintah yang tidak luput dari persaingan baik dari pesaing swasta lokal maupun 
juga kompetitor global. Salah satu respon besar yang dilakukan adalah melakukan 
revitalisasi merek agar Pos Indonesia dapat beradapatasi dan memenuhi kebutuhan 
gaya hidup masyarakat saat ini. Pos Indonesia adalah merek yang lekat sebagai jasa 
pengantar surat dan Pak Pos yang bertugas mengantarkan, namun hal ini tidak lagi 
cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kantor Pos bertransformasi menjadi 
tempat yang menyediakan layanan pengiriman barang, selain itu juga menyediakan 
fasilitas satu atap bagi konsumen yang akan melakukan pembayaran segala jenis 
transaksi seperti tagihan listrik, telepon rumah, dan air minum, bahkan sebagai 
tempat pengiriman uang. Revitalisasi merek dilakukan oleh Pos Indonesia agar 
merek ini kembali diingat di benak konsumen dan tidak hilang digerus pesaing. 

Sejumlah jargon misalnya Pos Indonesia Begerak dan Pos Indonesia Juara atau 
dikemas dalam tagar #PaketinAja dan #POSbisa, merupakan salah satu strategi 
untuk membentuk citra merek yang memenuhi aspek kebaruan. Dalam proses 
revitalisasi merek ini, Pos Indonesia memanfaatkan posisi dan kekuatan mereka 
sebagai penyedia jasa pengiriman yang telah menjangkau hampir seluruh wilayah 
di Indonesia dan memberikan harga layanan yang lebih terjangkau oleh konsumen. 
Selain mengoptimalkan sektor jasa pengiriman, PT Pos Indonesia juga 
mengembangkan anak perusahaan untuk mengembangkan merek mereka ke sektor 
turunan dari bisnis utama mereka yaitu pelayanan jasa keuangan dan properti.32 
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Penghapusan Merek 

Merek bisa dihapus dari suatu portofolio merek perusahaan.33 Hal ini bisa 
disebabkan oleh merek itu sendiri, perusahaan, pasar, dan kinerja merek. Dilihat dari 
kinerja merek itu sendiri, perusahaan akan menghapus merek dengan 
mempertimbangkan kinerja merek saat ini, kinerja merek sepanjang waktu, dan kinerja 
merek dibandingkan dengan merek lain. Untuk menghapus merek dari sisi kinerja merek 
dapat dipertimbangkan sejumlah aspek yaitu: 

1. Apabila merek mengalami perluasan, maka penentu perluasan merek adalah 
persepsi kongruensi antara merek utama dan perluasan merek. Begitu sebaliknya, 
bila konsumen tidak mempersepsi adanya kongruensi merek, maka perusahaan 
bisa memutuskan untuk tidak meneruskan merek tersebut. 

2. Apabila merek bisa bertahan ketika masa krisis dan masih mampu menyumbang 
profitabilitas perusahaan, maka merek tersebut bisa dipertahankan. Begitu 
sebaliknya, bila merek perusahaan cenderung menghabiskan biaya yang harus 
dikeluarkan oleh perusahaan, maka merek kemungkinan akan dihapuskan.  

3. Apabila merek memiliki persepsi kualitas yang tetap baik, maka merek tersebut 
tetap dipertahankan, begitu sebaliknya. 

4. Apabila perusahaan memiliki redundancy terhadap merek, kemungkinan merek 
akan menjadi target untuk dihapus. Kondisi ini memengaruhi sumber daya 
perusahaan untuk mengelola merek tersebut dengan baik.  

5. Apabila merek memiliki asosiasi yang sangat kuat dengan kategori produk, maka 
merek memiliki kecenderungan untuk tetap dipertahankan. Posisi ini dianggap 
dapat mendukung kondisi kompetitif merek.  

6. Apabila ada peluang atau kesempatan yang menarik untuk mengembangkan 
merek, maka perusahaan akan menghapus merek yang ada dalam portofolio. 

7. Apabila pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan produk tidak mendukung, maka 
perusahaan akan menghapus merek. Pangsa pasar ini dianggap sebagai fokus 
utama bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi lebih lanjut.  

8. Apabila konsumen memandang bahwa dalam satu kategori produk terdapat 
sejumlah value proposition, maka perusahaan perlu mengembangkan sejumlah 
merek dalam kategori produk yang bisa memenuhi sejumlah benefit yang 
diinginkan oleh konsumen.  

 

Strategi Online 

Merek saat ini juga tidak hanya berkompetisi di off-line retail, namun juga 
berkompetisi di online retail.34 Off-line retail berarti bahwa dalam menawarkan produk 
ke konsumen, konsumen langsung datang ke toko untuk membeli produk, sedangkan 
online retail, konsumen cukup menggunakan internet untuk melakukan pembelian 
dengan menggunakan kartu kredit. Penanganan strategi pemasaran untuk merek secara 
online, tentu saja juga berbeda dari strategi pemasaran merek secara off-line. Ada 
sejumlah strategi yang bisa diperhatikan oleh perusahaan dalam mengembangkan strategi 
pemasaran secara online. 

1. Kelengkapan informasi. Informasi yang diberikan melalui internet harus lengkap 
karena konsumen yang tidak bisa melihat langsung produk. Hal ini berbeda dari 
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membeli produk di toko. Konsumen bisa melihat langsung wujud fisik dari 
produk. 

2. Merek yang dipromosikan melalui internet sebaiknya adalah merek terkenal 
sehingga akan segera mudah memengaruhi kesadaran konsumen. 

3. Merek memiliki aliansi strategis dengan sumber lainnya (link). Dengan demikian, 
konsumen bisa memiliki akses untuk mengetahui sumber atau merek lainnya. 

4. Desain dan layout internet menarik karena bisa menarik perhatian konsumen 
yang mengakses internet untuk tertarik melihat lebih lanjut. 

5. Situs internet dikelola dengan baik dan diperbarui sehingga informasi yang 
diberikan kepada konsumen selalu terkini. 

6. Adanya kemudahan interaksi antara konsumen dan perusahaan. Konsumen 
memiliki kemudahan untuk menghubungi internet dan sifatnya langsung.  

7. Kemudahan dalam mengakses informasi melalui internet. Merek yang bagus 
dalam internet memberikan kemudahan konsumen untuk bisa memperoleh 
informasi lebih lanjut. 

8. Konsumen juga mendapatkan kenyamanan dalam melihat keunggulan dan 
kelemahan merek. 

9. Konsumen mampu menikmati dalam menggunakan internet. 
10. Merek memberikan proteksi privasi kepada konsumen sehingga informasi diri 

konsumen bisa dilindungi dan tidak digunakan oleh pihak lain yang hendak 
memanfaatkan. 

11. Informasi yang disampaikan kepada konsumen memiliki keragaman yang tinggi, 
sehingga konsumen mendapatkan informasi yang lengkap.  

 

Menyusun Strategi Merek 

Keputusan Merek 

Keputusan strategi merek meliputi sejumlah aspek. Keputusan ini 
mempertimbangkan adanya tujuan perusahaan, target konsumen, kemampuan 
perusahaan, dan teknologi. Keputusan itu meliputi:35 

1. Individual names. Perusahaan memberikan nama yang berbeda-beda pada setiap 
produk yang ditawarkan ke konsumen. Diferensiasi nama ditujukan agar 
konsumen mengenal masing-masing merek dengan baik. Selain itu, perusahaan 
dapat mengelola dengan baik sesuai dengan kategori produk. Penggunaan merek 
ditujukan untuk mengetahui adanya perbedaan kualitas produk dari satu 
perusahaan. Strategi ini dinamakan house of brand.  

2. Blanket family names. Perusahaan menggunakan merek perusahaan untuk semua 
kategori produk. Aspek positif dari strategi ini adalah konsumen bisa memiliki 
asosiasi antara perusahaan dan merek produk. Perusahaan yang dipersepsi positif 
akan mendapat persepsi positif pula pada merek produk yang ada. Oleh karena 
itu, penerimaan konsumen terhadap merek dapat dengan mudah untuk diterima. 
Strategi ini dinamakan branded house.  

3. Separate family names for all products. Perusahaan menggunakan sejumlah merek 
untuk kategori produk.  

4. Corporate name combined with individual product name. Perusahaan 
menggunakan strategi merek dengan melakukan kombinasi antara merek 
perusahaan dan merek individual misalnya Honda, Sony, dan Toyota. 
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Perluasan Merek 

Perluasan merek memiliki implikasi pada evaluasi konsumen mengenai  merek 
inti.36 Perluasan merek muncul karena perusahaan memiliki kemampuan 
mengembangkan sinergi dari berbagai sumber daya untuk memunculkan produk baru 
dengan merek yang sama. Di samping itu, kekuatan perluasan merek juga ditentukan 
oleh persepsi konsumen. Apabila konsumen memiliki persepsi bahwa perluasan merek, 
sama dengan merek inti maka akan mengurangi risiko ketidakpastian. Apabila konsumen 
tidak memiliki persepsi bahwa perluasan merek sama dengan merek inti, maka konsumen 
cenderung tidak akan mengembangkan asosiasi antara merek inti dan perluasan merek. 
Konsekuensinya, merek tidak berhasil dalam mengurangi risiko dan ketidakpastian. 
Atribut merek inti gagal ditransfer pada perluasan merek.  

Dalam melakukan perluasan merek, penentu kesuksesannya adalah kesesuaian 
antara merek utama (parent brand) dan perluasannya (brand extension).37 Hal ini 
ditentukan dengan kedekatan antara merek utama dan perluasannya. Selain itu, terdapat 
aspek kongruensi antar merek. Konsumen mampu mempersepsi antara produk yang 
diasosiasikan dan perluasannya. Kesesuaian merek atau fit akan memengaruhi persepsi 
positif konsumen sehingga konsumen bersedia untuk melakukan pemilihan merek. 
Begitu sebaliknya, ketika konsumen mempersepsi tidak ada kongruensi atau kesesuaian 
antara merek utama dan perluasannya maka akan melemahkan asosiasi antar merek.38 
Selain itu, karakteristik dari merek utama juga menentukan perluasan merek. Apabila 
merek utama memiliki ekuitas merek yang tinggi, maka akan menciptakan asosiasi merek 
yang tinggi pula pada merek perluasan. Asosiasi merek ini merupakan aspek 
pengetahuan konsumen mengenai atribut-atribut yang melekat pada merek. Dengan 
demikian, juga akan menciptakan sikap konsumen yang positif pula. Ekuitas merek pada 
merek utama bisa menyediakan pertahanan bagi kegagalan perluasan merek dan 
mengurangi efek negatif kegagalan perluasan merek.39   

 

Nivea-Beiersdorf 

Perusahaan Beiersdorf Indonesia merupakan perusahaan yang memiliki nilai merek 
cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan sejumlah merek yang bisa menyumbang 
profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Sejumlah merek memiliki 
kemampuan untuk dilakukan perluasan merek. Atribut utama merek Nivea adalah 
perawatan kesehatan kulit. Kemampuan Nivea untuk mempertahankan merek dari 
waktu ke waktu memengaruhi manajemen perusahaan untuk mengembangkan 
strategi perluasan merek. Perluasan merek ini ditujukan pada kategori produk yang 
tujuannya tetap untuk perawatan kulit. Sejumlah kategori produk Nivea adalah body 
care, deodorant, face care, lip care, men’s care, dan sun care. 40 

 

Portofolio Merek 

Perusahaan dalam mengembangkan merek tidak selalu memiliki merek tunggal. 
Portofolio merek dibentuk karena bisa menambah profitabilitas perusahaan.41 Fokus 
perusahaan tidak hanya pada satu merek dengan satu produk, namun bisa pada satu 
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merek dengan sejumlah produk untuk mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam 
mengembangkan portofolio merek ada sejumlah pertimbangan yang harus diketahui oleh 
perusahaan yaitu 1) berapa banyak kategori produk yang ada  pada sebuah merek? 2) 
tingkat kualitas apa yang diasosiasi pada masing-masing produk? 3) bagaimana 
kemiripan satu produk dengan produk lainnya?. Membicarakan portofolio merek memang 
tidak terlepas dari perluasan merek. Perusahaan harus memperhatikan adanya 
kategorisasi kognitif, dengan demikian perusahaan harus menjaga jangan sampai merek 
produk mengalami kehilangan identitas sejalan dengan meningkatnya tambahan produk 
yang berafiliasi dengan merek. Selain itu, efek variasi kualitas antar produk juga menjadi 
perhatian. Dalam memenuhi sebuah kebutuhan konsumen, masing-masing produk pada 
satu merek bisa saja memiliki kualitas yang berbeda-beda. Hal ini mempertimbangkan 
target market yang tidak sama. Aspek tingkat kesesuaian atau fit juga harus diperhatikan 
antara merek utama dan kategori perluasan. Pada intinya perluasan produk pada satu 
merek harus memperhatikan kedekatan dengan satu produk dengan produk lain. 
Perusahaan Johnson & Johnson bisa melaksanakan strategi ini dengan baik.  

Kekuatan merek dalam portofolio merek terletak pada asosiasi merek. Aspek 
utama dalam asosiasi merek adalah favorability, abstractness of associations, dan 
keyakinan konsumen. Favorability merupakan konsep dasar pada kekuatan merek. 
Konsep ini menjelaskan bahwa apabila konsumen memiliki rasa suka pada merek dan 
memiliki asosiasi kuat bahwa merek tertentu berkaitan dengan suatu produk, maka akan 
mudah bagi konsumen untuk mempersepsikan produk lain dengan merek yang sama dan 
akan mempersepsikan bahwa produk tersebut memiliki karakteristik yang kurang lebih 
sama dengan produk terdahulu. Berkaitan dengan abstractness of association, merek pada 
sebuah produk bisa memberikan suatu kekuatan atau kedekatan apabila merek tersebut 
bila digunakan untuk menamai produk lain. Kedekatan ini menjadi penting karena 
identitas merek bisa melekat pada produk lain, dengan demikian konsumen mampu 
mempersepsikan bahwa merek memiliki karakter kuat sehingga karakteristik merek bisa 
ditransfer pada produk lain. Selain itu, keyakinan konsumen untuk memilih produk lain 
dengan merek yang sama juga dipertimbangkan. Merek tertentu akan memengaruhi dan 
mempermudah konsumen untuk membuat keputusan dalam menentukan pilihan. Dengan 
demikian tidak ada keraguan, karena karakteristik merek melekat kuat pada merek dapat 
memengaruhi keyakinan konsumen untuk memutuskan pemilihan produk.42 Konsumen 
mempersepsi tidak adanya risiko.  

 

Ekuitas Pelanggan 

Ekuitas pelanggan menunjukkan total discounted lifetime values yang dihitung 
secara keseluruhan dari konsumen perusahaan.43 Ekuitas pelanggan juga berarti sebagai 
kombinasi nilai aset pelanggan perusahaan saat ini dan nilai aset pelanggan potensial 
perusahaan yang belum membeli produk karena membeli produk pesaing.44 Selain itu, 
rerangka konseptual ekuitas pelanggan juga terdiri atas tiga faktor, yaitu ekuitas nilai, 
ekuitas merek, dan ekuitas relasi. Ekuitas pelanggan selalu dikaitkan dengan manajemen 
ekuitas merek, manajemen penjualan, maksimalisasi nilai pemegang salam dan 
profitabilitas.45 Ekuitas merek dipahami sebagai alat perusahaan untuk menggunakan nya 
dalam mengelola konsumen dan mengaitkan pada nilai pemegang saham serta 
mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk melakukan akuisisi dan mempertahankan 
konsumen.  Ekuitas pelanggan juga meliputi: 
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1. Kapabilitas untuk mengambil informasi konsumen dari pemasaran langsung. 
2. Pentingnya pelayanan konsumen dan pentingnya penyampaian pelayanan, dan 

pengalaman yang diberikan kepada konsumen.  
3. Orientasi pada mempertahankan hubungan jangka panjang dengan konsumen. 
4. Pentingnya  mengembangkan merek untuk menarik konsumen. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  Ekuitas Pelanggan 

Sumber: Abhijith Holehonnur, Mary A.Raymond, Christopher D.Hopkins,”Examining The Customer Equity 
Framework from a Consumer Perspective”, Journal of Brand Management (2009)17: 165-180 dan R.T.Rust, , V.A., 
Zeithaml, dan K.N. Lemon.  Driving Customer Equity: How Customer Lifetime Value is Reshaping Corporate 
Strategy. (New York: The Free Press) 2000.  
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Gambar  ekuitas merek  menunjukkan ekuitas nilai. Ekuitas nilai yang 
merupakan komponen dari ekuitas merek didefinisi sebagai penilaian objektif konsumen 
terhadap utilitas merek yang dibentuk dari persepsi apa yang sudah dirasakan. Ada tiga 
aspek ekuitas nilai yaitu kualitas, hubungan harga dan prestige, dan kenyamanan. 
Kualitas dipersepsi sebagai aspek yang meliputi produk fisik, produk pelayanan, 
penyampaian pelayanan, dan lingkungan jasa. Selain kualitas sebagai penentu ekuitas 
nilai, harga memainkan peran penting dalam terbentuknya nilai.  Harga dianggap sebagai 
stimulus objektif dalam mempelajari antara nilai yang dipersepsi, persepsi kualitas, 
harga, dan keinginan untuk membeli. Harga tergantung pada strategi yang dilaksanakan 
oleh perusahaan meliputi harga murah, diskon, promosi, dan harga berdasarkan situasi. 
Selain ekuitas nilai sebagai komponen ekuitas merek, terdapat juga ekuitas merek.  

Ekuitas merek didefinisi sebagai evaluasi subjektif konsumen terhadap merek. 
Evaluasi ini dipengaruhi oleh aktivitas pemasaran perusahaan dan penciptaan 
pengalaman pada konsumen serta asosiasi merek dengan produk atau jasa. Tiga 
pendukung ekuitas merek adalah kesadaran merek, sikap terhadap merek, dan corporate 
citizenship. Ekuitas merek dan ekuitas pelanggan memiliki kesamaan. Kedua konsep ini 
memfokuskan pada pentingnya loyalitas konsumen. Selain itu, konsep ini juga 
mementingkan banyaknya konsumen yang membeli produk dengan harga setinggi 
mungkin. Setiap kegiatan pemasaran yang akan meningkatkan ekuitas merek akan 
meningkatkan pula ekuitas pelanggan, begitu sebaliknya.46  

Ekuitas relasi adalah kecenderungan konsumen terhadap merek dan merupakan 
kombinasi penilaian objektif dan subjektif. Aspek yang mendukung ekuitas relasi adalah 
program loyalitas, program recognition dan treatment, program pengembangan komunitas, 
dan program pengembangan pengetahuan merek.  Ekuitas relasi merupakan ekuitas nilai 
yang lebih berorientasi objektif, sedangkan ekuitas merek lebih berorientasi pada 
subjektif. 
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Ringkasan 

1. Ekuitas merek sering dikaitkan dengan kekuatan merek. Merek yang kuat 
memiliki sejumlah keuntungan lebih besar daripada merek yang lemah. Merek 
yang kuat akan mudah melakukan perluasan merek dengan cara berpindah pada 
kategori produk baru karena konsumen akan memiliki persepsi yang sama bahwa 
produk perluasan merek memiliki kualitas yang sebanding. 

2. Ekuitas merek dan nilai merek merupakan konstruk yang berbeda. Nilai merek 
berfungsi sebagai pemoderasi dampak aktivitas pemasaran pada tindakan 
konsumen, sehingga memfokuskan pada konsumen yang berfungsi sebagai salah 
satu kontribusi pada peningkatan nilai merek. Ada lima kategori ekuitas merek 
yaitu loyalitas merek, kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan 
aset lainnya. 

3. Ekuitas pelanggan juga berarti sebagai kombinasi nilai aset pelanggan 
perusahaan saat ini dan nilai aset pelanggan potensial perusahaan yang belum 
membeli produk karena membeli produk pesaing. Selain itu rerangka konseptual 
ekuitas pelanggan juga terdiri atas tiga faktor yaitu ekuitas nilai, ekuitas merek 
dan ekuitas relasi. Ekuitas konsumen selalu dikaitkan dengan manajemen ekuitas 
merek, manajemen penjualan, maksimalisasi nilai pemegang salam, dan 
profitabilitas. 
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Bab 10  

Menyusun Positioning Merek 

 

Tujuan Pembelajaran 

Bab ini membahas konsep positioning beserta strategi mengembangkan 
positioning.  Aspek point differences dan points of parity dalam mengembangkan strategi 
juga dibahas. Penjelasan mengenai strategi diferensiasi dan evaluasi positioning merek  
didiskusikan.  

Positioning merek merupakan bagaimana sebuah merek dipersepsi oleh 
konsumen dibandingkan dengan pesaing merek. Positioning merek menunjukkan bahwa 
tidak semua atribut merek memiliki kesesuaian dan ketepatan untuk kinerja-
0987654321 ebuah merek. Perusahaan harus mencari dan mengidentifikasi pilihan 
atribut atau keunikan dibandingkan dengan pesaing. Positioning memengaruhi 
kemampuan konsumen untuk menentukan pilihan merek secara konsisten sehingga bisa 
menciptakan loyalitas konsumen secara terus-menerus.1 Teori yang menjelaskan 
positioning merek berkaitan dengan melekatkan merek dalam sebuah informasi yang ada 
dalam memori konsumen. Memori konsumen terdiri atas sejumlah informasi yang saling 
berhubungan.2 Atribut dalam positioning merupakan sejumlah informasi yang saling 
berkaitan. Jaringan informasi mengenai merek ini akhirnya membentuk citra merek. 
Informasi ini bisa berupa kategori produk, benefit, harga, kualitas, aplikasi penggunaan, 
asal negara, dan pelayanan.3  

 

Citilink 

PT Citilink Indonesia merupakan sebuah upaya ekspansi oleh PT Garuda Indonesia 
agar bisa bersaing lebih agresif dalam penerbangan di segmen budget traveller. 
Kepemilikan saham Citilink Indonesia saat didirikan adalah 67% milik PT Garuda 
Indonesia (Persero),tbk. (“Garuda”) dan 33% milik PT Aerowisata (“Aerowisata”). Saat 
ini Citilink Indonesia telah menjadi maskapai LCC yang berkembang dengan pesat di 
Indonesia sejak pesawat A320 hadir sebagai salah satu armada yang dimiliki 
perusahaan. Visi Citilink adalah menjadi LCC kelas dunia dengan profitabilitas yang 
berkelanjutan dan perusahaan yang paling dikagumi di Indonesia dan misinya adalah 
adalah meningkatkan kualitas dari kehidupan masyarakat dengan menyediakan 
transportasi udara bebas gangguan yang memiliki reliabilitas tinggi dan standard 
keamanan internasional melalui sentuhan keramahtamahan Indonesia. Visi dan misi 
ini menjadi landasan bagi pengembangan strategi positioning Citilink. Sejak tahun 
2001, Citilink Indonesia telah beroperasi sebagai maskapai berbiaya hemat dalam 
bentuk divisi bisnis Garuda Indonesia hanya dengan menggunakan beberapa pesawat, 
manajemen bandwith yang terbatas serta beberapa rute dengan fokus pada 
perkembangan merk Garuda Indonesia yang merupakan maskapai premium. Citilink 
memiliki visi untuk menjadi maskapai penerbangan berbiaya murah terkemuka di 
kawasan regional dengan menyediakan jasa angkutan udara komersial berjadwal, 
berbiaya murah, dan mengutamakan keselamatan.4 

 

209



 

Mengembangkan dan Mengkomunikasikan Strategi Positioning 

Positioning  menunjukkan fitur, benefit, dan citra yang ada dalam pikiran atau 
benak konsumen. Pemasar harus mengidentifikasi pernyataan positioning yang bisa 
diselipkan di benak konsumen dan menjadi sesuatu yang membedakan di antara merek 
yang ada. Komunikasi pemasaran harus ditujukan pada target market tertentu, 
mengembangkan positioning sesuai dengan target market dan sesuai dengan anggaran. 
Konsep fundamental positioning adalah makna atau arti.5 Perspektif yang membahas 
makna adalah semiotics. Semiotics merupakan studi mengenai tanda dan analisis arti 
melalui proses yang konstruktif. Makna atau arti ditentukan oleh pilihan sumber 
komunikasi dan latar belakang penerima pesan. Konsumen yang secara aktif terlibat 
dalam menyusun makna dari pesan komunikasi pemasaran. Oleh karena itu, pemasar 
harus mengembangkan komunikasi pemasaran yang bisa memengaruhi konsumen agar 
mampu mempersepsi pesan sesuai dengan dimaksudkan oleh komunikasi pemasaran.  

Secara konseptual, positioning menunjukkan dua ide yang saling berhubungan. 
Pertama, pemasar menciptakan makna penting untuk merek yang kemudian ditujukan  
dan disimpan dalam memori konsumen. Kedua, makna merek dalam memori konsumen 
dapat membantu untuk membedakan pesan merek pesaing lain.6 Dengan kata lain, 
positioning adalah aktivitas untuk menciptakan makna merek dalam pemikiran 
konsumen secara keseluruhan dalam bentuk perbandingan apa yang dipikirkan dan 
dirasakan mengenai merek kompetitif lainnya. Secara strategis, positioning adalah 
pernyataan singkat yang mewakili pesan yang hendak disampaikan kepada konsumen. 
Pernyataan positioning menjelaskan bahwa merek perusahaan berbeda dari merek 
pesaing. Ini menjadi alasan bagi konsumen untuk lebih memilih suatu merek daripada 
merek pesaing lainnya.  

 

Kopi Kenangan 

Kopi Kenangan merupakan bisnis kedai kopi yang didirikan Edward Tirtanata dan 
James Prananto pada 2017. Misi Kopi Kenangan adalah: to become the leading coffee 
chain in Indonesia and beyond by leveraging the ‘New Retail’ environment where the 
boundary between offline and online commerce disappears as we focus on fulfilling 
the personalized needs of each customer. Misi ini merupakan landasan 
pengembangan strategi positioning perusahaan. Usulan menu sesuai dengan nama 
merek di antaranya yaitu Kopi Kenangan Mantan, Kopi Kenangan Masa Lalu, Kopi 
Mantan Kekasih, Kopi Lupakan Dia, Teh Susu Kenangan Terindah, Es Teh 
Nostalgia, Cemilan Manja dan Minuman Selingkuhan. Dalam setahun, bisnis 
tersebut telah membuka sebanyak 16 lokasi kedai kopi yang tersebar di 
Jabodetabek dengan menjual hingga 175.000 cangkir kopi per bulan. Sebagian 
besar bisnis kedai kopi yang ada di Indonesia merupakan produk asing dengan 
harga yang cukup mahal. Kopi Kenangan bertujuan menyediakan kopi yang 
terjangkau, tetapi berkualitas baik. Kopi Kenangan memutuskan bermitra dengan 
Alpha JWC Ventures yang memiliki rekam jejak dan keahlian meningkatkan skala 
bisnis rintisan menggunakan teknologi.  Kopi Kenangan dinilai sebagai salah satu 
contoh nyata bagaimana teknologi membantu bisnis kedai kopi untuk berkembang 
pesat dengan menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Suntikan 
pendanaan dari Alpha JWC Ventures direncanakan digunakan untuk membuka 
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gerai baru, riset dan pengembangan, serta penyempurnaan aplikasi mobile Kopi 
Kenangan. Rencananya, kedai kopi ini akan segera meluncurkan 
aplikasi mobile yang mengusung konsep 'New Retail'  dengan beragam fitur di 
dalamnya, misalnya pencari gerai, fitur pre-order, platform pembayaran, dan lain-
lain.7 

 

Rerangka Referensi Kompetitif  

Pernyataan positioning yang bagus adalah bisa memenuhi persyaratan yaitu 
menunjukkan keunggulan kompetitif perusahaan dari kategori produk yang sama dan 
bisa memotivasi konsumen untuk melakukan pembelian merek.8 Dalam melakukan 
positioning, juga harus dipahami mengenai rerangka referensi kompetitif atau competitive 
frame of reference.9 Konsep ini menjelaskan mengenai merek apa yang akan menjadi dasar 
kompetisi. Keputusan rerangka ini juga menjelaskan target market yang akan dituju. 
Dengan demikian, perusahaan bisa memahami siapa yang menjadi pesaing dan target 
market, sehingga perusahaan mampu mengembangkan strategi komunikasi dengan tepat.  

Rerangka ini akan berjalan optimal bila perusahaan memahami terlebih dahulu 
siapa yang menjadi target market dan  pesaingnya; memahami points of parity (poin 
paritas) dan points of difference (poin perbedaan) asosiasi merek. Dengan memahami 
target market perusahaan, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang tepat 
untuk konsumen. Begitu juga dengan memahami pesaingnya, perusahaan juga dapat 
mengembangkan strategi yang bisa mengantisipasi persaingan. Dalam mengantisipasi 
persaingan, perusahaan bisa melakukan identifikasi dan analis pesaing. 

Identifikasi pesaing merupakan suatu awal yang penting dalam menentukan 
rerangka referensi melalui category membership. Category membership merupakan produk 
atau sejumlah produk, di mana masing-masing mereknya saling berkompetisi dan 
memiliki fungsi untuk saling menunjukkan fungsi substitusi atau menggantikan.  Dengan 
melakukan identifikasi pesaing, perusahaan bisa menentukan strategi yang tepat untuk 
bisa mengantisipasi strategi pesaing.  

 Analisis pesaing meliputi pesaing aktual dan potensial yang dipertimbangkan 
oleh perusahaan. Analisis pesaing meliputi 1) mendeskripsikan perusahaan, 2) 
mengevaluasi pesaing, 3) melakukan antisipasi tindakan pesaing di masa yang akan 
datang. Di samping itu, perusahaan juga harus melakukan pertimbangan kemungkinan 
munculnya pesaing baru yang akan muncul di masa yang akan datang. Analisis pesaing 
merupakan kegiatan yang terus-menerus dan membutuhkan kumpulan informasi yang 
dibutuhkan dan analisis. Analisis kompetisi bisa dilakukan dengan melalui analisis 
SWOT dan Five Forces. Analisis SWOT memahami aspek strength, weakness, dan 
opportunity serta threat perusahaan; sedangkan analisis five forces meliputi memahami 
potensi pemain baru yang masuk, kekuatan pembeli, kekuatan pemasok, kemungkinan 
adanya substitusi produk, dan tingkat persaingan dalam satu industri. Analisis industri 
penting dipahami karena dalam satu industri terdiri atas perusahaan yang menawarkan 
produk yang hampir sama dengan produk perusahaan lain. Perusahaan ini bisa menjadi 
pesaing. Pesaing ini dianggap sebagai perusahaan yang mampu menawarkan produk 
untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sama.10 

Perusahaan harus memahami adanya analisis industri karena dengan banyak 
perusahaan sebagai pesaing dalam satu industri, konsumen harus bisa memilih dari satu 
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merek produk dalam satu industri. Perusahaan yang ingin mendapatkan tingkat 
keberlanjutan usaha yang tinggi, sebaiknya bisa menawarkan sesuatu yang berbeda dari 
pesaing lainnya. Atribut yang menarik dan unik bisa diterima baik oleh konsumen. 
Perusahaan bisa mengembangkan strategi positioning yang berbeda dari pesaing sehingga 
konsumen bisa mempersepsikan sebuah merek dengan baik.  

 

Points of Difference (Poin Perbedaan) 

Points of difference merupakan suatu konsep yang menunjukkan bahwa produk 
memiliki keunggulan yang bisa dibedakan dari merek produk lain. Konsumen memiliki 
persepsi bahwa masing-masing merek memiliki keunikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  Rerangka Positioning Merek 

Sumber: Kevin Lane Keller,”Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer Based Brand Equity”, Journal of 
Marketing (January, 1993).11   

 

Rerangka positioning merek menunjukkan rerangka kerja ekuitas merek sebagai 
dasar untuk mengembangkan positioning. Citra merek terdiri atas tipe asosiasi merek, 
favorability, strength, dan uniqueness dari asosiasi merek. Pembahasan untuk 
pengembangan positioning merek yang dibatasi pada tipe asosiasi merek. Tipe asosiasi 
merek terdiri atas atribut, benefit, dan evaluasi sikap secara keseluruhan. Berkaitan 
dengan atribut, aspek ini  terdiri atas aspek produk yaitu warna, ukuran, dan fitur serta 
aspek yang berkaitan dengan non-produk, yaitu harga, kemasan, dan pengguna.  Selain 
itu, benefit sebagai bagian dari tipe asosiasi merek terdiri atas aspek fungsional, simbolik, 
dan experiential.  
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Dua aspek yang dijadikan sebagai dasar positioning adalah aspek benefit dan 
atribut. Aspek benefit menunjukkan fitur-fitur yang dimiliki oleh merek yang bertujuan 
untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Ada tiga kategori benefit dari kebutuhan 
konsumen yang dasar yaitu fungsional, simbolik dan experiential.12  

Positioning berdasarkan kebutuhan fungsional. Merek yang memiliki positioning 
berusaha untuk memberikan solusi pada permasalahan potensial yang dimiliki oleh 
konsumen saat ini.  

Positioning berdasarkan kebutuhan simbolik. Positioning berkaitan dengan 
simbolik adalah berusaha untuk mengaitkan kepemilikan merek dengan hasrat konsumen 
untuk mendapatkan prestasi diri, afiliasi, altruisme dan lainnya yang berkaitan untuk 
tidak memenuhi kebutuhan utama. 

Positioning berdasarkan kebutuhan experiential. Positioning berkaitan dengan 
kebutuhan experiential menunjukkan bahwa produk memberikan manfaat untuk 
kesenangan, sensasi, dan variasi misalnya tampil lebih elegan, merasakan adanya 
kesenangan, adanya tantangan.  

Penting bagi merek untuk menawarkan produk dengan melakukan kombinasi 
antara fungsional, simbolik, dan experiential. Positioning yang sukses adalah 
membutuhkan strategi komunikasi yang bisa ditujukan untuk satu tipe konsumen. Merek 
diharapkan tidak hanya ditujukan untuk semua konsumen karena konsumen akan 
merasakan kesulitan untuk memahami maksud komunikasi merek. Selain itu, perusahaan 
harus memahami peta persaingan dalam suatu industri. Mengkomunikasikan benefit 
merek harus bisa dipersepsi berbeda dari merek yang lain. Konsumen paling tidak 
mampu untuk melakukan asosiasi merek dengan benefit tertentu. Dengan demikian, 
ketika akan memutuskan untuk memilih, konsumen dengan mudah mengaitkan merek 
dengan benefit tertentu.  

 

Traveloka 

Traveloka adalah perusahaan travel terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan 
berbagai kebutuhan perjalanan dalam satu platform, memungkinkan konsumen 
untuk menciptakan momen bersama orang-orang terkasih. Traveloka menawarkan 
tiket pesawat, hotel, tiket kereta, paket pesawat + hotel, aktivitas & rekreasi, 
produk-produk konektivitas, transportasi bandara, dan bus. Traveloka sudah 
mengadakan kerjasama dengan lebih dari 100 maskapai domestik dan 
internasional, Traveloka melayani lebih dari 200.000 rute penerbangan ke seluruh 
dunia. Perusahaan ini  pun memiliki inventori pemesanan akomodasi terbesar, 
bervariasi mulai dari hotel, apartemen, guest house, homestay, vila, dan resor. 
Semua itu didukung oleh lebih dari 40 metode pembayaran untuk seluruh pelanggan 
di di Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Filipina, serta 
customer service yang siap melayani selama 24 jam dalam bahasa lokal.13 

Faktor yang menjadi pendukung, salah satunya adalah semakin mudahnya 
masyarakat dalam melakukan pemesanan perjalanan secara online lewat aplikasi 
pada smartphone. Perusahaan berusaha untuk berinovasi menghadirkan customer 
experience serta pengalaman end-to-end terbaik kepada seluruh pelanggan. Salah 
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satu inovasi Traveloka yaitu Price Alert melalui fitur yang memudahkan pelanggan 
dalam menemukan tiket pesawat dengan harga yang paling terjangkau. Inovasi 
lainnya adalah Online Check-in, fitur yang membantu pelanggan untuk 
melakukan check-in via Traveloka App sebelum tiba di bandara. Ada juga fitur 
Passenger Quick Pick yang memudahkan pelanggan untuk mengisi data pribadi 
terlebih dahulu untuk memudahkan proses pemesanan tiket kereta api. Selain itu,  
Traveloka juga menghadikan inovasi Easy Reschedule, Best Price Finder, dan 
beberapa fitur lainnya. Sejak tahun 2015, Traveloka mulai berekspansi ke beberapa 
negara di Asia Tenggara, antara lain Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan 
Filipina. Pada Juli 2017, Traveloka mendapatkan pendanaan sebesar US$500 juta 
melalui investasi dari online travel agent global Expedia Inc. dan investor lainnya. 
Melalui investasi tersebut, Traveloka terus berinovasi melalui 
pengembangan Research & Development menciptakan pelayanan end-to-end terbaik 
kepada seluruh pelanggan. Pengembangan Traveloka untuk menjadi one stop 
booking platform dapat diwujudkan untuk melayani kebutuhan perjalanan seperti 
transportasi (tiket pesawat dan kereta api), akomodasi (hotel, homestay, vila, resort, 
dan lainnya), aktivitas dan rekreasi (tiket museum, theme park, dan lainnya), hingga 
konektivitas (top up data dan penyewaan Wi-Fi di luar negeri.14  

 

Selain positioning berdasarkan benefit, dasar positioning lain yaitu atribut. Atribut 
ini bisa berupa sesuatu yang berkaitan langsung dengan produk dan sesuatu yang tidak 
berkaitan langsung dengan produk. Atribut yang berkaitan dengan produk yaitu desain, 
material, dan warna yang bisa memberikan positioning produk. Atribut yang tidak 
berkaitan dengan produk misalnya usage imagery yang menggambarkan merek dalam 
bentuk spesifik dan unik. Selain itu, merek dapat memiliki positioning dalam bentuk 
siapa yang akan menggunakan merek.  

Positioning juga harus menonjolkan points of difference dari sisi konsumen, 
perusahaan, dan pesaing.15 Dari sisi konsumen, pemasar bisa mengembangkan strategi 
positioning dengan memperhatikan persepsi konsumen mengenai keberadaan merek. 
Persepsi konsumen diharapkan selalu konsisten karena ini akan memengaruhi sikap 
konsumen terhadap merek, yang pada akhirnya bisa memengaruhi keputusan pembelian. 
Dari sisi perusahaan,  perusahaan memiliki tujuan pengembangan merek yang konsisten 
didukung dengan sumber daya dan komitmen perusahaan untuk selalu mendukung 
strategi positioning yang tepat. Dari sisi pesaing, perusahaan bisa menyusun strategi 
positioning yang bisa dianggap lebih unik, superior, dan bisa membedakan dari atribut 
atau benefit pesaing. Dengan demikian perusahaan bisa mengidentifikasi perbedaan 
atribut atau benefit dari masing-masing pesaing.  

 

Points of Parity (Poin Paritas) 

Poin paritas adalah atribut atau benefit yang tidak begitu unik pada suatu merek 
namun benefit ini harus dimiliki oleh semua merek dalam satu kategori produk.16 Atribut 
ini harus dimiliki karena bisa menjadi legitimasi bahwa dalam satu kategori produk 
paling tidak atribut itu melekat. Apabila tidak ada atribut yang diharuskan ada dalam 
satu kategori produk, maka eksistensi merek menjadi dipertanyakan. Konsumen dalam 
memutuskan membeli merek tersebut menjadi ragu-ragu untuk memilih. Dengan 
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memiliki atribut yang ada dalam satu kategori produk, paling tidak atribut ini bisa 
mendukung posisi merek menjadi lebih kompetitif. Untuk produk elektronik handphone 
misalnya ada atribut atau benefit yang bisa dimiliki oleh semua merek pada kategori 
produk handphone misalnya atribut untuk komunikasi, bluetooth, dan stereo set. 

Perusahaan bisa mengembangkan poin perbedaan dan poin paritas. Poin 
perbedaan bisa menggunakan beberapa elemen agar dipersepsi berbeda oleh konsumen. 
Berkaitan dengan poin paritas, perusahaan bisa saja mengembangkan atribut yang kurang 
lebih sama dengan perusahaan lain selama konsumen memiliki zona toleransi bahwa 
suatu atribut memang layak dimiliki bersama oleh merek lainnya.  

 

Mengembangkan Keanggotaan Kategori 

Strategi positioning juga harus mengkomunikasikan kepada konsumen bahwa 
sebuah merek mampu menawarkan sesuatu  yang lebih superior daripada merek pesaing 
lain. Konsumen perlu memahami mengenai sebuah keanggotaan kategori atau category 
membership sebuah merek. Hal ini penting dalam mengenalkan sebuah produk baru. 
Produk handphone misalnya memiliki sejumlah atribut yang bisa berada pada produk 
televisi dan kamera. Namun, pemasar bisa mengkomunikasikan bahwa produk 
handphone merupakan produk komunikasi. Dengan demikian, komunikasi ini 
memberikan informasi kepada konsumen bahwa handphone adalah produk komunikasi 
dan konsumen akan memperhatikan pada merek-merek handphone untuk 
membandingkan masing-masing keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing merek. 
Konsumen mungkin tidak akan melihat produk televisi maupun kamera.  

Ada tiga cara dalam mengkomunikasikan category membership.17 Pertama, 
perusahaan bisa memberitahukan kepada konsumen mengenai alasan fundamental 
merek menggunakan sebuah kategori. Dalam komunikasi pemasaran merek tersebut, 
pemasar harus menekankan atribut atau benefit dalam category membership. Kedua, 
perusahaan bisa melakukan komunikasi atribut merek yang bisa dibandingkan atau 
disejajarkan pada merek dalam kategori produk sejenis. Dengan demikian, informasi 
yang terus-menerus disampaikan kepada konsumen akan menciptakan persepsi sendiri 
dalam benak konsumen. Konsumen pada akhirnya mampu melakukan asosiasi atribut 
atau benefit tertentu pada sebuah merek. Ketiga, menggunakan deskripsi produk. 
Perusahaan dalam mengkomunikasi merek sebaiknya menggunakan deskripsi produk 
yang berkaitan dengan sejumlah keterangan yang mendukung category membership 
sebuah produk. Tambahan informasi ini bisa mendukung pemahaman konsumen 
mengenai keanggotaan merek tertentu. 

 

Strategi Diferensiasi 

Diferensiasi dianggap sebagai sebuah prinsip utama dalam teori pemasaran dan 
praktik.18 Pemasar diharapkan mampu mengembangkan strategi diferensiasi pada 
mereknya. Konsep diferensiasi sebenarnya berakar pada literatur ilmu ekonomi yang 
menyatakan bahwa pemasar harus berusaha untuk melakukan diferensiasi dari merek 
lainnya sehingga pemasar akan terhindar dari persaingan secara langsung. Model utama 
diferensiasi berdasarkan pada 1) penawaran merek dengan fitur berbeda pada segmen 
berbeda dan 2) biaya transaksi dan ketidaksempurnaan informasi.19 Diferensiasi 
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membuat merek menjadi substitusi yang tidak sempurna dari merek lain sehingga bisa 
memengaruhi konsumen untuk loyal pada satu merek. Diferensiasi juga membuat merek 
menjadi kurang rentan terhadap aktivitas pesaing ketika pesaing menurunkan harga. 
Merek yang tidak memiliki diferensiasi cenderung akan gagal karena konsumen menjadi 
tidak termotivasi membeli merek. Merek yang ada dalam sebuah industri berusaha 
mempertahankan poin perbedaan agar tetap dapat memperoleh konsumen.  

Diferensiasi harus mampu dipersepsi oleh konsumen sebagai merek yang 
memiliki nilai dan berbeda. Perbedaan nilai ini tidak hanya sebagai fitur produk material, 
tetapi juga simbolis, dan emotional.20  Prinsip unique selling proposition (USP) diterapkan 
dalam ini. Secara kuantitatif, pengukuran diferensiasi belum memiliki pengukuran yang 
digunakan secara standar namun teknik analisis faktor atau perceptual mapping sering 
digunakan untuk menguji perbedaan antar merek. Perbedaan merek biasanya pada harga 
dan kualitas disertai dengan perbedaan profil pengguna. Namun dalam industri yang 
kompetitif biasanya  terdiri atas sejumlah merek yang memiliki kesamaan atribut 
sehingga cenderung tidak bisa dibedakan antara satu merek dan merek lainnya.  

Strategi diferensiasi tetap diterapkan oleh pemasar. Merek harus dipersepsi 
sebagai sesuatu yang berbeda agar memperoleh pangsa pasar. Konsumen memiliki alasan 
untuk membeli merek produk. Selain itu diferensiasi merek juga dipertahankan agar 
mempertahankan pangsa pasar yang ada sehingga konsumen dalam hal ini masih bisa 
memiliki alasan untuk bersedia memilih merek di tengah kompetisi merek lain dan merek 
pendatang. Merek yang mampu menonjolkan diferensiasi menunjukkan bahwa merek 
memiliki loyalitas dan cenderung tidak sensitif pada kegiatan pemasaran merek lain. 
Atribut yang membedakan adalah bisa berupa kualitas yang bagus  karena ini membantu 
konsumen untuk memperhatikan dan mengingat merek ketika menentukan pembelian 
merek. Sejumlah atribut yang membedakan bisa berupa desain, kinerja, pengiriman 
barang, warna, logo, tagline, simbol atau karakter, penggunaan celebrity, dan iklan. 
Elemen yang berbeda ini bisa mengkomunikasikan merek pada level dasar. Hal ini juga 
bisa digunakan dalam pengemasan, iklan, in-store display, dan sponsorship. Elemen ini 
dapat digunakan untuk menciptakan atau menguatkan struktur memori konsumen dan 
membangun ekuitas merek atau memfasilitasi pembelian aktual.  

Keuntungan membangun merek yang unik bisa diperoleh oleh pemasar dan 
konsumen. Pemasar  menghindari perginya konsumen karena lebih sulit untuk mencari 
konsumen baru lagi. Komunikasi akan jauh lebih efektif bila konsumen mampu 
melakukan identifikasi merek. Merek yang mudah diidentifikasi karena memiliki 
diferensiasi akan mudah mengurangi risiko. Merek yang unik paling tidak mampu 
mengkomunikasi proposisi nilai yang sangat relevan dengan konsumennya.21 Merek 
tersebut berusaha untuk tetap pada nilai utama dan terus-menerus dikomunikasikan 
kepada konsumen dan tidak berusaha mencari keunikan lainnya yang pada akhirnya 
hanya memberikan sedikit nilai pada konsumen. Merek yang unik dengan manfaat 
kualitas yang berbeda dapat mengurangi usaha kognitif konsumen untuk mengolah 
informasi lebih lanjut. Kualitas yang berbeda dapat mewakili keunggulan kompetitif 
terhadap merek. Kualitas yang berbeda ini bisa menjadi trademark dan memiliki 
kekuatan legal. Tujuan lain untuk memiliki kualitas merek yang berbeda adalah 
meningkatkan jumlah stimuli merek yang dapat mengidentifikasi merek. Untuk dapat 
memberikan keunikan merek adalah melalui komunikasi merek yang terintegrasi secara 
terus-menerus dan konsisten. 
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Markobar 

Markobar berasal dari singkatan “Martabak Kota Barat”, awalnya telah berdiri sejak 
tahun 1996 yang didirikan oleh Arief Setyobudi. Menurut Gibran, awalnya martabak 
ini hanya martabak biasa di kaki lima. Kemudian di tahun 2015, suami dari Selvi 
Ananda ini bergabung dan berkomitken untuk membesarkannya dengan modal 
bersama. Gibran ingin mengembangkan UKM agar menjadi dengan melakukan 
branding ulang, packaging ulang. Menu Markobar memiliki  keunikan yakni 
bentuknya seperti pizza yang ditaburi aneka toping dengan 8 rasa yang bisa menjadi 
strategi diferensiasi.  Sejak Markobar didirikan akhir tahun 2015 lalu, kedainya 
selalu terlihat ramai bahkan para pembeli yang mayoritas anak muda rela untuk 
mengantri panjang hanya untuk mencicipi rasa martabak milik anak orang nomor 
satu di Indonesia itu. Gibran pun mengungkapkan rahasia di balik antrian panjang 
Markobar setiap kedainya. Bahwa selama ini ia memang menargetkan pangsa pasar 
anak muda, sehingga strateginya dengan menguatkan media sosial. 100% promosi 
dilakukan oleh Markobar melalui media sosial, Twitter, Instagram, Facebook dan 
semuanya gratis.. 

Gibran menargetkan, setiap membuka satu gerai, modalnya harus kembali dalam 
waktu beberapa bulan. Dari situ ia akan melakukan investasi ulang untuk cabang 
baru. Hal ini dilakukannya untuk terus meningkatkan kualitas produk dan bisa 
mendapatkan profit yang lebih besar. Klien terbesar saat ini yakni Chilli Pari, bisnis 
catering yang telah dirintisnya sejak akhir 2010. Untuk memperkenalkan Markobar 
ke khalayak, ia memasukkan Markobar ke dalam menu makananya.22 

 

Wardah 

Wardah menjadi salah satu merek kosmetik yang sedang berkembang. 
Perkembangan fashion muslim sedikit banyak membawa keuntungan tersendiri bagi 
Wardah sebagai produk kosmetik yang dideklarasikan sebagai produk kosmetik 
halal. PT Paragon Technology & Innovation menaungi merek kosmetik Wardah. 
Bagi wanita berhijab, Wardah dinilai sebagai produk yang sesuai dengan kebutuhan 
mereka. Sekarang semakin banyak yang masuk ke pasar kosmetik halal, tetapi 
Wardah masih bisa bertahan di posisi tersebut, karena faktor pelopor dalam kelas 
tersebut. Memang ada banyak pemain kosmetik lainnya yang juga masuk ke pasar 
muslim, tetapi seiring waktu, hanya sedikit yang bertahan sedikit. Wardah peduli 
dengan kosmetik yang halal dan aman. Wardah mengadopsi teknologi-teknologi 
terbaru yang mendukung prinsip halal.  Di samping memperbaiki produk, Wardah 
pun melebarkan pasarnya dengan memperbanyak titik-titik penjualan. Mengenai 
harga, Wardah  menghadirkan produk berkualitas baik dengan harga bersaing. 
Dalam melakukan promosi, Wardah tidak tanggung-tanggung dengan menunjuk 
lima brand ambassador, di antaranya Inneke Koesherawaty, Dewi Sandra, Dian 
Pelangi dan lainnya. Iklan menjadi salah satu upaya yang dirasa penting bagi 
Wardah, di samping pelayanan kepada para konsumennya.23 
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Metode Evaluasi Positioning Merek 

Ada empat metode utama untuk mengevaluasi positioning merek yaitu 
multidimensional scaling, factor analysis, discriminant analysis, dan multiattribute 
compositional models.24 Multidimensional scaling adalah metode utama yang digunakan 
untuk positioning. Input penggunaan metode ini adalah kesamaan atau penilaian 
preferensi. Analisis berdasarkan proximity, merek yang sama ditempatkan pada satu 
kelompok. Keunggulan metode ini adalah 1) dimensi yang muncul didasarkan pada 
pernyataan konsumen dan preferensi merek serta hasil tidak tergantung pada atribut yang 
ditanyakan; 2) peta disusun untuk menunjukkan poin ideal konsumen dan merek pada 
peta yang sama. Metode ini juga memiliki keterbatasan. Pertama, dimensinya sulit 
ditafsirkan. Kedua, repositioning dan produk baru sulit untuk dievaluasi karena analisis 
hanya didasarkan pada dimensi yang ada dari merek yang ada. Ketiga, ada isu reliabilitas 
dalam pengukuran. Keempat, koleksi data agak sulit, karena responden harus 
mengurutkan atau menilai sejumlah pasangan objek dalam bentuk kesamaan atau 
perbedaan.25 Keempat, analisis membutuhkan 7 sampai 8 merek dengan dua atau tiga 
dimensi. Penggunaan merek ini ditujukan untuk kategori dengan merek yang sudah ada.  

Factor analysis juga digunakan untuk positioning merek. Input-nya berasal dari 
penilaian merek pada atribut yang ada. Analisis didasarkan pada dimensi-dimensi utama 
pada varians dari total atribut dengan menggunakan korelasi antar atribut. Nilai faktor 
merupakan input untuk membuat peta. Keunggulan metode ini adalah dimensi produk 
mudah ditentukan dari factor loading. Atribut-atribut bisa berkurang tergantung pada 
korelasi factor loading pada dimensi. Keterbatasan metode ini adalah hanya fungsi dari 
atribut yang dikoleksi. Keunggulan produk ini ditujukan untuk strategi promosi dan 
komunikasi karena lebih efektif untuk mengelompokkan atribut pada masing-masing 
dimensi.  

Metode lain untuk positioning merek adalah discriminant analysis. Input analisis 
adalah sama dengan factor analysis. Analisis didasarkan pada penentuan kombinasi 
atribut linier yang menentukan diskriminasi antar merek. Keunggulan metode ini adalah 
didasarkan pada atribut yang membedakan merek. Batasan metode ini adalah faktor yang 
merupakan fungsi data yang dikoleksi. Dimensi tidak mudah ditafsirkan untuk keputusan 
manajerial dan didasarkan pada atribut yang berbeda.  

Metode terakhir untuk positioning merek adalah multiattribute compositional 
model atau conjoint analysis. Metode ini juga menentukan utilitas kombinasi atribut. 
Analisis ini memberikan informasi mengenai preferensi antar atribut dan merek. Selain 
itu, analisis ini menyediakan simulasi yang menentukan kombinasi optimal atribut untuk 
segmen konsumen. Metode ini membutuhkan analisis untuk menunjukkan brand 
positioning dalam kaitannya dengan pesaing dan segmen serta koleksi data membutuhkan 
merek dalam jumlah besar, sehingga akan menyulitkan peneliti.  
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Ringkasan 

1. Positioning merek merupakan bagaimana sebuah merek dipersepsi oleh 
konsumen dibandingkan dengan pesaing merek. Positioning merek menunjukkan 
bahwa tidak semua atribut merek memiliki kesesuaian dan ketepatan untuk 
kinerja sebuah merek. Perusahaan harus mencari dan mengidentifikasi pilihan 
atribut atau keunikan dibandingkan dengan pesaing. 

2. Dalam melakukan positioning, juga harus dipahami mengenai rerangka referensi 
kompetitif atau competitive frame of reference. Rerangka ini akan berjalan optimal 
bila perusahaan memahami terlebih dahulu siapa yang menjadi target market dan  
pesaingnya; memahami points of parity (poin paritas) dan points of difference (poin 
perbedaan) asosiasi merek. 

3. Diferensiasi dianggap sebagai sebuah prinsip utama  positioning. Pemasar 
diharapkan mampu mengembangkan strategi diferensiasi pada mereknya.  

4. Ada empat metode utama untuk mengevaluasi positioning merek, yaitu 
multidimensional scaling, factor analysis, discriminant analysis, dan 
multiattribute compositional models. 
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Bab 11  

Dinamika Kompetisi 

 

Tujuan Pembelajaran 

Pada pembahasan dalam bab ini, fokus diskusi  adalah memahami analisis 
kompetisi. Pembahasan mengenai strategi pemimpin pasar, strategi penantang pasar, 
strategi pengikut pasar, dan strategi ceruk pasar didiskusikan lebih lanjut.  

Kompetisi merupakan aspek penting untuk dijadikan dalam mengembangkan 
strategi persaingan. Kompetisi bukan sebagai sesuatu yang dimaknai negatif karena 
berkaitan dengan cara perusahaan bisa mempertahankan eksistensinya dalam sebuah 
industri. Kompetisi tidak diartikan sebagai cara perusahaan untuk mengembangkan 
strategi yang bertujuan untuk menghancurkan pesaingnya, namun lebih ditujukan untuk 
mengimbangi adanya pesaing perusahaan. Kompetisi atau persaingan sebaiknya 
dimaknai lebih positif yaitu untuk menjadikan perusahaan selalu sadar untuk terus 
belajar, adaptif, dan peka terhadap semua perubahan. Perusahaan menjadi sebuah sistem 
yang memahami bahwa harus ada perubahan yang terus-menerus dari lingkungan 
eksternal. Lingkungan eksternal ini harus diantisipasi dengan segala perubahan. Apabila 
perusahaan tidak mengantisipasi perubahan, perusahaan akan mengalami ketertinggalan 
dan strategi yang dikembangkan menjadi tidak efektif.  

 

Aplikasi Super Transaksional: Meituan Dianping dan Grab 

Pada paruh pertama tahun 2018, Meituan Dianping, sebuah platform teknologi 
Tiongkok yang mempercepat pemesanan dan pengiriman layanan seperti makanan, 
menginap di hotel, dan tiket film, telah memfasilitasi transaksi senilai $ 33,8 miliar untuk 
lebih dari 350 juta orang di 2.800 kota. Dalam pengiriman makanan saja, Meituan telah 
menangani sebanyak 2,77 miliar transaksi, atau 178 layanan per detik pada setiap hari. 
Sementara itu, di Asia Tenggara, Grab, perusahaan jasa tumpangan yang berbasis di 
Singapura, memaksa Uber keluar dari wilayah Asia Tenggara pada 2018 dan memperoleh 
porsi pasar lokalnya. Grab memperluas aplikasi dengan menawarkan 130 juta 
penggunanya tidak hanya pengiriman makanan dan pemesanan perjalanan, tetapi juga 
layanan keuangan dan lainnya. Upaya ini membantu Grab mencapai pendapatan $ 1 
miliar pada tahun 2018 dan menarik lebih dari $ 3 miliar dalam pendanaan baru untuk 
melakukan ekspansi. Meituan dan Grab dikenal sebagai aplikasi super transaksional, 
gabungan dari layanan gaya hidup yang menghubungkan ratusan juta pelanggan dengan 
bisnis lokal. Meituan, yang memandang makanan sebagai penawaran intinya, terampil 
memanfaatkan data tentang kebiasaan konsumsi pengguna, termasuk sensitivitas harga, 
untuk merekomendasikan hal-hal lain yang mereka sukai. Grab menggunakan data 
transportasi untuk mencari tahu layanan apa yang sebaiknya segera diluncurkan 
selanjutnya.  Sukses untuk aplikasi super transaksional, Meituan bersaing ketat dengan 
Alibaba, dan meskipun pendapatannya pada paruh pertama 2018 adalah $ 3,8 miliar, 
perusahaan ini telah mengalami kerugian yang signifikan saat mengejar visinya. Grab 
juga bersaing ketat dengan startup lain, yaitu Go-Jek, di beberapa bagian Asia Tenggara. 
Dalam upayanya untuk menang, Grab memilih untuk membuat platform yang lebih 
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terbuka dan bermitra dengan Toyota, Microsoft, dan Mastercard daripada membangun 
semuanya sendiri.  

Dalam pasar yang ketat, efisiensi menjadi hal yang wajib dilakukan. Efisiensi 
akan mendorong terjadinya inovasi. Sistem Pengiriman Cerdas Meituan, diperkenalkan 
pada 2015, menjadwalkan mana dari 600.000 pengendara sepeda motornya yang akan 
mengirimkan jutaan pesanan makanan yang dipenuhi setiap hari. Sistem ini, sekarang 
mampu menghitung 2,9 miliar rencana rute setiap jam untuk mengoptimalkan 
kemampuan pengendara untuk mengambil dan menurunkan hingga 10 pesanan sekaligus 
dalam waktu dan jarak terpendek. Sejak sistem diluncurkan, Meituan telah mengurangi 
waktu pengiriman rata-rata lebih dari 30%, sehingga pengendara dapat menyelesaikan 
30 pesanan dalam satu hari, naik jumlahnya dari sebelumnya 20 pesanan, sehingga 
meningkatkan pendapatan mereka.1 

 

Analisis Kompetisi 

Melakukan analisis kompetisi merupakan hal penting dalam membuat bisnis dan 
keputusan pemasaran yang baik.2 Analisis kompetisi memberikan petunjuk yang 
konsisten untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Analisis mengenai kompetisi 
bisa meliputi 1)memahami tingkat persaingan, 2)memahami  produk pasar, 
3)mendeskripsikan dan menganalisis pengguna akhir. Profil pasar mengenai konsumen 
dipahami karena hal ini membantu dalam mengevaluasi kesempatan dan mengarahkan 
market targeting dan strategi positioning. Analisis pesaing juga dilakukan. Hal ini 
meliputi pesaing aktual dan potensial yang dipertimbangkan oleh perusahaan. Analisis 
pesaing meliputi 1)mendeskripsikan perusahaan,                             2) mengevaluasi 
pesaing, 3) melakukan antisipasi tindakan pesaing di masa yang akan datang. Di samping 
itu, perusahaan juga harus melakukan pertimbangan kemungkinan munculnya pesaing 
baru yang akan muncul di masa yang akan datang. Analisis pesaing merupakan kegiatan 
yang terus-menerus dan membutuhkan kumpulan informasi yang dibutuhkan dan 
analisis.  

Perusahaan juga harus memahami end-user. Dalam hal ini mempelajari berbagai 
latar belakang yang ada dalam diri konsumen, antara lain mempelajari faktor internal dan 
eksternal konsumen. Faktor internal berupa persepsi, learning, memory, kepribadian, 
sikap, umur, pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan; sedangkan faktor eksternal 
mempertimbangkan sejumlah faktor misalnya keluarga, budaya, kelompok referensi, dan 
pengaruh strategi pemasaran.  

Aspek lain yang harus diperhatikan adalah melakukan analisis kompetisi. 
Analisis kompetisi bisa dilakukan dengan melalui analisis SWOT dan Five forces. 
Analisis SWOT paling tidak memahami aspek strength, weakness perusahaan dan 
opportunity, dan threat perusahaan. Five Forces terdiri atas:   

1. Masuknya pesaing. Bagaimana cara yang mudah atau sulit untuk pesaing baru 
untuk mulai bersaing industri yang sudah ada? 

2. Ancaman produk atau jasa pengganti. Bagaimana cara mudah masuknya produk 
atau jasa yang dapat menjadi alternatif dari produk atau jasa yang sudah ada, 
khususnya yang dibuat dengan biaya lebih murah? 
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3. Daya tawar dari pembeli. Bagaimana kuatnya posisi pembeli? Pembeli 
mempunyai kekuatan untuk menentukan kemana dia akan melakukan transaksi.  

4. Daya tawar dari supplier. Bagaimana kuatnya posisi penjual. Apakah ada banyak 
supplier atau hanya beberapa supplier saja, yang memonopoli penawaran barang? 

5. Persaingan di antara pemain yang sudah ada. Bagaimana kuatnya persaingan di 
antara pemain yang sudah ada? Apakah terdapat pemain yang sangat dominan 
atau semuanya sama? 

 

Struktur persaingan akan semakin hebat apabila terdapat banyak industri kecil 
atau memiliki ukuran yang sama antar pesaing. Sebaliknya apabila industri telah 
memiliki pemimpin pasar, maka persaingan akan sedikit. Industri yang memiliki biaya 
yang tinggi akan mendorong pesaing untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih 
murah. Industri yang produknya adalah komoditas biasanya akan memiliki persaingan 
yang besar. Persaingan akan berkurang apabila pembeli telah beralih ke biaya tinggi. 
Jika pesaing mengejar pertumbuhan dengan agresif, maka persaingan akan semakin 
besar. Ketika hambatan untuk meninggalkan industri semakin tinggi maka persaingan 
akan semakin besar. 

Sesudah melakukan analisis industri, perusahaan juga melakukan estimasi pasar. 
Estimasi pasar dapat dilakukan dengan memahami tingkat penjualan atau pangsa pasar. 
Metode yang dilakukan untuk menganalisis estimasi pasar meliputi penggunaan user 
expectation, sales force composite, jury of executive opinion, teknik delphi, market test, time 
series analysis, dan statistical demand analysis.  

 

Strategi Kompetitif untuk Pemimpin Pasar 

Pemimpin pasar (market leader) memiliki sejumlah keuntungan yang tidak 
dimiliki oleh perusahaan lain yang bukan menjadi pemimpin pasar.3 Pemimpin pasar 
memiliki hampir 40-50% pangsa pasar dalam industrinya. Selain mempertahankan 
pangsa pasar yang besar terus-menerus, keunggulan lain adalah perusahaan mampu 
mendapatkan kekuatan finansial dalam jangka panjang karena perusahaan mampu 
mendominasi pangsa pasar secara terus-menerus. Selain itu, konsumen menganggap 
bahwa pemimpin pasar dapat mengeluarkan strategi produk yang cenderung menawarkan 
keunggulan, lebih kompetitif daripada perusahaan lain, sehingga perusahaan bisa saja 
menentukan harga premium. Adanya kemampuan untuk bisa mendapatkan kemungkinan 
untuk selalu memiliki loyalitas konsumen yang tinggi, perusahaan cenderung mendapat 
marjin yang cukup tinggi pula. Pemimpin pasar memiliki pengetahuan yang cukup 
terhadap koordinasi dan alokasi biaya. Dengan demikian, perusahaan bisa memahami 
adanya efisiensi biaya dan bisa menemukan metode agar bisa menekan biaya karena 
aspek pembelajaran tersebut. Selain itu, perusahaan pemimpin pasar juga 
mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk membiayai investasi dalam  
mengembangkan produk. Dengan demikian, produk berkualitas bisa sering dihasilkan 
oleh perusahaan. 
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Perusahaan juga memiliki kekuatan merek di mata konsumen sehingga 
perusahaan bisa saja mengembangkan strategi perluasan merek. Dengan perluasan 
merek, produk bisa diterima karena konsumen sudah memiliki persepsi merek yang 
bagus pada kategori produk awal, sehingga konsumen tidak perlu lagi untuk mencari 
informasi lebih lanjut mengenai manfaat atau atribut produk. Strategi komunikasi merek 
bisa berjalan dengan baik karena konsumen bisa menerima setiap pesan atau informasi 
yang disampaikan oleh perusahaan.  Kekuatan pemimpin pasar juga mengundang para 
distributor untuk bersedia membantu dalam menyalurkan produk ke pengguna akhir 
karena distributor berkeyakinan bahwa produk yang disalurkan akan bisa diterima 
dengan baik oleh konsumen perusahaan.  

 

Indomie Sang Pemimpin Pasar 

Selama hampir lima puluh tahun merek Indomie hadir sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Indomie terus memantapkan posisinya 
sebagai pemimpin pasar. Merek mie instan ini menjadi satu-satunya merek 
Indonesia yang masuk ke dalam top 10 Global Brand 2017 versi Brand Footprint 
Kantar World Panel, lembaga riset dari WPP Group, jaringan agensi komunikasi 
dan marketing terkemuka di dunia. Indomie menempati peringkat kedelapan merek 
yang paling sering dibeli oleh rumah tangga di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan 
posisi Indomie sebagai produk yang diakui oleh dunia. Indomie memulai langkah 
awal penetrasinya di pasar global sejak tahun 1992, yang menyasar target negara 
tujuan dengan jumlah pelajar dan tenaga kerja Indonesia paling banyak. Hal ini 
membawa Indomie menjadi populer di negara Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, 
Amerika Serikat dan Australia. Strategi pengembangan pasar Indomie ke 
mancanegara ini dilaksanakan melalui akuisisi, lisensi, joint venture, dan investasi. 
Saat ini Indomie dapat ditemukan di lebih dari 100 negara di dunia. Di sejumlah 
negara, terutama negara-negara Timur Tengah dan Afrika (seperti Nigeria), Indomie 
menjadi pemimpin pasar untuk produk mie instan. Bahkan di Nigeria, Indomie 
diklaim sebagai merek asli negara tersebut. Di sejumlah negara, Indomie tergolong 
memiliki harga yang lebih murah dibandingkan merek mie instan dari negara 
lainnya selain itu ketersediaan produk terjaga sesuai dengan standard kualitas dan 
keamanan pangan di negara-negara tujuan. Keberhasilan Indomie sebagai 
pemimpin pasar juga banyak dipengaruhi oleh rasa Indomie yang cocok dengan 
selera pasar penduduk lokal. Menjadi pemimpin pasar, Indomie tidak pernah 
berhenti untuk melakukan inovasi. Dalam perluasan merek, Indomie konsisten 
berinovasi mengembangkan produk baru yang bisa diterima pasar sehingga saat ini 
Indomie telah memiliki 10 varian produk yaitu Indomie Goreng, Indomie Kuah, 
Indomie Jumbo, Selera Nusantara, Mi Kriting, Taste of Asia, Kuliner Indonesia, My 
Noodlez, Real Meat, dan Bite Mie. Bagi konsumen di Indonesia, Indomie merupakan 
merek yang menghadirkan varian produk mi instan yang paling lengkap. Indomie 
menawarkan kelengkapan rasa yang mampu memanjakan lidah lewat varian Selera 
Nusantara dan Kuliner Indonesia. Sedangkan untuk konsumen yang menyukai 
selera luar negeri atau konsumen mancanegara Indomie menawarkan varian Taste 
of Asia—yang hadir dalam tiga pilihan rasa autentik, yaitu Rasa Bulgogi ala Korea, 
Rasa Tom Yum ala Thailand, dan Rasa Laksa ala Singapura. Indomie juga 
memperluas jangkauan segmen market, agar dapat dinikmati oleh lebih banyak 
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konsumen. Sebagai contohnya, varian Indomie regular untuk semua segmen, My 
Noodlez yang menyasar segmen anak-anak, dan Real Meat yang menyasar segmen 
premium.4  

 

Perusahaan sebagai  pemimpin pasar berusaha mempertahankannya dengan 
mengembangkan serangkaian strategi.5  

 

Ekspansi Pasar Total 

Perusahaan yang menjadi pemimpin pasar memiliki sumber daya yang lebih 
besar. Oleh karena itu, kondisi ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan 
pasar yang ada. Artinya, perusahaan bisa mencari konsumen baru yang belum pernah 
menggunakan sebelumnya, sehingga bisa menambah jumlah konsumen baru. Selain itu, 
perusahaan bisa mengembangkan strategi untuk menambah penggunaan lebih sering 
terhadap produk yang ditawarkan ke konsumen. Konsumen baru merupakan potensi 
utama yang bisa ditawarkan oleh produk perusahaan. Sebelumnya, bisa saja perusahaan 
tidak menargetkan pada konsumen ini. Namun, sejalan dengan perkembangan yang ada, 
yaitu kemampuan perusahaan untuk menangkap peluang konsumen baru, bisa jadi 
konsumen yang belum pernah menggunakan sebelumnya sama sekali, atau konsumen 
yang bisa tinggal pada geografi lain. Perusahaan bisa menambah profitabilitas terhadap 
hal ini. Selain mengembangkan strategi pemasaran untuk menargetkan konsumen baru, 
penggunaan dapat ditingkatkan melalui strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini bisa 
berupa kemasan produk dibuat lebih besar. Dengan demikian, konsumen bisa 
mengkonsumsi lebih banyak. Selain itu, perusahaan bisa melakukan komunikasi 
pemasaran dengan menawarkan suatu cara baru menggunakan produk. Ada sisi lain yang 
bisa ditawarkan oleh produk.  

 

Mempertahankan Pangsa Pasar 

Pangsa pasar perlu dipertahankan karena menunjukkan tingkat penjualan 
perusahaan yang terus-menerus. Tingkat penjualan ini merupakan indikator bagi 
perusahaan untuk mengetahui tingkat preferensi konsumen. Hal ini bisa dilakukan 
dengan sejumlah strategi, yaitu mengembangkan pemasaran proaktif dan pemasaran 
defensif. Pemasaran yang sifatnya proaktif ini ditunjukkan dengan strategi perusahaan 
yang selalu menawarkan inovasi. Inovasi ini bisa berupa produk, strategi harga, strategi 
distribusi maupun cara mengkomunikasikan kepada konsumen. Perusahaan yang 
berperan sebagai pemimpin pasar seharusnya memiliki kapasitas yang jauh lebih besar 
untuk maju. Pemimpin perusahaan memiliki keuntungan karena memiliki tingkat 
konsumen yang loyalitasnya tinggi. Menjadi pemimpin pasar didukung dengan tingkat 
preferensi terhadap produk perusahaan yang tinggi. Selain itu, posisi pasar cukup 
menguntungkan sehingga bisa memiliki akses besar ke distributor dan juga memiliki 
keunggulan untuk memilih pemasok perusahaan yang hanya menawarkan harga dan input 
produk yang berkualitas. Perusahaan juga memiliki kepemimpinan dalam teknologi dan 
dana penelitian serta pengembangan produk yang kuat. Perusahaan memiliki 
pengalaman yang lebih bagus dalam pengembangan produk daripada perusahaan lain 
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sehingga hal ini bisa secara tidak langsung menciptakan hambatan bagi perusahaan lain 
untuk memasuki industri yang sama. 

Pemasaran defensif meliputi sejumlah strategi, yaitu position defense, flank 
defense, preemptive defense, counteroffensive defense, mobile defense, dan contraction 
defense.6 Position defense menunjukkan suatu strategi yang ditujukan untuk 
mempertahankan keberadaan saat ini. Flank defense menunjukkan sebuah strategi yang 
ditujukan untuk melindungi bagian lemah perusahaan. Strategi ini tidak menuntut 
perusahaan untuk memberikan perhatian yang lebih besar karena sifatnya hanya untuk 
mempertahankan perusahaan dari serangan pesaing. Preemptive defense merupakan 
strategi yang dilakukan perusahaan agar menciptakan suatu persepsi bahwa perusahaan 
merupakan inovatif. Membuat produk cenderung dilakukan terlebih dahulu dengan 
atribut yang menarik dan berbeda dari pesaingnya, sehingga perusahaan diharapkan 
memiliki sebuah riset dan pengembangan produk terus-menerus. Strategi ini dilakukan 
sebagai sebuah terobosan bagi perusahaan untuk menunjukkan kepada perusahaan lain 
bahwa akan berusaha untuk menguasai pasar. Strategi Bank BCA dengan segala 
keunggulannya berkaitan dengan misalnya kartu flash atau kartu debit, menunjukkan 
kepada pesaing lain bahwa Bank BCA merupakan unggul dalam bidangnya. 
Counteroffensive defense merupakan strategi ketika perusahaan pemimpin pasar 
mendapatkan serangan dari perusahaan lain. Dengan demikian, perusahaan dituntut 
untuk mengembangkan strategi sebagai serangan balik terhadap perusahaan pesaing. 
Kembali ke contoh Honda, Vario merupakan contoh strategi ini ketika Yamaha 
mengeluarkan Mio, kendaraan untuk wanita. Mobile defense merupakan strategi yang 
ditujukan untuk mendukung perusahaan mampu menahan serangan dari pesaing melalui 
strategi diversifikasi usaha, dengan demikian perusahaan bisa menawarkan produk untuk 
menjaga eksistensi perusahaan dari segala sisi agar tidak rentan akan serangan 
perusahaan lain. Perusahaan pemimpin misalnya perusahaan Sony, perusahaan ini sudah 
menerapkan strategi yang tidak hanya pada elektronik tertentu, namun sudah 
mengembangkan strateginya yaitu handphone, laptop, kamera, playstation, blu-ray home 
theatre, dan handycam. Strategi terakhir adalah contraction defense, strategi ini 
merupakan untuk menghindari persaingan terus-menerus karena dipertimbangkan tidak 
efektif. Oleh karena itu perusahaan bisa menarik produk yang dianggap tidak kompetitif 
di pasar  dengan alasan bahwa kalau produk terus dipertahankan, cenderung akan 
merugikan perusahaan.  

 

Memperluas Pangsa Pasar 

Pangsa pasar merupakan ukuran untuk mengetahui tingkat kompetitif produk 
dengan pesaing. Ukuran yang bisa ditunjukkan dengan mudah adalah tingkat penjualan 
produk perusahaan dibagi dengan tingkat penjualan yang ada dalam satu industri. 
Tingkat pangsa pasar yang besar menunjukkan bahwa produk cukup diminati oleh 
konsumen. Pemimpin pasar memiliki sumber daya yang besar untuk dialokasi agar 
memperluas pangsa pasar. Perluasan pasar adalah mengembangkan strategi untuk 
memberikan promosi produk, insentif produk, diskon, maupun strategi periklanan yang 
intensif. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perluasan pangsa pasar terus-menerus 
akan merugikan perusahaan pada suatu waktu tertentu karena perusahaan mengeluarkan 
banyak dana untuk itu.  
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Strategi Kompetitif Lain 

Strategi Penantang Pasar 

Penantang pasar merupakan perusahaan yang memiliki pangsa pasar di bawah 
pemimpin pasar sekitar 30%. Strategi yang dijalankan bisa bertujuan untuk menyerang 
pemimpin pasar, frontal attack, flank attack, encirclement attack, bypass attack, dan 
guerilla attacks. Strategi frontal attack menunjukkan adanya serangan strategi dari 
penantang pasar yang sifatnya langsung berhadapan. Perusahaan penantang pasar harus 
memiliki banyak sumber daya karena bisa saja akan mendapat balasan langsung dari 
pemimpin pasar.  Produk-produknya hampir menyerupai pemimpin pasar. Selain itu, 
perusahaan penantang pasar bisa melakukan reduksi harga. Strategi flank attack 
menunjukkan bahwa perusahaan penantang melayani segmen yang tidak dilayani oleh 
pemimpin pasar. Perusahaan berusaha untuk menghindari persaingan langsung dengan 
perusahaan pemimpin pasar karena ini lebih aman terutama untuk perusahaan penantang 
dengan sedikit sumber daya. Strategi encirclement merupakan strategi penantang pasar 
untuk mengembangkan strategi pada beberapa aspek misalnya dengan memperluas area 
penawaran produk atau pasar, memperbanyak penawaran produk. Strategi bypass adalah 
strategi penantang pasar untuk menawarkan produk yang berbeda dari pemimpin pasar 
misalnya melakukan diversifikasi produk yang tidak sama dengan produk utama atau 
penggunaan teknologi baru. Strategi guerilla adalah strategi yang terdiri atas aktivitas 
pemasaran yang berada dalam lingkup kecil namun bisa dilaksanakan secara terus-
menerus untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Strategi ini juga sebaiknya 
didukung oleh sumber daya yang kuat.  

 

Strategi Pengikut Pasar 

Strategi pengikut pasar merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan 
pendatang. Dengan melakukan strategi ini, perusahaan akan mendapatkan pangsa pasar. 
Pangsa pasar perusahaan ini sebesar 10-20% dalam sebuah industri. Perusahaan ini 
tidak mengembangkan strategi inovatif karena cenderung melakukan imitasi atau meniru 
dari perusahaan pemimpin atau penantang pasar. Perusahaan pengikut dengan mudah 
melakukan imitasi perusahaan pemimpin pasar. Hal ini perlu disadari bahwa produk-
produk generik merupakan produk unggulan dari pemimpin pasar, akan mudah ditiru 
oleh pengikut. Oleh karena itu, pemimpin pasar diharapkan untuk selalu inovatif baik 
dalam produk maupun strategi pemasaran yang lain agar tidak kehilangan pangsa pasar. 
Pada titik waktu tertentu, perusahaan pemimpin juga menerapkan strategi imitasi ketika 
perusahaan pemimpin merasa terdesak untuk menghadapi serangan dari perusahaan 
pengikut. Namun, untuk perusahaan jasa, perusahaan pengikut pasar cenderung lebih 
sulit untuk melakukan imitasi karena masing-masing perusahaan memiliki aspek 
diferensiasi yang tidak mudah ditiru oleh pesaing. Adapun keuntungan yang dimiliki oleh 
pengikut adalah perusahaan pengikut sudah mengetahui kondisi pasar yang ada, 
memiliki proses pembelajaran dari pengalaman terdahulu, bisa memperkenalkan teknik 
manufaktur yang superior dan desain yang bagus serta mengembangkan bauran 
pemasaran yang bisa menyesuaikan perubahan atau kondisi persaingan.7  

 

228



 

Perusahaan pengikut ini bisa melakukan sejumlah strategi antara lain melakukan 
duplikasi produk atau kemasan yang hampir sama dengan perusahaan pemimpin pasar.8 

Produk-produk ini merupakan produk yang bisa dikategorikan sebagai produk bajakan 
atau counterfeit. Tahap selanjutnya, yang cenderung tidak begitu nyata melakukan imitasi 
adalah strategi untuk melakukan perubahan warna, desain, dan kemasan sehingga sedikit 
menyamarkan imitasi. Strategi cloner ini cukup efektif untuk memengaruhi konsumen 
karena kalau konsumen tidak hati-hati dalam melakukan pembelian, maka konsumen 
akan mempersepsikan bahwa produk yang dibeli dari pengikut pasar memiliki kesamaan 
dengan pemimpin pasar. Strategi lain yang cukup menuntut perusahaan pengikut pasar 
untuk lebih kreatif adalah melakukan strategi diferensiasi pada aspek tertentu misalnya 
kemasan, periklanan, atau harga. Strategi lain yaitu adaptor merupakan strategi lain yang 
dianggap paling inovatif dalam melakukan imitasi pada perusahaan pemimpin. Strategi 
ini merupakan strategi yang bisa diandalkan perusahaan di masa yang akan datang untuk 
bisa diterapkan dalam industri yang cukup kompetitif. Strategi ini dianggap paling efektif 
bagi perusahaan pengikut pasar untuk sukses merebut pangsa pasar dari pemimpin pasar.  

 

Wings Sang Follower 

Wings menyapa konsumen dengan beragam produk yang digunakan dalam kehidupan 
sehari-hari. Produk yang beragam mulai dari sabun krim, detergen, pewangi pakaian, 
pelembut pakaian, produk kewanitaan, sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, body lotion, 
hingga sari buah, mie instan, dan lain-lain, ditawarkan dengan harga yang lebih rendah 
dibanding produk pesaingnya yang lebih dulu hadir. Keistimewaan Wings adalah 
perusahaan yang memiliki modal yang cukup, keunggulan teknologi dalam proses 
produksi, kolaborasi dengan mitra strategis, dan memiliki pemahaman yang baik 
terhadap pasar Indonesia. Wings menjadi model dari market follower yang 
sukses.  Hampir seluruh produk Wings pada dasarnya mengikuti apa yang diproduksi 
oleh para market leader. Strategi andalan Wings dalam merebut pasar terutama adalah 
harga yang lebih murah.  Wings sangat perkasa di industri detergen melalui sejumlah 
merek unggulan seperti SoKlin, Daia, serta sabun krim seperti Wings Biru dan Cream 
Ekonomi. Menjadi  market follower membutuhkan dukungan dari riset pasar yang kuat. 
Wings melakukan riset untuk semua produk yang ada di pasar dan bekerjasama dengan 
para ahli untuk merumuskan formula produk-produknya.  Wings juga melakukan 
strategi dengan memanfaatkan momentum yang tepat ketika meluncurkan produknya. 
Sebagai contoh adalah detergen Daia, produk ini diluncurkan pada masa krisis moneter 
yang melanda pada tahun 1998 untuk mengisi pasar yang ditinggalkan oleh Rinso dan 
SoKlin karena harganya melonjak.  Kejelian ini membawa sukses karena detergen Daia 
pernah menguasai 30% pangsa pasar detergen bubuk. Kompetensi Wings juga 
didukung oleh strategi untuk menguasai industri hulu alkylbenzene yaitu bahan baku 
yang digunakan untuk memproduksi detergen. Hal ini memungkinkan Wings untuk 
menghasilkan produk sabun dan detergen yang dapat  bersaing dari segi harga. Sebagai 
market follower Wings juga membangun aliansi strategis dengan berbagai perusahaan 
yang telah mapan di bidangnya seperti Lion Corporation (Jepang) dan mendirikan 
perusahaan untuk menghasilkan produk tertentu. Hal ini memberikan keleluasaan bagi 
Wings untuk masuk pada industri tertentu dengan tetap mempertahankan efisiensi.9  
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Strategi Ceruk Pasar 

Ceruk atau niche adalah segmen yang memiliki pangsa kecil namun memiliki 
tingkat profitabilitas yang menjanjikan serta perusahaan bisa menyesuaikan segmen ini 
dengan mengembangkan strategi diferensiasi dan keunikan tersendiri. Perusahaan yang 
memfokuskan segmen niche ini mengembangkan produk dengan menyesuaikan 
keinginan segmen ini. Segmen ini dianggap memiliki kemampuan untuk membayar lebih 
dari segmen pada umumnya. Kata niche atau ceruk mulanya digunakan pada ilmu ekologi 
untuk menentukan species beserta lokasinya, namun sejalan dengan perkembangan yang 
ada penggunaan niche atau ceruk banyak digunakan dalam dunia bisnis atau dunia 
pemasaran. Strategi niche bisa berkaitan dengan lokasi, produk, saluran distribusi atau 
saluran komunikasi.10  

 

Nike Pro Hijab 

Hijab adalah produk fashion yang saat ini menjadi kebutuhan bagi perempuan 
muslim, tidak terkecuali para atlet perempuan muslim. Seiring dengan beberapa 
perubahan regulasi dalam cabang olahraga yang memperbolehkan penggunaan 
hijab dalam pertandingan olahraga, permintaan hijab yang sesuai dengan 
kebutuhan atlet juga semakin meningkat. Pasar ini belum banyak di manfaatkan 
oleh para produsen pakaian olahraga. Nike memanfaatkan ceruk pasar ini dengan 
meluncurkan Nike Pro Hijab. Hijab yang diperuntukkan untuk para atlet 
perempuan muslim ini merupakan produk yang menjawab tantangan para atlet yang 
selama ini menghadapi kendala yang menghambat pencapaian prestasi olahraga 
mereka. Nike Pro Hijab memungkinkan bidang olahraga apapun menjadi inklusif 
bagi para perempuan muslim, sehingga memungkinkan mereka untuk mencatatkan 
capaian yang sama dengan atlet yang lain. Nike Pro Hijab mulai diluncurkan di 
wilayah Eropa, Afrika Utara, Amerika Utara, dan Timur Tengah, dan dapat 
ditemukan di lebih dari 20 negara lainnya. 

 

Menyeimbangkan Orientasi Konsumen dan Pesaing 

Orientasi konsumen memiliki makna bahwa perusahaan mengembangkan strategi 
tidak bersifat jangka pendek. Orientasi konsumen sudah menjadi bagian perencanaan 
strategis perusahaan untuk selalu dijadikan dalam landasan mengembangkan strategi 
pemasaran yang sifatnya operasional dari hari ke hari. Kegiatan penting yang dilakukan 
oleh perusahaan dalam menyikapi persaingan dengan orientasi konsumen adalah adanya 
kemauan belajar secara terus-menerus dan memiliki sumber daya baik modal maupun 
manusia dengan tingkat kreativitas tinggi. Proses belajar, berinovasi, dan riset terus-
menerus akan membantu perusahaan untuk mampu menciptakan produk terbaik dan bisa 
memberikan pembelajaran bagi perusahaan lain tanpa bermaksud menciptakan 
persaingan yang menimbulkan perang antar perusahaan. Orientasi persaingan terhadap 
konsumen membuat perusahaan tidak responsif dalam mengembangkan strategi 
pemasaran. 
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Di sisi lain, orientasi persaingan terhadap pesaing memang tidak dipungkiri. 
Perusahaan yang baik, pada dasarnya, harus selalu melakukan monitoring perkembangan 
strategi pemasaran pesaing. Dengan demikian, perusahaan bisa menyesuaikan dengan 
kegiatan pemasaran pesaing. Banyak peristiwa yang dialami karena tidak adanya 
kemampuan memahami strategi pesaing. Namun, strategi menghadapi persaingan terus-
menerus akan membuat perusahaan menjadi tergantung pada keadaan. Perusahaan 
menjadi responsif karena mengalami kondisi yang dipengaruhi oleh pesaing. Hal ini 
mungkin  hanya bisa diantisipasi dalam jangka waktu pendek, karena strategi yang 
responsif ini cukup mengeluarkan perhatian yang cukup serius dan cenderung 
melelahkan.  

 

Strategi Pemasaran Sesuai Siklus Hidup Produk 

Produk memiliki siklus hidup. Siklus hidup meliputi sejumlah tahapan. Tahapan 
tersebut meliputi tahap perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Masing-
masing tahapan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan membutuhkan strategi 
yang berbeda-beda pula.11 Pada setiap tahapan, ada sejumlah aspek yang juga 
diperhatikan antara lain pengelolaan portofolio produk, tingkat profitabilitas, kontrol 
perusahaan terhadap lingkungan eksternal, pengelolaan umpan balik dari konsumen 
maupun dari perusahaan, mengembangkan hubungan baik dengan para pemasok dan 
distributor, dan melakukan koordinasi dengan baik.  

Rerangka siklus hidup produk menunjukkan konsep untuk mengarahkan 
pembuatan keputusan pemasaran dan bertujuan untuk melakukan identifikasi sejumlah 
tahapan penjualan produk.12 Siklus hidup produk juga membantu dalam perencanaan dan 
strategi pemasaran. Selain itu, siklus hidup produk juga berguna untuk menentukan biaya 
untuk mengembangkan produk, mendorong pertumbuhan, mengelola produk dengan 
optimal pada tahapan kedewasaan, melakukan kontrol dan merencanakan kembali pada 
setiap tahapannya, memperbaiki keseluruhan profitabilitas, dan mengalokasikan semua 
sumber daya yang ada untuk sejumlah produk yang berbeda. Namun, siklus hidup produk 
juga memiliki sejumlah keterbatasan yaitu tidak mungkin menentukan sebuah produk 
diposisikan dalam sebuah tahapan, lamanya masing-masing tahapan dalam siklus hidup 
merupakan proses yang rumit, agak sulit untuk menentukan bahwa semua tahapan 
produk bisa diaplikasikan pada semua produk. Untuk menjelaskan siklus hidup produk 
pada setiap tahapannya, ada dasar untuk menjelaskan yaitu dengan mempertimbangkan 
karakteristik penjualan, biaya, profit, konsumen, dan pesaing, tujuan pemasaran, serta 
strategi pemasaran yang meliputi produk, harga, distribusi, dan komunikasi.13 
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Tabel Karakteristik Siklus Hidup Produk  

 Perkenalan Pertumbuhan Kedewasaan Penurunan 

Karakteristik     

Penjualan Penjualan 
rendah 

Penjualan 
meningkat 

Penjualan pada 
titik optimal 

Menurun 

Biaya Biaya  tinggi 
per konsumen 

Biaya semakin 
berkurang per 
konsumen 

Biaya rendah per 
konsumen 

Biaya rendah per 
konsumen 

Profit Negatif Meningkat Tinggi  Menurun 

Konsumen Inovator Early adopter Mayoritas 
pengadopsi 
produk 

Laggards 

Pesaing Sedikit Semakin 
meningkat 

Stabil dan 
cenderung 
menurun 
jumlahnya 

Jumlah yang 
semakin menurun 

Tujuan 
Pemasaran 

Menciptakan 
kesadaran 
produk 

Memaksimalkan 
pangsa pasar 

Memaksimalkan 
profit dan 
mempertahankan 
pangsa pasar 

Mengurangi 
pengeluaran dan 
mengurangi 
merek 

Strategi     

Produk Menawarkan 
produk dasar 

Menawarkan 
perluasan 
produk, jasa, 
jaminan 

Diversifikasi 
merek dan model 

Mengeliminasi 
produk yang 
tidak 
menguntungkan 

Harga Biaya 
tambahan 

Harga penetrasi 
pasar 

Harga 
menyesuaikan 
pesaing 

Pemotongan 
harga 

Distribusi Mengembangk
an distribusi 
selektif 

Mengembangkan 
distribusi intensif 

Mengembangkan 
distribusi intensif 

Mengembangkan 
distribusi selektif 

Komunikasi  Mengembangk
an kesadaran 
produk  

Mengembangkan 
kesadaran pada 
pasar masal 

Menekankan 
perbedaan 
merek dan 
mendorong 
perpindahan 
merek 

Memfokuskan 
pada segmen 
tertentu agar 
mempertahankan 
loyalitas yang 
ada 

 

Sumber: Chester R.Watson, Dynamic Competition Strategy and Product Life Cycle, (Austin Texas: Austin Press) 
1976. 

   

Tahap perkenalan atau awal bisa ditujukan dari produk pelopor.  Produk pelopor 
mampu meningkatkan nilai produk lainnya dari perusahaan tersebut sehingga produknya 
semakin unggul dan memberikan nilai lebih kepada merek perusahaan. Pelopor dapat 
memberi pijakan atau fondasi bagi perusahaan lain untuk mengikutinya, dan untuk 
perusahaan yang mengeluarkannya dapat memperluas jajaran produk. Produk pelopor 
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bisa sukses karena dengan keberadaan produk tersebut memberikan kemudahan bagi 
konsumen dalam penggunaan dan pemenuhan kebutuhannya. Untuk dapat berada 
sebagai pemimpin pasar, perusahaan harus dapat memanfaatkan segala keuntungan 
produk yang dimiliki dan memantau  strategi pesaing. Selain dalam tahap perkembangan, 
perusahaan pelopor memiliki sejumlah keuntungan, yaitu memperkuat posisi dalam 
benak konsumen, memiliki keuntungan jangka panjang, memunculkan halangan untuk 
pendatang, dan mendapatkan reputasi benefit atau citra.  

Tahap pertumbuhan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat 
penjualan. Pesaing sudah mulai meningkat karena memiliki kesempatan untuk 
mengembangkan produk. Perusahaan pelopor bisa menawarkan perluasan produk karena 
sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Selain itu, dengan meningkatnya jumlah 
pesaing, perusahaan bisa meningkatkan pangsa pasar dengan melakukan penetrasi atau 
menurunkan harga. Distribusi yang dilakukan oleh perusahaan bersifat insentif karena 
perusahaan berusaha untuk mendapatkan konsumen lebih banyak. Pada tahap 
kedewasaan, perusahaan sudah mendapatkan pesaing yang semakin banyak. Untuk bisa 
memaksimalkan profit dan mempertahankan pasar, perusahaan berusaha untuk 
mengembangkan diversifikasi merek. Perusahaan berusaha untuk memfokuskan strategi 
komunikasi bahwa perusahaan memiliki positioning tertentu pada sejumlah merek. 
Dalam menghadapi banyak merek ini, konsumen bisa memiliki persepsi pada merek 
tertentu sesuai dengan atribut atau benefit produk yang dikomunikasikan ke konsumen, 
dengan demikian strategi positioning produk di antara strategi produk yang lain, bisa 
diterima dan kelihatan unik.  

Pada tahap penurunan, perusahaan menyadari bahwa produk yang ditawarkan 
kepada konsumen tidak selamanya bisa bertahan karena ada sejumlah faktor baik dari 
sisi perusahaan maupun konsumen. Dari sisi perusahaan, perusahaan menyadari harus 
ada suatu strategi untuk mengembangkan produk lebih lanjut misalnya dengan 
peremajaan merek. Peremajaan merek bisa dilakukan dengan menambah atribut produk 
baru yang belum ada sebelumnya, dengan demikian produk perusahaan masih dianggap 
mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang ada.  Selain itu, perusahaan 
juga menghadapi pesaing-pesaing baru yang bisa mengembangkan produk dengan baik. 
Apabila perusahaan menghadapi kenyataan bahwa produk yang ada dalam jajaran lini 
produk memiliki ketidakmampuan untuk menghasilkan profitabilitas, maka perusahaan 
sebaiknya melakukan eliminasi atau memangkas merek atau produk tersebut. Dari sisi 
konsumen, perusahaan juga menghadapi kondisi bahwa yang menerima produk adalah 
konsumen-konsumen yang cenderung terakhir untuk menerima produk. Dengan 
demikian, perusahaan juga membutuhkan suatu strategi khusus untuk bisa 
memengaruhinya.  
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Ringkasan 

Kompetisi merupakan aspek penting untuk dijadikan dalam mengembangkan 
strategi persaingan. Kompetisi bukan sebagai sesuatu yang dimaknai negatif karena 
berkaitan dengan cara perusahaan bisa mempertahankan eksistensinya dalam sebuah 
industri. 

Melakukan analisis kompetisi merupakan hal penting dalam membuat bisnis yang 
baik dan keputusan pemasaran. Analisis kompetisi memberikan petunjuk yang konsisten 
untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Dalam sebuah industri, terdapat perusahaan yang dikategorikan sebagai 
perusahaan pemimpin, perusahaan penantang, dan perusahaan pengikut. 

Produk memiliki siklus hidup yaitu perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan 
penurunan. Masing-masing tahapan siklus memiliki karakteristik untuk mengembangkan 
strategi.  
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Bab 12  

Mengembangkan Strategi Produk 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

Mahasiswa diharapkan bisa memahami karakteristik produk yang tidak hanya 
memberikan fungsi utama, namun juga ada tingkatan produk. Klasifikasi produk dan  
diferensiasi produk dijelaskan untuk menggambarkan keragaman produk. Strategi 
produk mengenai pengembangan  lini produk, co-branding, peran  kemasan dan label 
produk juga dibahas.  

 

Karakteristik dan Klasifikasi Produk 

Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan dalam bentuk fisik 
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk memiliki variasi benefit 
yang berbeda antara satu produk dan produk lainnya. Produk memiliki tingkat kegunaan. 
Semakin besar tuntutan konsumen atau preferensi konsumen mengenai produk, semakin 
besar pula kesempatan bagi perusahaan melakukan diversifikasi produk. Diversifikasi 
produk mau tidak mau dilakukan karena perusahaan juga bertujuan untuk meningkatkan 
profitabilitas dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. 

 

Tingkatan Produk 

Produk memiliki hierarki pemenuhan kebutuhan hidup konsumen.1 Konsep 
fundamental mengenai hierarki merek dimulai dari core benefit. Core benefit ini adalah 
pelayanan atau benefit utama yang diberikan oleh perusahaan ke konsumen. Perusahaan 
telepon seluler menyediakan benefit untuk berkomunikasi; perusahaan rumah makan 
menyediakan benefit utama untuk makan; perusahaan hotel menyediakan benefit untuk 
tidur; perusahaan pakaian menyediakan benefit utama untuk melindungi tubuh dari panas 
dan dingin.  Penyediaan core benefit ini kemudian bergeser ke tingkat yang lebih tinggi 
lagi yaitu basic product. Basic product merupakan tingkatan lanjut dari core benefit. 
Perusahaan telepon seluler mungkin menyediakan seperangkat alat komunikasi berupa 
short message service, media message service; perusahaan rumah makan menyediakan 
meja, kursi, pilihan menu; perusahaan hotel menyediakan kamar mandi, tempat tidur; 
perusahaan pakaian menyediakan kaos, celana. Tingkatan produk bergeser lagi dari basic 
product ke expected product. Pelayanan pada expected product adalah pelayanan yang 
lebih luas lagi dari sekedar basic product. Perusahaan telepon memberikan pelayanan 
sms yang bervariatif, atribut dalam produk lebih bervariasi; perusahaan rumah makan 
memberikan prioritas pada menu yang lebih bervariatif, kebersihan, dan kecepatan 
pelayanan; perusahaan hotel menyediakan kebersihan hotel, kenyamanan dan 
ketenangan suasana; perusahaan pakaian menyediakan pilihan baju dengan desain 
bagus, dan warna menarik.  
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Tingkatan produk bergeser lagi dari expected product ke augmented product. 
Tingkatan ini merupakan pelayanan produk atau fitur produk yang memberikan nilai 
lebih kepada konsumen. Konsumen mendapatkan pelayanan produk bisa melampaui apa 
yang dipersepsi oleh konsumen. Misalnya berkaitan dengan pelayanan telepon seluler, 
perusahaan menawarkan sejumlah atribut produk untuk tidak hanya memenuhi expected 
product, namun bisa menawarkan produk untuk lebih dari berkomunikasi misalnya ada 
sejumlah atribut untuk chatting, social networking, mengetahui peta, untuk browsing, 
akses musik, dan multimedia lainnya. Tingkat augmented product ini akhirnya bergeser 
ke potential product. Potential product merupakan tingkatan akhir dari semua augmented 
product yang ada dalam satu produk. Potential product adalah semua pelayanan 
menyeluruh kepada konsumen yang sifatnya merupakan kombinasi atau gabungan semua 
atribut yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen tidak hanya benefit, namun juga aspek 
simbolik dan aspek experiential.  

Pergeseran dari setiap tingkatan ini menunjukkan bahwa masing-masing produk 
mengalami suatu perkembangan untuk bisa memenuhi tuntutan preferensi konsumen 
yang selalu berubah. Tingkat persaingan produk dari pesaing juga mendukung 
terciptanya dorongan untuk bisa memenuhi preferensi konsumen yang terus-menerus 
berubah. Persaingan yang tajam menjadikan perusahaan untuk bisa memberikan 
pelayanan yang membedakan dari perusahaan lain. Selain itu, perusahaan juga didukung 
oleh kemampuan untuk bisa melakukan inovasi produk yang didukung oleh seperangkat 
kebijakan dan sistem yang mendukung misalnya ketersediaan dana dan sumber daya 
manusia yang kompeten pada bidangnya.  

 

Smartphone 

Telepon seluler cerdas i-Phone memilik fitur-fitur dari waktu ke waktu yang bisa 
memenuhi kebutuhan kebutuhan konsumen yang tidak terbayangkan sebelumnya. 
i-Phone  sebagai produk telah memiliki karakteristik sebagai potential product. 
Fitur-fitur yang ada merupakan bentuk konverjensi manfaat yang beragam. 
Mulanya, fitur produk hanya menawarkan manfaat untuk berkomunikasi semata 
sebagai manfaat utama dalam sebuah telepon seluler. Namun, dengan 
perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan konsumen, i-Phone 
menawarkan sejumlah fitur produk yang jauh lebih dari waktu ke waktu. Fitur-fitur 
tersebut antara lain Notes, Navigation, Camera, WhatsApp, Calendar, App Store, 
Photos, Movie, Data Searching, Music, Productivity, Lifestyle, Photography, News, 
MyCloud, e-Mail, Transaction dan sebagainya. Selain itu, fitur i-Phone terbaru pada 
i-Phone X menunjukkan kehebatan sebuah produk telepon seluler.  Fitur tersebut 
antara lain iPhone XS menghadirkan nirkabel ultra cepat untuk kecepatan unduh 
super cepat.5 Dan dengan penyimpanan hingga 512 GB; adanya terobosan sistem 
kamera ganda, kamera paling populer di dunia kini menandai era baru fotografi. 
Saat sensor inovatif bekerja dengan ISP dan Neural Engine untuk membantu 
konsumen menciptakan foto yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.  Selain 
itu, adanya Face ID canggih dapat menciptakan. keamanan ketika wajah konsumen 
adalah kata sandi. Konsumen dapat membuka kunci iPhone dan masuk ke aplikasi, 
akun, dan lainnya dengan menatap sekilas. Inilah autentikasi wajah paling aman 
yang pernah ada di ponsel pintar.2  
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Klasifikasi Produk 

Klasifikasi produk dibagi menjadi durabilitas, tangibility, klasifikasi consumer 
goods, dan industrial goods.3 Berkaitan dengan durabilitas dan tangibility, produk bisa 
dilakukan klasifikasi sebagai berikut. 

1. Nondurable goods. Barang dalam klasifikasi ini merupakan dikonsumsi dengan 
frekuensi tinggi. Keberadaan produk mudah diperoleh oleh konsumen, murah, 
dijual dalam jumlah kecil,  dan dipromosikan terus-menerus untuk 
memengaruhi konsumen dalam membelinya. Misalnya produk-produk yang 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari makanan, minuman, dan 
keperluan mandi.  

2. Durable goods. Barang dalam klasifikasi ini memiliki sifat yang bisa bertahan 
lebih lama untuk memenuhi sejumlah kebutuhan misalnya alat elektronik atau 
otomotif.  

3. Services. Barang dengan kategori jasa memiliki sifat yang berbeda dari barang 
yang memiliki durabilitas. Sifat jasa adalah tidak berwujud, tidak dapat 
dipisahkan antara pemberi dan penerima jasa. Jasa juga membutuhkan kontrol 
kualitas, pemenuhan standar yang mampu membedakan dari satu jasa ke jasa 
lain.  

 

Berdasarkan klasifikasi consumer goods, produk diklasifikasi menjadi produk 
convenience, shopping, specialty, dan unsought product.4  

1. Produk convenience merupakan produk yang sering dibeli, cepat, dan 
membutuhkan usaha yang minimal. Produk yang masuk dalam kategori ini 
misalnya staple yaitu produk yang dibeli untuk keperluan sehari-hari. Selain itu, 
ada produk impulse, produk ini dibeli tanpa membutuhkan perencanaan terlebih 
dahulu. Biasanya produk ini dipajang dekat dengan kasir agar memengaruhi 
konsumen untuk membeli tanpa berpikir lebih lanjut, karena tujuannya agar 
konsumen membeli produk sambil menunggu antrian pembayaran. Emergency 
goods adalah produk yang dibeli ketika konsumen membutuhkan sesuatu dalam 
kondisi mendadak atau disesuaikan dengan kebutuhan sesaat misalnya payung 
atau jas hujan. 

2. Shopping goods adalah produk yang dibeli oleh konsumen berdasarkan komparasi 
kualitas, harga, kecocokan harga, dan gaya. Misalnya produk homogen, produk 
ini memiliki kualitas sama namun bisa berbeda harga maupun desain. Produk 
yang heterogen adalah produk yang memiliki fitur atau atribut yang berbeda. 
Perbedaan bukan didasarkan pada harga. Produk ini dibeli berdasarkan 
pertimbangan tertentu dan dibeli tidak berdasarkan frekuensi. 

3. Specialty goods adalah produk yang memiliki karakteristik unik atau identifikasi 
merek. Konsumen dalam melakukan pembelian membutuhkan usaha untuk 
mencari informasi lebih detail. Produk ditawarkan dalam lokasi tertentu, misalnya 
butik.  

4. Unsought goods merupakan produk yang ditawarkan oleh konsumen, namun 
konsumen tidak pernah memikirkan untuk membelinya, kecuali benar-benar 
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membutuhkan misalnya pemakaman, asuransi. Produk ini menggunakan  iklan 
atau promosi yang cukup intensif karena membutuhkan perhatian dari konsumen.  

 

Selain consumer goods, klasifikasi produk juga meliputi klasifikasi industrial 
goods. Industrial goods terdiri atas material & parts, capital items, dan supplies serta 
business service. Material & parts terdiri atas produk pertanian, produk natural, barang 
pabrik, dan komponen produk. Capital items terdiri atas instalasi dan perlengkapan; 
sedangkan supplies dan business service terdiri atas pemeliharaan dan perbaikan. 

Material & parts merupakan barang yang bisa diklasifikasi ke dalam barang 
mentah, barang pabrikan, dan komponen. Barang mentah terdiri atas produk pertanian 
misalnya pertanian, perkebunan, dan peternakan; sedangkan produk natural terdiri atas 
perikanan dan pertambangan. Produk-produk pertanian ini membutuhkan penyimpanan 
dan transportasi yang memadai untuk bisa sampai ke pengguna dengan baik. Produk 
natural merupakan produk yang cenderung memiliki kapasitas terbatas. Penjualan 
produk ini biasanya ditujukan dalam kuantitas yang cukup besar. Kebutuhan akan 
produk natural ini biasanya dilakukan dengan membuat kontrak pembelian agar bisa 
menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan akan produk natural. Produk natural 
cenderung memiliki karakteristik yang sama sehingga cenderung tidak memiliki variasi 
yang cukup tinggi, namun komponen harga, dan ketepatan serta konsistensi pengiriman 
produk ke pihak pengguna bisa menjadi faktor pertimbangan untuk memilih perusahaan. 
Material & part juga terdiri atas barang pabrikan. Barang ini terdiri atas materi komponen 
dan bagian komponen. Materi komponen misalnya besi, semen; sedangkan bagian 
komponen adalah ban, mesin. Materi komponen biasanya sudah dibuat terlebih dahulu 
dan cenderung memiliki standardisasi, sehingga yang membedakan harga dan 
konsistensi para pemasok untuk menyediakan barang ke konsumen. Selain dalam 
material & part juga terdapat bagian komponen yang terdiri atas produk akhir yang 
ditujukan untuk melengkapi penggunaan sebuah produk mobil misalnya, ban, velg, kaca 
mobil, dan tempat duduk. Aspek harga dan pelayanan menjadi pertimbangan dalam 
pemasaran.  

Capital items terdiri atas instalasi dan perlengkapan. Capital items terdiri atas 
barang-barang yang memiliki durabilitas tinggi yang bertujuan untuk memudahkan atau 
mengelola produk akhir. Instalasi terdiri atas bangunan yaitu gedung kantor atau pabrik 
dan perlengkapan misalnya generator, komputer elevator. Instalasi merupakan pembelian 
paling utama dan bisanya dibeli langsung dari produser yang meliputi personil teknis dan 
negosiasi panjang. Penjual atau perusahaan yang menawarkan instalasi harus menyusun 
spesifikasi dan pelayanan jangka panjang. Kegiatan pemasaran yang paling mendominasi 
adalah personal selling. Perlengkapan bagian dari capital items terdiri atas perlengkapan 
dan peralatan misalnya truk, perlengkapan kantor. Perlengkapan ini bukan bagian dari 
produk akhir. Siklus hidup produk ini biasanya lebih pendek daripada instalasi, namun 
lebih lama daripada operating supplies. Perusahaan perlengkapan atau produsen 
perlengkapan ini biasanya bisa menjual langsung kepada konsumen atau pengguna, 
namun menggunakan perantara karena letak atau lokasi konsumen atau pengguna 
tersebar secara geografis. Tenaga penjual atau sales force biasanya dikerahkan untuk 
menawarkan produk.  
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Supplies dan business service terdiri atas pemeliharaan dan perbaikan serta 
operating supplies. Barang dan jasa ini memiliki siklus hidup pendek yang bertujuan 
untuk memfasilitasi atau mendukung penggunaan produk akhir. Supplies ini sering 
dinamakan dengan MRO yaitu maintenance, repair, dan operation. Supplies ini sama 
dengan karakteristik convenience goods yang dibeli dengan usaha minimal dan 
berdasarkan pembelian rutin. Produk ini biasanya dibeli melalui perantara karena 
jumlahnya kecil dan lokasi yang tersebar. Pertimbangan harga dan pelayanan menjadi 
penting karena produk ini cenderung standar dan preferensi merek tidak tinggi. Selain 
itu, business service meliputi pemeliharaan dan perbaikan serta business advisory services 
misalnya hukum dan konsultan. Pemeliharaan dan perbaikan biasanya dilakukan dalam 
bentuk kontrak.  

 

Diferensiasi 

Diferensiasi Produk 

Diferensiasi produk bisa meliputi sejumlah aspek yaitu bentuk, fitur, 
customization, kualitas kinerja, conformance quality, durabilitas, reliabilitas, 
repairability, dan style. Produk memiliki sejumlah bentuk. Bentuk ini bisa dijadikan 
sebagai aspek yang membedakan dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Bentuk 
merupakan ukuran dan struktur fisik. Fitur merupakan suplemen yang ada pada setiap 
produk. Fitur produk berkaitan dengan nilai yang akan ditawarkan oleh perusahaan 
kepada konsumen. Nilai produk ini juga berkaitan dengan biaya yang akan dikeluarkan 
konsumen untuk menikmati produk. Fitur-fitur produk memiliki rangkaian kelengkapan 
pada sebuah produk agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, tingkat 
kelengkapan fitur pada produk juga harus diperhatikan karena menghindari kesulitan 
konsumen dalam mempelajari kegunaan fitur.  

Customization pada produk berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 
menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Mass customization 
merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi tuntutan konsumen pada aspek 
produk, jasa, dan komunikasi pemasaran. Tidak semua konsumen menginginkan produk 
yang sama, namun disesuaikan dengan preferensi konsumen. Hal ini menuntut 
kemampuan perusahaan untuk mampu menyesuaikan konsumen, karena konsumen 
memiliki kemampuan untuk membayarnya. 

Diferensiasi juga meliputi kualitas kinerja. Kualitas kinerja merupakan standar 
utama bagi sebuah produk untuk dapat beroperasi dengan baik. Kualitas kinerja produk 
sangat bervariasi. Kemampuan perusahaan untuk memberikan kualitas kinerja sangat 
tergantung pada sumber daya perusahaan dan kepemimpinan perusahaan dalam 
menciptakan sesuatu yang terbaik untuk konsumen. Kualitas manajemen total yang terus-
menerus harus diciptakan untuk dapat mencapai kualitas kinerja.  

Durabilitas sebagai aspek diferensiasi menunjukkan sejauh mana sebuah produk 
dapat menunjukkan yang baik. Durabilitas juga meliputi aspek ketahanan produk dalam 
masalah waktu penggunaan. Produk yang memiliki durabilitas rendah, khususnya dengan 
perkembangan teknologi, memiliki aspek yang perlu diperhatikan, karena durabilitas 
rendah menyebabkan konsumen untuk segera melakukan penggantian produk. 
Reliabilitas produk merupakan kemampuan produk untuk menunjukkan konsistensi 
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dalam penyampaian kualitas kepada konsumen. Konsistensi produk menyebabkan 
konsumen memiliki persepsi yang baik mengenai produk, sehingga konsumen akan 
memiliki kepercayaan untuk memilih produk. Aspek repairability adalah diferensiasi 
produk yang menunjukkan mudah atau tidaknya sebuah produk untuk diperbaiki. Aspek 
ini didukung oleh kemampuan perusahaan untuk memberikan bantuan atau fasilitas 
kepada konsumen dalam memperbaiki produk. Style merupakan penampilan produk yang 
unik sehingga bisa memberikan nilai tambah tersendiri bagi produk.  

 

Dagadu 

Bagi masyarakat Jogja, kata Dagadu sudah ada sejak beberapa dasawarsa lalu 
dikenal sebagai umpatan: matamu (!). Inilah bahasa walikan, bahasa slang orang 
Jogja yang disusun dengan cara membalik empat baris huruf Jawa. Permainan sandi 
dalam bahasa walikan ini dilakukan dengan cara menukar baris pertama dengan 
baris ketiga, baris kedua dengan baris keempat dan begitu pula sebaliknya. Kata 
berbahasa Indonesia dipenggal berdasarkan suku katanya, kemudian dipasangkan 
berdasarkan urutan baris huruf Jawa tersebut, tanpa perlu mengubah huruf 
vokalnya. Kata DA-GA-DU menjadi mudah dipahami.DA pada baris kedua dibaca 
MA yang ada pada baris keempat. GA pada garis keempat dibaca TA di baris kedua, 
dan DU (DA) berpasangan dengan MA (MU).Jadi DA-GA-DU berarti MA-TA-MU. 
 
Itulah asal muasal logo Dagadu Djokdja bergambar mata. Bagi Dagadu Djokdja, 
mata bukan semata-mata logo. Mata adalah idiom yang lekat dengan citra 
kreativitas, dunia rancang merancang. Dalam khasanah budaya Jawa, mata adalah 
mripat, yang konon kabarnya berdekatan makna dengan kata ma’rifat, yang 
dimaknai sebagai keinginan agar dapat memberikan manfaat bagi diri dan 
lingkungannya. Matapun menjadi sarana utama untuk sightseeing, jalan-jalan 
sambil menikmati suasana dan panorama kota. Maka Dagadu berharap dapat 
mempresentasikan kepedulian terhadap masalah perkotaan dan kepariwisataan di 
Jogja. 

 
Sejak awal kelahirannya, Dagadu Djokdja memposisikan diri sebagai produk 
cinderamata alternatif dari Djokdja dengan mengusung tema utama: Everything 
about Djokdja. Terminologi “alternatif” digunakan untuk membedakan produk 
Dagadu Djokdja dengan cinderamata lain dengan karakteristik: memberi bingkai 
estetika pada hal-hal keseharian yang dianggap sederhana dan remeh; 
mengungkapkan gagasan dengan gaya bermain-main yang mudah dipahami; 
memberi penekanan pada aspek keatraktifan melalui bentuk-bentuk sederhana 
yang mencolok; memilih fabrikan ketimbang citra craft atau kerajinan, baik melalui 
material yang digunakan maupun unsur-unsur desain dari pemilihan warna hingga 
finishing.5  
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Joger 

Dulu (sebelum 1981) kata atau gabungan dari lima hurup J+O+G+E+R memang 
belum pernah ada atau setidak-tidaknya belum pernah dilihat maupun dengar 
dipakai dimanapun, kapanpun maupun oleh siapapun juga. Namun,  pada akhir 
tahun 1980, ketika perusahaan merencanakan untuk memilih sebuah nama bagi 
toko, perusahaan memutuskan untuk memilih nama toko yang bisa dibedakan 
dengan toko-toko orang lain.  Joseph Theodorus Wulianadi sebagai pemilik  yang 
tampaknya memang sudah terbiasa untuk bersikap "lain daripada yang lainya" 
(suka nyeleneh) waktu itu seperti biasa atau secara alami, subyektif, otonom 
(merdeka) dan wajar menolak untuk menamai toko dengan nama yang umum atau 
apalagi yang berbau " public domain". Wulianadi memilih lima huruf 
berbunyi JOGER untuk menamakan toko. Nama/ istilah/ bunyi JOGER itu adalah 
juga merupakan sebuah itikat/ niat/ hasrat/ tujuan/ maksud yang murni muncul dan 
keluar dari lubuk hati kami yang terdalam untuk mengenang dan/ atau menghargai 
kebaikan Mr.Gerhard Seeger mantan teman sekolah saya dulu (di Hotelfachshule, 
Bad Wiesee, Jerman Barat, tahun 1970-an) yang telah menghibahkan dana segar 
sebesar US $ 20.000 sebagai hadiah pernikahan kami(saya dan istri saya tercinta 
Ery Kusdarijati). JOGER (huruf E-nya dibaca seperti " E" dalam menyebut 
"ENAK" atau "EKONOMI" ) itu adalah merupakan penggabungan antara dua huruf 
nama depan saya JOseph Theodorus Wulianadi dengan tiga huruf nama depan 
teman kami Mr. GERhard Seeger.  JOGER ini memang juga mudah diingat, enak di 
dengar, berbau jantan. Lalu mulai tanggal 19 Januari 1981 (hari lahir JOGER ), 
nama JOGER itu pun secara praktis, de facto dan benar-benar terbuka untuk 
menamakan toko yang pertama tersebut. JOGER murni merupakan hasil rekayasa 
atau ciptaan dengan menumbuhkan  nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial, ekonomi 
maupun spiritualnya yaitu  bersikap BAJU2RA6BER alias 
bersikap BAik, JUjur, RAmah, RAjin, BERtanggungjawab,BERani, BERinisiatif, 
BERsyukur. Nama JOGER  menjadi sebuah nama besar yang dianggap identik 
dengan T Shirt-T Shirt atau kaus-kaus (kaos-kaos) maupun souvenir-souvenir 
dengan desain kata-kata unik/khas Mr. Joger.6  

 

  

Diferensiasi Pelayanan 

Selain diferensiasi produk, perusahaan bisa melakukan diferensiasi jasa. 
Diferensiasi jasa ini merupakan pelengkap untuk diferensiasi produk selanjutnya, karena 
bisa memberikan nilai tambah produk. Diferensiasi pelayanan meliputi kemudahan 
pemesanan, pengiriman, instalasi, pelatihan konsumen, konsultasi konsumen, 
pemeliharaan, dan perbaikan. Kemudahan pemesanan meliputi fasilitas yang diterima 
oleh konsumen untuk melakukan pemesanan produk atau jasa. Kemudahan pemesanan 
dapat ditunjukkan adanya akses bagi konsumen untuk mudah melakukan pemesanan 
tanpa tergantung waktu dan tempat. Kecepatan pemesanan menentukan persepsi 
konsumen. Pengiriman produk juga berkaitan dengan diferensiasi. Pengiriman produk 
yang tepat dan mudah bisa memberikan kepuasan tersendiri karena konsumen 
mendapatkan kemudahan untuk akses produk. Instalasi merupakan aspek diferensiasi 
yang menunjukkan fasilitas perusahaan untuk memudahkan pemasaran produk. 
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Pemasangan produk terkadang membutuhkan bantuan pihak perusahaan karena produk 
memiliki karakteristik cukup rumit, sehingga adanya pemasangan produk, konsumen 
tidak perlu kesulitan memanfaatkan penggunaan produk.  

Diferensiasi pelayanan juga meliputi pelatihan konsumen. Produk-produk 
elektronik, atau produk dengan spesifikasi teknologi yang tinggi sebaiknya menyediakan 
pelayanan kepada konsumen untuk dapat menggunakan dengan baik. Selain pelatihan, 
perusahaan juga menyediakan pelayanan konsultasi. Pelayanan konsultasi ini dapat 
memudahkan konsumen memahami penggunaan produk. Buku manual biasanya 
disediakan oleh perusahaan, namun pelayanan konsultasi menambah kemudahan 
konsumen memahami penggunaan produk. Pemeliharaan dan reparasi atau perbaikan 
membantu konsumen untuk tetap melakukan pembelian. Perusahaan memang 
menawarkan hal ini karena mengingat adanya tingkat persaingan yang cukup intensif. 
Dengan demikian, perusahaan dapat memberikan nilai tambah kepada konsumen.  

 

Desain 

Desain merupakan fitur produk yang bisa memengaruhi konsumen.7 Perusahaan 
yang mampu mengkomunikasikan makna penting melalui desain produk dapat 
menciptakan keuntungan kompetitif dan meningkatkan kemungkinan kesuksesan 
produk.8 Makna desain produk juga dapat mengkomunikasi konsumen untuk menilai 
produk aspek fungsional, estetika, simbolis atau ergonomi. Motif ini semua dapat 
membantu efek positif penilaian produk. Para desainer terkadang menemui kesulitan 
untuk mengkomunikasikan pesan kepada konsumen. Apabila konsumen merasa desain 
produk tidak bisa dipahami dengan baik, maka konsumen akan menilai produk negatif. 
Ketika desain produk nampak modern dari sisi estetika, maka konsumen akan termotivasi 
untuk menilai produk.9 Proses desain dimaknai dari tampilan produk. Ketika konsumen 
melihat tampilan produk, konsumen mempersepsikan properti fisik yang dapat 
membentuk keseluruhan desain produk misalnya warna, ukuran, dan tekstur. Kombinasi 
warna, materi atau fitur fisik lain memberikan makna pada produk dengan sejumlah 
atribut. Atribut atau fitur menciptakan kesan tersendiri pada konsumen.  

Desain juga berfungsi untuk memberikan pengalaman dalam mengkonsumsi 
produk melalui sejumlah manfaat.10 Desain produk memberikan aspek utilitas dan 
hedonis.11 Desain yang bagus akan memotivasi konsumen untuk menyampaikan informasi 
yang positif pula pada konsumen lain dan meningkatkan kemungkinan untuk membeli 
produk. Aspek hedonis dari desain produk menunjukkan manfaat estetika dan 
pengalaman dari produk. Aspek hedonis ini  biasanya berkaitan dengan produk-produk 
yang menawarkan kemewahan. Aspek hedonis dari desain merupakan sesuatu yang bisa 
mendukung dari sisi penampilan produk agar konsumen dalam menggunakannya merasa 
nyaman, kelihatan “keren” mode, dan cenderung mengikuti perkembangan zaman. 
Sementara itu, aspek utilitarian dikaitkan dengan manfaat instrumental dan benefit serta 
lebih dikaitkan dengan manfaat utama.12  
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IKEA 

IKEA menggandeng desainer asal Belanda, Piet Hein Eek untuk menggarap produk 
dengan nama JASSA. Produk yang merupakan koleksi terbatas itu akan tersedia di 
toko-toko IKEA pada Maret 2017 mendatang.Piet Hein Eek hadir dengan keunikan 
desain yang berfokus pada ketidaksempurnaan dengan menggunakan materi yang 
berkelanjutan, sehingga cocok dengan prinsip-prinsip Democratic Design IKEA, 
yakni prinsip bentuk yang baik, fungsi, kualitas, harga terjangkau dan 
berkelanjutan. 

Piet Hein Eek mendesain dengan bahan yang tidak biasa digunakan untuk 
merancang produk-produk dengan desain yang unik. Ia percaya bahwa ”ketidak-
sempurnaan” merupakan kunci untuk merancang desain yang hebat. Rancangan 
koleksi JASSA yang dihadirkan akan menggunakan filosofi desainnya sehingga 
produk-produknya dapat diakses oleh banyak orang. Bagi IKEA, ini merupakan 
suatu cara untuk melanjutkan eksplorasi terhadap produksi massal terhadap 
sesuatu yang unik.Menggunakan bahan-bahan yang tersedia oleh alam merupakan 
basis Piet dalam berkarya. Fokusnya dalam berkreasi dikombinasikan dengan cara 
pemikirannya dalam memproduksi, membuat Piet seorang desainer yang disegani. 
Fokus Piet dalam bekerja secara efisien dalam menggunakan bahan-bahan, teknik 
produksi dan seni. 

Piet akan membuat rangkaian produk koleksi JASSA yang terbuat dari bahan-bahan 
alami dengan teknik tradisional. Para perancang dan tim di balik rangkaian produk 
JASSA telah mengeksplorasi ide-ide kreatif menggunakan bahan dan teknik 
pembuatan dari Indonesia. Bahan-bahan yang digunakan terbuat dari serat alami 
dan tekstil bercorak seperti batik yang ditampilkan dengan campuran eklektik di 
dalam koleksi yang mengangkat indahnya kerajinan tradisional.13 

 

Hubungan Produk dan Merek 

Hierarki Produk 

Hierarki produk terdiri atas enam tahapan.14 Hierarki produk yang dijelaskan 
berkaitan dengan aspek komunikasi.  

1. Need family. Aspek ini menunjukkan kebutuhan utama yang mendasari eksistensi 
product family. Sebuah produk sebenarnya bertujuan untuk menjalin hubungan 
sosial dan berbagi informasi. 

2. Product family. Semua product class yang memenuhi kebutuhan hubungan sosial 
dan berbagi informasi, misalnya alat komunikasi. 

3. Product class. Semua produk dalam product family yang memiliki koherensi 
fungsional atau yang dinamakan product category, misalnya telepon, internet, 
handphone.  

4. Product line. Sekelompok produk dalam product class atau product category yang 
saling berkaitan untuk memenuhi fungsi yang sama dan ditawarkan kepada 
kelompok yang sama serta dipasarkan pada saluran dan rentang harga yang sama. 
Product line bisa terdiri atas sejumlah merek. 

5. Product type. Sekelompok item dalam product line yang memiliki bentuk sama, 
misalnya au touch screen.  
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6. Item. Aspek ini juga dinamakan stock-keeping unit dalam merek atau product line 
yang dapat dibedakan dari ukuran, harga tampilan, dan sejumlah atribut, 
misalnya Samsung memiliki sejumlah seri. 
  

Sistem dan Bauran Produk 

Sistem produk adalah kelompok keragaman produk dengan item yang berkaitan 
satu sama lain dan memiliki fungsi yang sama. Misalnya handphone-iPhone memiliki 
atribut untuk komunikasi, hiburan, kamera, dan data. Bauran produk merupakan 
sejumlah product line atau lini produk dengan serangkaian item yang menyertainya. 
Dalam bauran produk terdapat aspek width, length, depth, dan konsistensi. Tabel berikut  
menjelaskan bauran produk yang ada di Unilever. 

1. Width (kelebaran). Aspek ini merupakan berapa banyak lini produk yang dimiliki 
oleh perusahaan. Ada tiga lini produk dalam Unilever yaitu food,  personal care, 
dan home care. Ketiga lini produk ini memiliki masing-masing merek yang 
menyertai dan bisa terus berkembang. Sejumlah merek yang pada tiap lini 
merupakan akuisisi merek perusahaan lain.  

2. Length (panjang). Aspek ini berkaitan dengan sejumlah item yang ada dalam 
bauran produk. Aspek ini berkaitan dengan merek produk yang ada pada setiap 
kelebaran lini produk. Masing-masing dalam lini produk food misalnya, ada 
sejumlah merek yang diluncurkan oleh Unilever setiap waktu. 

3. Depth (kedalaman). Aspek ini berkaitan dengan banyaknya varian yang 
ditawarkan dalam masing-masing produk dalam lini. Masing-masing merek pada 
lini produk memiliki sejumlah varians.   

4. Konsistensi. Aspek ini menjelaskan seberapa kuat atau dekat berbagai lini 
produk dalam penggunaan akhir, persyaratan produksi, dan saluran distribusi.  

 

Tabel Bauran Produk Unilever 

Width (Kelebaran Lini Produk) 
 
 
 
 

Length 
(Panjang Lini 

Produk) 

Food Brands Personal Brands Home Care Brand 
Bango 
Buavita 
Blue Band 
Royco 
Sariwangi 
Taro 
Wall’s 

Axe 
Citra 
Clear 
Dove  
Lifebuoy 
Lux  
 
Pepsodent 
    Gum care  (depth) 
        Decay (depth) 
        Fresh (depth) 
 
Pond’s 
Rexona  
Sunsilk 
Vaseline 

Cif 
Domestos 
Pureit 
Rinso 
Sunlight 
Viso 
Vixal 
Wipol 

 

Sumber: www.unilever.co.id  
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Analisis lini produk dilakukan oleh setiap perusahaan karena hal ini bisa 
memantau perkembangan kinerja masing-masing merek dalam lini produk. Setiap 
perusahaan memiliki kebijakan mengelola masing-masing merek untuk memahami 
tingkat penjualan dan profit. Hal ini penting dilaksanakan oleh perusahaan agar bisa 
mengembangkan strategi yang tepat untuk mengelola merek dengan baik. Monitor 
terhadap kinerja masing-masing merek bisa dipantau setiap saat. Apabila kinerja merek 
tidak baik, merek bisa dikembangkan lagi dengan mendorong agar konsumen bisa 
menerima dengan baik. Namun, mempertahankan merek yang tidak memberikan 
keuntungan jangka panjang, tidaklah selalu menguntungkan karena ini akan mengganggu 
stabilitas keuangan perusahaan. Pada titik paling ekstrim, perusahaan bisa tidak 
melanjutkan  merek untuk diproduksi oleh perusahaan. Setiap merek dalam lini produk 
diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena bisa memberikan 
tambahan profitabilitas. Merek-merek yang unggul dapat menyumbang kinerjanya pada 
merek lain. Perusahaan juga diharapkan melakukan product mapping artinya perusahaan 
dapat memantau kinerja merek dibandingkan dengan merek pesaing sehingga 
perusahaan memiliki gambaran mengenai posisi merek di antara merek pesaing. Mapping 
ini bisa dilakukan setiap saat khususnya untuk perusahaan yang memiliki kompetisi 
merek yang cukup ketat.  

 

Panjang Lini Produk  

Panjang lini produk merupakan strategi pemasaran yang harus dikembangkan 
oleh perusahaan. Dasar strategi pengembangan ini adalah keinginan perusahaan untuk 
memperluas pasar, mendapatkan peningkatan profitabilitas dan memenuhi kebutuhan 
konsumen dengan baik. Strategi perusahaan yang bisa dilakukan mengembangkan 
strategi dengan line stretching atau perluasan lini. Perluasan lini bisa berupa down-
market stretch, up-market stretch, dan two way-stretch.15 

Strategi down-market stretch merupakan strategi pemasaran yang menyasar pada 
level di bawahnya biasanya berkaitan dengan segmentasi demografi. Secara lebih 
spesifik, perusahaan menyasar ke konsumen yang memiliki sensitivitas harga. Tujuan 
perusahaan adalah menangkap adanya pertumbuhan industri dengan digambarkan oleh 
konsumen yang memiliki kemampuan membeli dengan tingkat tertentu. Perusahaan bisa 
saja menganggap bahwa dengan mengenalkan produk yang berada pada level bawah 
dapat menguasai pasar lebih baik dari pesaing. Dikhawatirkan, apabila perusahaan tidak 
menyasar pada level ini, perusahaan akan kehilangan pasar dalam jangka panjang. 
Namun, yang perlu diperhatikan adalah perusahaan jangan sampai terjebak dalam 
perangkap persaingan dengan perusahaan-perusahaan yang sebenarnya bukan pesaing 
utama. Selain itu perusahaan juga menghindari terciptanya persepsi yang kurang bagus 
dari konsumen.  

Strategi up-market stretch merupakan perluasan lini yang ditujukan untuk 
menyasar segmen atas. Tujuan dilaksanakan strategi ini adalah adanya peluang pasar dan 
kemampuan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang mampu 
melayani segmen atas. Perusahaan harus mampu melakukan monitoring terhadap 
perilaku konsumen pada level atas karena segmen ini memiliki kemampuan beli yang 
tinggi dengan demikian mereka mampu menentukan preferensi. Perusahaan bisa 
mengembangkan strategi yang berbeda untuk menyasar segmen ini melalui produk yang 
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berkualitas, harga premium, nama merek yang berbeda, atau distribusi yang lebih 
eksklusif. 

Strategi two way-stretch adalah strategi yang menyasar baik untuk segmen atas 
maupun segmen bawah. Perusahaan bertujuan untuk melayani semua segmen karena 
memiliki kemampuan dalam menerapkan strategi. Perusahaan harus didukung dengan 
kemampuan sumber daya yang cukup baik keuangan, sumber daya manusia, dan 
kemampuan untuk mengembangkan produk yang selalu konsisten dengan segmen yang 
dituju. 

 

Harga Bauran Produk  

Setiap bauran produk memiliki strategi harga yang berbeda-beda.16 Tujuan 
penetapan harga yang berbeda adalah perusahaan untuk memaksimalkan profit.  Selain 
itu, perusahaan juga berkeinginan untuk menghadapi persaingan dan memenuhi 
kebutuhan konsumen dengan baik. Strategi ini berupa product line pricing, optional-
feature pricing, captive-product pricing, two part pricing, by-product pricing, dan product-
bundling price. Product line pricing merupakan strategi penetapan harga untuk membuat 
harga bervariasi dan disesuaikan dengan segmentasi produk  serta kualitas produk. 
Optional-feature pricing adalah strategi untuk menyesuaikan harga berkaitan dengan 
penawaran produk utama dan tambahan. Biasanya perusahaan akan menetapkan harga 
yang lebih murah untuk produk utama, dan memberikan harga yang lebih mahal untuk 
produk tambahan. Hal ini bertujuan menghilangkan persepsi mahalnya sebuah produk, 
misalnya rumah makan akan menetapkan harga mahal untuk minuman sedangkan untuk 
makanan ditetapkan harga lebih rendah.  

Captive-product pricing merupakan penetapan harga pada produk yang berbeda 
untuk produk yang sifatnya bisa digunakan berulang kali, namun ada komponen 
pendukung lain  yang harus diganti setiap saat bila komponen tersebut sudah habis masa 
penggunaannya, misalnya kamera dengan film, printer dengan tinta dan cartridge, 
pencukur dan pisau pencukur. Harga untuk produk utama biasanya lebih rendah 
daripada harga untuk produk tambahan. Two part pricing merupakan strategi penetapan 
harga dengan menentukan komponen biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap biasanya 
lebih rendah daripada biaya variabel. By-product pricing merupakan penetapan produk 
yang ditujukan untuk sisa-sisa produk atau hasil sampingan dari produk utama. Biasanya 
harga produk untuk produk sisa atau sampingan ditetapkan dengan harga lebih rendah. 
Product-bundling price merupakan strategi yang ditujukan untuk menawarkan produk 
dalam satu paket. Pure bundling terjadi ketika perusahaan menawarkan produk dalam 
murni satu paket; sedangkan mixed bundling adalah perusahaan bisa menawarkan 
produk secara individual, namun di satu sisi dapat menawarkan produk dalam paket 
dengan harga lebih murah.  

 

Co-Branding dan Ingredient Branding 

Co-branding adalah teknik populer yang digunakan oleh pemasar untuk 
melakukan transfer asosiasi positif dari merek perusahaan partner atau mitra ke merek 
baru mitra perusahaan lain.17 Co-branding juga merupakan kombinasi merek atau produk 
dari perusahaan lain sehingga bisa menciptakan sesuatu yang unik dari sebuah produk 
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atau jasa.18 Co-branding ditujukan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan 
melakukan kompetisi untuk dapat memperoleh pengakuan publik. Dengan melakukan 
strategi ini perusahaan dapat mengerahkan sumber daya yang lebih besar, mengurangi 
biaya produksi, dan bisa menghasilkan penjualan yang lebih besar. Co-branding juga 
memberikan daya ungkit kepada perusahaan partner. Kolaborasi perusahaan dapat 
menciptakan persepsi positif dari konsumen karena kekuatan sebuah mitra perusahaan 
dapat diberikan kepada perusahaan lain. Hal ini juga memperkuat persepsi kualitas yang 
akan diterima oleh konsumen. Aspek halo effect ini bisa memberikan keuntungan 
tersendiri bagi keduanya. Untuk itu, perusahaan perlu mencari mitra yang kurang lebih 
sejajar dengan kemampuan perusahaan dan memiliki kompetensi yang saling 
melengkapi. Sifat komplementer dari kompetensi akan memberikan nilai lebih dan 
menciptakan sinergi dari kerjasama ini. Co-branding ini juga rentan terhadap  reputasi 
negatif dari salah satu mitra perusahaan karena reputasi negatif dari satu perusahaan 
akan memengaruhi persepsi negatif dari perusahaan secara keseluruhan. Strategi ini bisa 
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil agar memperoleh kekuatan pasar.  

 

Co-Branding Nike &Apple  

Nike + iPod merupakan strategi co-branding yang cukup sukses. Masing-masing 
perusahaan memiliki keunggulan sesuai dengan kompetensi produk. iPod 
merupakan produk Apple yang berfungsi untuk mendengarkan lagu, film, dan 
sejumlah atribut yang lainnya. Dengan kolaborasi ini, konsumen memperoleh 
manfaat dari masing-masing keunggulan kolaborasi merek ini. Nike adalah 
perusahaan sepatu olahraga yang menjadi pemimpin pasar. Untuk mempertahankan 
pasar sekaligus memperluas pasar yang ada, perusahaan bekerjasama dengan 
Apple. Dengan menggunakan baik produk sepatu Nike dan produk iPod, konsumen 
memperoleh informasi selama berolahraga mengenai jarak, waktu, kecepatan, dan 
kalori yang sudah terbakar. Informasi yang diberikan oleh iPod bersifat seketika 
sehingga bisa memberikan motivasi untuk terus berolahraga. Motif kolaborasi dalam 
bentuk co-branding ini adalah untuk mendorong konsumen agar semangat 
menjalani hidup sehat, namun tetap bisa menikmati dengan mendengarkan musik 
sekaligus memperoleh informasi. 19 

 

Wonderful Indonesia 

Asia Tenggara menjadi salah satu fokus Kementerian Pariwisata untuk mendorong 
jumlah kunjungan wisatawan manca negara ke Indonesia. Pada 2019, industri 
pariwisata diperkirakan akan menyumbang pendapatan terbesar untuk Indonesia, 
sebesar US$20 miliar. Untuk mewujudkan sasaran di atas, Kementerian Pariwisata 
(KemenPar) sudah menjalankan sejumlah program. Salah satu program terbaru 
KemenPar adalah "Co-Branding Wonderful Indonesia - Grab". Kolaborasi ini 
merupakan bagian dari strategi untuk menggarap pasar wisatawan Asia Tenggara. 
Grab memiliki jumlah pengguna yang sangat banyak di wilayah ini, termasuk kaum 
milenial yang telah menggunakan Grab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 
mereka. KeMenpar percaya kemitraan ini akan membantu mempromosikan 
Wonderful Indonesia dan membantu lebih banyak masyarakat Asia Tenggara untuk 
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menjelajahi keindahan Indonesia. Pihak Grab menindaklanjuti kerja sama ini 
dengan mempromosikan 10 Destinasi Prioritas, dan menyediakan layanan yang 
mempermudah wisatawan berkeliling di berbagai lokasi di Indonesia. Target yang 
dituju dari kerja sama ini adalah promosi Calendar of Events Indonesia, 
mempromosikan program Hot Deals (berbagai paket hotel dan tiket penerbangan 
dengan harga diskon), dan promosi 10 Destinasi Prioritas. Kolaborasi dua merek 
yang sama-sama memiliki brand equity yang kuat di tingkat dunia dan regional ini 
diharapkan akan saling menguntungkan (win-win) dan terutama akan sangat 
mendukung kemajuan industri pariwisata di Indonesia dan semua industri yang 
terkait.20 

 

Selain adanya co-branding, strategi lain yaitu ingredient branding. Strategi ini 
sebenarnya tidak sama dengan co-branding, namun merupakan bahasan dalam co-
branding. Ingredient branding adalah kebijakan merek berkaitan dengan tujuan, strategi, 
dan instrumen yang berkaitan dengan material, komponen, dan bagian yang mewakili 
merek dari  target perusahaan tertentu. Beberapa komponen yang menjadi ingredient 
branding tidak bisa dijual sendirian, karena merupakan bagian dari merek produk lain, 
namun juga ada beberapa ingredient branding yang dijual terpisah dari produk utamanya, 
misalnya dalam industri otomotif.21 Ingredient branding menjadi sebuah bentuk aliansi 
merek yang didasarkan pada desain kooperatif dan merupakan penyampaian produk. 
Ingredient branding terjadi ketika bagian komponen merek dipromosikan pada pengguna 
akhir. Namun, sebenarnya ingredient branding digunakan karena untuk mendukung 
merek utama dalam menghadapi persaingan yang ada.  

Komponen ingredient brand seharusnya bisa dibedakan satu sama lain sehingga 
bisa menciptakan nilai berkelanjutan pada konsumen akhir. Komponen ingredient brand 
bisa menjadi fungsi penting untuk kinerja produk akhir. Intel merupakan ingredient 
brand yang sangat fenomenal dan memengaruhi kinerja sebuah merek komputer. 
Ingredient brand juga tergantung pada komponen pendukungnya. Ingredient brand juga 
menjadi potensi penting dalam pengembangan merek produk karena bisa menciptakan 
nilai tambah bagi konsumen yang berkaitan dengan fungsi, fitur, dan benefit pada setiap 
komponen produk. Komponen utama dalam ingredient brand bermuara pada produk 
dalam industri bisnis. Industri bisnis terdiri atas capital items, material & parts, serta 
supplies & business service. Di samping itu, material & parts terdiri atas raw material dan 
manufactured materials & parts. Selain itu, masing-masing raw materials terdiri atas farm 
products dan natural products, sedangkan manufactured materials & parts terdiri atas 
component material dan component parts.  
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Dasar Ingredient Branding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Ingredient Branding 

Sumber: Philip Kotler & Waldemar Pfoertsch, Ingredient Branding: Making the Invisible Visible, (New York: 
Springer) 2010. 

 

Boeing-Garuda 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berkolaborasi dengan CFM Internasional untuk 
menyediakan mesin pesawat LEAP-1B di armada B737 MAX 8. Mesin LEAP 
diklaim sebagai yang tercanggih, terhandal, paling efisien dalam penggunaan bahan 
bakar untuk generasi terbaru pesawat “single-aisle”. Mesin tersebut 
menggabungkan berbagai inovasi terbaru dalam industri. Dengan bobot yang lebih 
ringan dan daya tahan lebih tinggi, komponen tersebut akan menghasilkan 
peningkatan efisiensi dalam penggunaan bahan bakar hingga 15%, penurunan 
emisi CO2, margin 50% terhadap peraturan emisi baru, tingkat kebisingan yang 
lebih rendah, dan biaya operasional yang lebih rendah secara keseluruhan. 
Kerjasama penyediaan mesin tersebut adalah komitmen perseroan untuk terus 
menghadirkan teknologi paling modern dan mesin pesawat terefisien dalam 
penggunaan bahan bakar yang ada saat ini. Kolaborasi keduanya berlangsung lama, 
sejak pengoperasian mesin CFM56-3 untuk armada Boeing 737-300 di akhir 1990-
an. Hingga saat ini, hampir sebanyak 80 mesin CFM digunakan pada pesawat tipe 
737 milik Garuda.  Pesawat B737 MAX 8 merupakan pengembangan dari B737-
800NG menggabungkan teknologi mesin CFM International LEAP-1B terbaru, 
sayap Advanced Technology dan sejumlah fitur lainnya untuk memberikan efisiensi 
tertinggi serta meningkatkan kehandalan dan kenyamanan penumpang di kelas 
armada “single-aisle”. 22 
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Kemasan 

Kemasan bertujuan untuk mengkomunikasi merek dan sejumlah komponen 
simbolis yang berkaitan dengan warna, desain, ukuran, dan materi fisik. Berkaitan 
dengan warna, sejumlah warna memberikan makna tersendiri. Merah menunjukkan sifat 
yang aktif, memberi semangat, dan ceria. Oranye menggambarkan warna yang menggugah 
selera. Kuning memberi simbol mengundang keceriaan dan perhatian. Hijau 
menunjukkan kesehatan, kebersihan, dan kesegaran. Biru memiliki makna keamanan 
dan ketenangan berpikir, sedangkan putih melambangkan kesucian dan kebersihan.  

Kemasan produk menunjukkan empat fungsi utama, yaitu visibility, informasi, 
emotional appeal, dan workability.23 Visibility merupakan aspek yang dimiliki oleh merek 
untuk menunjukkan penampakan produk agar lebih menonjol daripada merek pesaing. 
Kemasan yang menarik menjadi perhatian sendiri bagi konsumen untuk memilih di 
antara pilihan produk yang ada. Visibility produk memiliki bentuk yang beragam, 
sehingga bisa menjadi ciri atau identitas tersendiri dari masing-masing merek. Informasi 
merupakan fungsi kemasan lainnya, karena ini bisa memberikan keterangan mengenai 
penggunaan produk lebih baik. Informasi ini berupa keterangan penggunaan produk, 
biasanya dilekatkan pada kemasan sehingga konsumen memperoleh informasi mengenai 
isi atau keterangan produk. Emotional appeal merupakan aspek yang memberikan sisi 
lain kemasan produk. Kemasan yang unik, menarik dapat memberikan kenyamanan dan 
kemudahan dalam menggunakan. Kemasan ini bisa menjadi daya tarik kepada konsumen 
untuk memilih merek yang ada. Workability menunjukkan bahwa kemasan yang memiliki 
kualitas bagus dapat memberikan manfaat kepada konsumen dalam menggunakan 
produk secara optimal. Isu mengenai workability berkaitan dengan sejumlah fungsi, yaitu 
kemasan dapat melindungi isi produk, kemasan mampu memudahkan konsumen untuk 
menyimpan dan menggunakan produk. 

Kemasan produk intinya bisa memengaruhi persepsi konsumen mengenai produk 
dan pada akhirnya bisa memengaruhi konsumen untuk memutuskan melakukan 
pembelian. Kemasan bisa dianggap dapat  memengaruhi tingkat penjualan produk dan 
pencitraan merek itu sendiri. Kemasan yang menarik mampu menyampaikan pesan 
kualitas produk yang tinggi dan sepadan dengan harga yang menyertainya. Desain 
kemasan yang menarik mampu menunjukkan harga produk tersebut. Pada akhirnya, akan 
menarik konsumen untuk melakukan pembelian.24  

 

Aqua Reflection 

Mengawali tahun 2018, Aqua Reflection meluncurkan inovasi terbarunya pada 
kemasan botol kaca premium. Inovasi ini diwujudkan dengan menghadrikan full 
design pada botol kaca Aqua melalui full sleeve. Desain yang dirilis merupakan yang 
pertama di Indoesia untuk kategori botol kaca premium, elegan dan dinamis. Dengan 
menggandeng perancang Sebastian Gunawan, kampanye kali ini mengusung tema 
alam atau floral dengan melahirkan dua jenis desain, yaitu Aqua Reflection Still dan 
Aqua Reflection Sparkling.  Aqua Reflection juga meluncurkan kemasan baru 750 
ml untuk menjawab kebutuhan sharing moment yang saat ini menjadi tren. 
Kolaborasi ini merupakan kelanjutan dari kampanye Aqua Reflection bertajuk 
Reflection of you khususnya pada pilar fashion. Pemilihan Sebastian sebagai 
desainer botol kaca premium Aqua kali ini dikarenakan jejak rekam Sebastian yang 
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telah bertaraf intrnasional dan selalu menciptakan kesan glamor di setiap karyanya. 
Hadirnya desain unik di tiap produk Aqua, merupakan upaya branding dan edukasi 
perusahaan utuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya air mineral. Packaging 
yang menarik bisa mendorong masyarakat bersedia untuk minum air putih. Ini juga 
merupakan strategi kita dalam mengedukasi masyarakat.25 

 

Label 

Labeling merupakan aspek penting yang bisa memuat merek produk, deskripsi 
produk, dan tingkat kualitas produk. Merek produk dapat berupa gambar atau produsen 
produk. Deskripsi produk berkaitan dengan komposisi produk, kandungan produk, 
tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsa. Tingkat kualitas produk berkaitan dengan 
evaluasi kualitas produk yang tertera. Labeling merupakan strategi produk yang harus 
diperhatikan oleh produsen karena merupakan bagian strategi pemasaran agar produk 
tersebut diterima baik oleh konsumen. Selain itu, labeling dapat dijadikan sebagai 
strategi diferensiasi produk agar menjadi sesuatu yang bisa diperhatikan oleh konsumen 
di antara produk yang ada di pasar. Labeling menunjukkan keseriusan perusahaan untuk 
memberikan informasi terbaik mengenai komposisi produk yang dipromosikan ke 
konsumen. Paling tidak ini merupakan itikad baik dari perusahaan untuk tidak 
memberikan informasi yang salah kepada konsumen. Memberikan informasi yang benar 
dan sesuai dengan aturan yang ditentukan pemerintah merupakan salah satu bentuk dari 
perlindungan hak-hak konsumen untuk bisa mengkonsumsi produk dengan baik dan 
sehat. Konsumen memiliki hak untuk kandungan suatu produk.26  
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Ringkasan 

1. Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan dalam bentuk fisik 
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk memiliki variasi 
benefit yang berbeda antara satu produk dan produk lainnya. Produk memiliki 
tingkat kegunaan. Produk memiliki hierarki pemenuhan kebutuhan hidup 
konsumen. 

2. Klasifikasi produk dibagi menjadi durabilitas, tangibility, klasifikasi consumer 
goods, dan industrial goods.   

3. Diferensiasi produk bisa meliputi sejumlah aspek yaitu bentuk, fitur, 
customization, kualitas kinerja, conformance quality, durabilitas, reliabilitas, 
repairability, dan style. 

4. Desain merupakan fitur produk yang bisa memengaruhi konsumen. Perusahaan 
yang mampu mengkomunikasikan makna penting melalui desain produk dapat 
menciptakan keuntungan kompetitif dan meningkatkan kemungkinan kesuksesan 
produk. 

5. Sistem produk adalah kelompok keragaman produk dengan item yang berkaitan 
satu sama lain dan memiliki fungsi yang sama. Bauran produk merupakan 
sejumlah product line atau lini produk dengan serangkaian item yang 
menyertainya. 

6. Co-branding juga merupakan kombinasi merek atau produk dari perusahaan lain 
sehingga bisa menciptakan sesuatu yang unik dari sebuah produk atau jasa. 
Ingredient branding adalah kebijakan merek berkaitan dengan tujuan, strategi 
dan instrumen yang berkaitan dengan material, komponen, dan bagian yang 
mewakili merek dari  target perusahaan tertentu. 
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Bab 13  

Pengelolaan Jasa 

 

Tujuan Pembelajaran 

Tujuan bab ini adalah menjelaskan sifat, kategori, karakteristik jasa dan strategi 
pemasaran. Jasa dalam hal ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. 
Pembahasan mengenai  pengelolaan kualitas jasa dan  perkembangan dinamika jasa saat 
ini juga dijelaskan.  

Industri jasa sudah mendominasi dalam kegiatan bisnis karena industri ini 
mendukung kebutuhan konsumen dengan baik. Jasa bisa ditawarkan dari berbagai sektor 
yaitu sektor pemerintah, nirlaba, bisnis, manufaktur, dan retail. Sektor pemerintah 
meliputi sektor pelayanan postal, peraturan, dan sekolah. Sektor nirlaba meliputi 
museum, kemanusiaan, lembaga keagamaan, sekolah, yayasan, bahkan rumah sakit. 
Sektor bisnis meliputi penerbangan, perbankan, hotel, asuransi, hukum, konsultan, 
rumah sakit, dan akuntan. Pada aspek retail, terdapat kasir, salesman, dan customer 
service. Jasa didefinisi sebagai tindakan atau kinerja yang ditawarkan kepada pihak lain 
dalam bentuk tidak nyata. Jasa juga didefinisi sebagai aktivitas ekonomi yang output-nya 
bukan merupakan produk fisik atau konstruksi fisik, namun secara umum dikonsumsi 
pada waktu jasa dihasilkan dan disiapkan dengan tambahan nilai sehingga bisa terasa 
nyata bagi konsumennya.1 Dalam melakukan produksi jasa, bisa dikaitkan atau tidak 
dikaitkan dengan produk fisik. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa melakukan 
sejumlah strategi untuk menerapkan strategi diferensiasi agar bisa diterima baik oleh 
konsumen.  

 

MEN/O/LOGY by ZAP  

Kegiatan merawat kulit dan tubuh biasanya memang identik dilakukan oleh para 
perempuan. Namun, seiring perubahan kebutuhan, laki-laki saat ini juga dituntut untuk 
juga merawat penampilan dirinya. Melihat pasar untuk jasa perawatan kecantikan bagi 
laki-laki, ZAP Clinic sebuah klinik kecantikan khusus perempuan yang telah berdiri 
di Indonesia sejak tahun 2009 meluncurkan klinik perawatan khusus laki-laki pertama 
di Indonesia bertajuk MEN/O/LOGY by ZAP. ZAP Clinic pada awal pendiriannya 
berfokus hanya pada layanan hair removal, namun saat ini  telah bertranformasi 
menjadi klinik kecantikan khusus untuk perempuan yang menghadirkan perawatan 
berbasis laser. Ekstensifikasi pelayanan yang diberikan bagi laki-laki didorong oleh 
tren yang terjadi di beberapa negara seperti Korea Selatan. Mengusung konsep manly, 
fashionable, warm and professional, MEN/O/LOGY by ZAP yang menyasar target 
konsumen laki-laki berusia 30-40 tahun ini tetap mengedepankan teknologi laser, dan 
menggabungkan tema barber dan grooming. MEN/O/LOGY memiliki variasi perawatan 
yang cukup beragam, perawatan rambut adalah yang paling difokuskan untuk 
mengatasi beragam masalah rambut yang dihadapi oleh kaum laki-laki seperti 
kebotakan dan kerontokan. Selain perawatan rambut, dua perawatan kecantikan 
lainnya yang banyak diminati laki-laki adalah botox dan perawatan untuk mengatasi 
bekas jerawat.2  
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Sifat Jasa 

Industri Jasa  

Mempelajari jasa sangat penting karena ada sejumlah faktor yang 
memengaruhinya. Konsep pemasaran jasa merupakan konsep penting yang harus 
dipelajari karena mengingat pentingnya industri jasa saat ini. Perkembangan yang sangat 
luar biasa di industri jasa khususnya kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi 
telah memaksa para akademisi dan praktisi untuk memperhatikan jasa. Industri jasa 
dianggap telah memberikan kontribusi besar terhadap gross domestic product suatu 
negara. Jasa juga dianggap sebagai keharusan dalam bisnis khususnya dalam manufaktur 
dan teknologi informasi. Pada mulanya, perkembangan jasa didominasi hanya pada 
perbankan, transportasi, dan kesehatan, namun saat ini jasa juga mulai merambah pada 
bidang otomotif, komputer, dan manufaktur lainnya. Dengan memperhatikan jasa sebagai 
komponen penting dalam setiap industri, diharapkan dapat memberikan kontribusi 
penting dalam peningkatan produktivitas kerja suatu organisasi.3 Perusahaan jasa 
dituntut lebih profesional dalam memberikan pelayanan. Masing-masing industri 
berusaha untuk memahami target dan strategi pemasaran dengan baik karena untuk 
memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan. Meskipun perusahaan 
tidak bergerak dalam bidang jasa, perusahaan diharapkan dapat menerapkan konsep jasa 
dengan baik dalam organisasinya. Konsep jasa juga bisa dijadikan sebagai bagian integral 
dalam kegiatan bisnisnya sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan untuk 
memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Selain itu, fokus pada kualitas jasa akan 
menghasilkan peningkatan penghasilan bagi perusahaan karena perusahaan 
memperhatikan kepuasan konsumen.4 

 

Kategori Bauran Jasa 

Kategori bauran jasa juga dibagi berdasarkan tingkatan dari kategori yang benar-
benar produk sampai dengan murni jasa.5 

1. Pure tangible good. Barang yang memiliki wujud nyata dan tidak ada tambahan 
pelayanan yang diberikan kepada konsumen ketika mengkonsumsinya. Contoh 
barang-barang ini adalah convenience goods.  

2. Tangible good with accompanying services. Barang yang memiliki wujud nyata dan 
ada tambahan layanan ketika konsumen membelinya. Barang-barang yang ada 
layanan tambahan biasanya barang-barang yang memiliki tingkat teknologi yang 
rumit dan berisiko tinggi. Oleh karena itu, perusahaan menyertakan layanan 
ketika konsumen sudah membelinya misalnya pelatihan pemakaian produk atau 
garansi.  

3. Hybrid. Contoh barang yang memiliki hibrida baik jasa maupun produk adalah 
pelayanan di rumah makan. Pelayanan di rumah makan merupakan kombinasi 
antara produk dan jasa yang seimbang. Makanan sebagai barang nyata juga 
menuntut kualitas rasa yang tinggi, begitu juga penyajian makanan kepada 
konsumen yang menghendaki rumah makan untuk memberikan pelayanan 
dengan standar yang pasti.  

4. Major services with accompanying minor goods and services. Kategori ini 
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, sehingga jasa adalah 
komponen utama yang ditawarkan kepada konsumen. Adanya produk atau barang 
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berwujud hanya sekedar tambahan pelayanan misalnya pelayanan jasa 
penerbangan, adanya snack atau makanan merupakan tambahan saja.  

5. Pure service. Kategori jasa ini merupakan perusahaan yang benar-benar 
menawarkan hanya jasa kepada konsumen.  
 

Kategori jasa juga dijelaskan dalam bentuk lain. Jasa juga bisa dibedakan antara 
industri jasa dan perusahaan, jasa sebagai produk, jasa konsumen, dan jasa turunan. 
Pengertian jasa kadang-kadang dipersepsi sebagai jasa konsumen, namun jasa bisa juga 
dibedakan ke dalam empat kategori.6 Pertama, industri jasa dan sejumlah perusahaan. 
Hal ini meliputi industri dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Kategori ini 
dikaitkan dengan pure service misalnya perhotelan, perbankan, komunikasi, dan teknologi 
informatika. Jasa dianggap sebagai kompetensi inti yang ditawarkan kepada konsumen. 
Kedua,  jasa sebagai produk. Produk jasa ditawarkan oleh perusahaan yang bergerak di 
bidang jasa dengan didukung oleh tambahan produk atau jasa. Hal ini bisa dikaitkan 
dengan major services with accompanying minor goods and services. Ketiga, jasa 
konsumen atau customer service. Jasa konsumen adalah jasa yang disediakan untuk 
mendukung pelayanan produk utama perusahaan. Jasa konsumen ini dianggap penting 
karena bisa mendukung kualitas pelayanan produk yang diberikan oleh perusahaan. Jasa 
konsumen terkadang menjadi bagian dari strategi diferensiasi perusahaan untuk lebih 
unggul dari perusahaan lain. Hal ini bisa dikaitkan dengan tangible good with 
accompanying services. Keempat, jasa turunan.7 Jasa turunan ini merupakan konsep yang 
menjelaskan bahwa ada pelayanan tambahan yang bisa ditawarkan dari produk atau jasa 
utama misalnya apotik menyediakan pelayanan informasi kesehatan dan sebagainya. Hal 
ini bisa dijadikan sebagai pendukung kualitas pelayanan yang diberikan kepada 
konsumen. Jasa turunan ini bisa dikembangkan lebih luas dari jasa atau produk utama 
dengan didukung oleh kemajuan teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh 
perusahaan.  

 

Karakteristik Jasa 

Jasa memiliki perbedaan dengan barang dengan sejumlah karakteristik.  

1. Intangibility. Jasa adalah kinerja yang tidak dapat dilihat, dirasakan, dan 
disentuh seperti barang yang tidak berwujud. Implikasi yang muncul adalah jasa 
tidak dapat disimpan oleh karena fluktuasi jasa tidak dapat dikelola. Jasa juga 
sulit untuk mendapatkan hak paten oleh karena itu ide jasa baru sangat mudah 
untuk ditiru oleh perusahaan lain. Selain itu, jasa juga susah untuk 
dikomunikasikan karena kualitas jasa susah untuk dirasakan oleh konsumen. 
Penetapan harga untuk jasa lebih sulit daripada penetapan harga untuk barang. 

2. Heterogeneity. Jasa merupakan kinerja dan diproduksi oleh manusia, oleh karena 
itu tidak ada dua jasa yang memiliki persamaan. Perusahaan dalam hal ini, 
karyawan bisa memberikan pelayanan dari hari ke hari. Keragaman pelayanan 
jasa disebabkan oleh interaksi manusia. Implikasi yang muncul adalah jasa 
bersifat variatif dari sepanjang waktu, konsistensi kualitas jasa menjadi tantangan 
sendiri. Kualitas layanan tidak hanya tergantung pada penyedia jasa, namun juga 
tergantung pada kemampuan konsumen untuk mengartikulasi kebutuhan, 
kemampuan, dan keinginan konsumen, ada atau tidak adanya konsumen lain dan 
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tingkat permintaaan terhadap jasa. Keragaman dalam penyediaan jasa dapat 
diantisipasi juga oleh perusahaan dengan menciptakan service blueprint. Service 
blue print adalah gambaran atau peta yang menggambarkan sistem jasa sehingga 
setiap orang yang berbeda yang terlibat dalam penyediaan jasa akan memahami 
proses penyampaian jasa. Service blue print ini juga memberikan tahapan-tahapan 
yang dilalui oleh penyedia jasa termasuk poin interaksi dengan konsumen, peran 
konsumen, peran karyawan sehingga penyedia jasa bisa memahami titik-titik 
penting dalam berinteraksi penting. Hal ini juga ditunjang dengan logistik, 
teknologi, analisis sistem komputer. Singkatnya, service blue print terdiri atas 
proses, point of contact, dan evidence.8 

3. Simultaneous production and consumption. Pada umumnya, jasa diproduksi lebih 
dahulu, dijual, dan dikonsumsi, namun jasa memiliki karakteristik yaitu dijual, 
dihasilkan, dan dikonsumsi secara simultan. Konsumen harus ada lebih dulu, 
kemudian jasa diberikan kepada konsumen. Aspek simultan ini menuntut adanya 
interaksi yang kuat antara konsumen dan penyedia jasa. Dengan demikian, 
konsumen bisa mendapatkan pengalaman dari mengkonsumsi jasa secara 
langsung. Implikasi yang muncul adalah produksi dan konsumsi dilakukan secara 
sekaligus sehingga kualitas jasa akan dirasakan ketika jasa diterima oleh 
konsumen. Tentu saja, kinerja jasa akan dievaluasi pada saat itu juga. Untuk 
mendukung tercapainya produksi dan konsumsi secara bersamaan, perusahaan 
harus melakukan investasi besar untuk teknologi dan pelatihan agar bisa 
memberikan terbaik kepada konsumen. Teknologi membantu diterimanya jasa 
dengan baik dan secara langsung oleh perusahaan yang berposisi sebagai cabang 
atau wakil perusahaan.  

4. Perishability. Perishability menunjukkan bahwa jasa tidak dapat disimpan, dijual 
kembali maupun dikembalikan kepada konsumen. Kondisi ini berlawanan 
dengan karakteristik barang yang sifatnya bisa disimpan bila tidak dibeli oleh 
konsumen. Oleh karena itu konsep inventory tidak ada dalam konsep jasa. Isu 
utama yang dihadapi oleh pemasar adalah ketidakmampuan untuk mengelola 
persediaan. Ketika ada fluktuasi permintaan, perusahaan harus bisa melakukan 
antisipasi atas permintaan yang berlebihan. Hal ini bisa dilakukan dengan dua 
sisi dari konsumen maupun produsen. Apabila dari konsumen, maka strategi yang 
dilakukan bisa memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memesan lebih 
awal, atau konsumen bisa terlibat dalam proses produksi. Selain itu, apabila dari 
sisi perusahaan, perusahaan bisa melakukan koordinasi dengan menggunakan 
tenaga paruh waktu. Dengan demikian, akan memberikan keleluasaan dalam 
memberikan pelayanan. Karyawan yang bekerja juga terhindar dari tekanan 
untuk memberikan pelayanan yang dianggap berlebihan pada waktu tertentu. 
Strategi ini dianggap dapat memberikan pelayanan yang optimal dan tetap 
memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Baik perusahaan maupun 
konsumen akan memperoleh manfaat yang saling menguntungkan. Konsumen 
merasa diberikan pelayanan yang sama tanpa merasakan adanya penundaan. 

 

Karakteristik jasa memang menunjukkan tidak bisa dipisahkan dari produksi dan 
konsumsi, sehingga mengakibatkan konsumen selalu hadir di perusahaan produsen serta 
berinteraksi dengan personil sebagai bagian dari proses produksi jasa. Oleh karena itu, 
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karakteristik jasa dijelaskan dengan perluasan aspek dari 4P yaitu product, place, 
promotion, dan price menjadi bauran pemasaran jasa yaitu people, physical evidence, dan 
process.9 

 

Tabel Penjelasan 4P dan 3P 

 

Product Place Promotion Price People Physical 

Evidence 

Process 

Fitur fisik Saluran Promosi Fleksibilitas Karyawan-
rekrutmen, 
pelatihan, 
motivasi, 
penghargaan 

Desain fasilitas Alur aktivitas 

Kualitas  Paparan Sales people 
meliputi 
seleksi, 
pelatihan, 
insentif 

Harga Konsumen-
edukasi, 

pelatihan 

Perlengkapan Jumlah 
tahapan 
proses-
sederhana, 
kompleks 

Asesoris Intermediasi Iklan Istilah  Signage Keterlibatan 
konsumen 

Kemasan Lokasi Sales 
promotion 

Diferensiasi  Pakaian karyawan  

Jaminan Transportasi Publisitas Diskon    

Lini Produk Penyimpanan Internet Allowance    

 

Sumber: B.H. Booms & M.J.Bitner, “Marketing Strategies and Organizational Structures for Service Firms, “in 
Marketing of Services, ed. J.H. Donelly and W.R. George (Chicago: American Marketing Association, 1981), 47-51. 

 

People atau orang adalah semua aktor yang memainkan peran dalam penyampaian 
jasa dan memengaruhi persepsi konsumen yaitu karyawan perusahaan, konsumen, dan 
konsumen lain dalam lingkungan konsumen. Aktor manusia yang memiliki partisipasi 
dalam penyampaian jasa memberikan kunci kepada konsumen berkaitan dengan sifat 
jasa itu sendiri. Sikap dan perilaku, pakaian, penampilan karyawan akan memengaruhi 
persepsi konsumen pada jasa. Perilaku konsumen sendiri akan memengaruhi dalam 
penciptaan kualitas jasa. Apabila tidak ada keluhan kepada perusahaan, maka kualitas 
jasa bisa diandalkan.  

Physical evidence atau bukti fisik adalah lingkungan tempat jasa disampaikan dan 
merupakan tempat perusahaan dan karyawan berinteraksi serta adanya komponen nyata 
yang memfasilitasi kinerja atau komunikasi pelayanan jasa. Bukti fisik meliputi semua 
representasi nyata dari jasa misalnya brosur, surat, laporan, signage, desain dan 
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perlengkapan, layout, bahkan juga penggunaan teknologi bisa membantu. Hal ini sering 
dinamakan sebagai servicescape. Bukti fisik ini sering dianggap sebagai aspek excellence 
sebuah jasa dan diharapkan bisa dipertahankan dan dikomunikasikan secara konsisten 
kepada segmen pasarnya. 

Proses merupakan prosedur, mekanisme, dan alur aktivitas yang ditujukan untuk 
menyampaikan jasa termasuk penyampaian jasa dan sistem operasinya. Sejumlah jasa 
memiliki karakteristik kompleks sehingga menghendaki konsumen untuk mengikuti 
prosedur yang cukup rumit juga. Namun, di satu sisi, apabila konsumen merasakan 
proses untuk penyampaian jasa cepat dan tidak perlu memakan waktu yang lama, maka 
hal ini akan memengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas jasa yang ditawarkan 
oleh perusahaan.  

 

Mujigae-Paduan Tradisi dan Teknologi  

Trend budaya Korea di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa. Para 
penggemar produk budaya dari Korea terutama Korea Selatan semakin dilengkapi 
dengan hadirnya restoran yang menjual menu tradisional dari negeri ginseng 
tersebut. Di antara banyak restoran makanan Korea, Mujigae hadir dengan 
menawarkan perpaduan teknologi dalam pelayanan di restoran mereka. 
Memperkenalkan makanan tradisional Korea seperti Bibimbap atau nasi campur 
khas Korea, Bulgogi atau daging sapi yang dimasak dengan bumbu tradisional 
Korea, dan jajanan kaki lima misalnya Ramyun dan Topokki, Mujigae 
memperkenalkan penggunaan teknologi canggih di restoran mereka. Untuk 
memesan makanan, konsumen diharuskan menggunakan iPad yang tersedia di 
setiap meja, pelayan yang bertugas di restoran berfungsi untuk menindaklanjuti 
pemesanan dan juga membantu dalam menjelaskan tata cara pemesanan kepada 
para pengunjung. Sambil menunggu pesanan makanan datang, pengunjung dapat 
meminta video lagu-lagu K-Pop diputarkan pada layar besar yang tersedia di tengah 
restoran, sembari mengirimkan pesan-pesan khusus yang akan muncul pada 
running text di layar. iPad yang terdapat di meja juga dapat digunakan untuk 
melakukan swafoto, dan foto dapat diubah menggunakan aplikasi editing ala Korea 
dan diunggah ke akun Instagram.  Pengalaman restoran digital di Mujigae, 
membawa pengalaman yang baru bagi konsumen. Penggunaan teknologi e-menu 
memungkinkan konsumen melakukan pemesanan menu tanpa memanggil pelayan. 
Konsumen dapat langsung memilih gambar menu yang diinginkan dan akan 
langsung terkoneksi ke bagian dapur dan bagian lainnya. Konsumen juga dapat 
menggunakan layar sentuh untuk meminta bantuan pelayan atau meminta struk 
pembayaran. Teknologi ini dianggap lebih praktis dari PDA (Personal Digital 
Assistant) yang digunakan di banyak restoran di Indonesia pada saat ini. 
Penggunaan teknologi secara tidak langsung dapat meningkatkan efisiensi penyedia 
jasa dan meningkatkan kepuasan konsumen.10 
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Jolly Fields 

Konsep Jolly fields menawarkan area bermain yang dipenuhi oleh hamparan kacang 
hijau yang sudah dikupas sebagai alasnya dan sekaligus sebagai media untuk 
bermain. Hal inilah yang menjadi keunikan Jolly fields dibanding playground 
lainnya. Orangtua tidak perlu mengkhawatirkan kebersihan dari hamparan kacang 
tersebut, karena pihak pengelola akan membersihkannya setiap hari dan diganti 
secara berkala. Dengan menggunakan hamparan kacang hijau yang jumlahnya 
sangat banyak dan merupakan media utama dalam bermain, maka dapat membantu 
anak-anak untuk mengasah perkembangan sensorik dan motorik. Selain hamparan 
kacang hijau, disediakan juga beberapa permainan yang dapat digunakan oleh 
anak-anak yaitu Doddly Woods, dimana anak-anak dapat menggambar dan 
berkreasi dengan konsep Do It Yourself (DIY); sliding board dengan model yang 
berbeda-beda; Pohon Bola, miniatur pohon yang terdapat jaring jaring yang 
menempel di dahan sehingga anak bisa bermain dengan cara melempar dan 
memasukan bola kedalam jaring-jaring tersebut; Pipa warna-warni, yang 
mengarahkan anak-anak untuk memasukan bola yang berwarna sama dengan warna 
pipa; Jalur Pipa Sempit, dilihat dari instruksi yang tercantum pada dinding, terdapat 
ember yang akan bereaksi; dan permainan yaitu bertingkat dan timbangan. Jolly 
Fields menawarkan pengalaman bermain anak-anak yang baru dan lebih aman bagi 
anak-anak.11  

 

Strategi Pemasaran untuk Perusahaan Jasa 

Memahami Konsumen 

Memahami apa yang konsumen harapkan adalah sesuatu yang penting dalam 
menyediakan kualitas jasa dan penelitian konsumen menjadi kunci penting dalam 
memahami ekspektasi dan persepsi konsumen terhadap kualitas jasa. Penelitian 
pemasaran sebaiknya memfokuskan isu pada jasa mengenai fitur-fitur yang dianggap 
penting untuk konsumen. Penelitian pemasaran mengenai jasa dapat meliputi                     
1) menemukan harapan konsumen mengenai jasa; 2) melakukan monitoring kinerja jasa; 
3) menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan; 4) menilai kesenjangan antara 
ekspektasi dan persepsi konsumen; 5) memberikan penghargaan kinerja individu dan tim 
untuk evaluasi; 6) melakukan monitoring perubahan ekspektasi konsumen, dan                       
7) melakukan prediksi mengenai harapan konsumen.  

Ada sejumlah elemen untuk melakukan program penelitian pemasaran. Elemen-
elemen tersebut berupa tipe dan tujuan penelitian sebagai berikut.12 

1. Penelitian mengenai keluhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
konsumen yang mengalami ketidakpuasan dan melakukan identifikasi pada 
kesalahan penyediaan jasa. 

2. Critical incident studies. Tujuan penelitian ini adalah menentukan praktik terbaik 
pada transaksi jasa; mengidentifikasi tuntutan konsumen sebagai input; 
mengidentifikasi kegagalan dalam menyediakan jasa dan mengidentifikasi 
kekuatan dan kelemahan dalam penyediaan jasa.13  
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3. Requirement research. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi 
tuntutan konsumen sebagai input.  

4. Penelitian mengenai service quality. Tujuan penelitian ini adalah melakukan 
monitoring kinerja jasa; menilai keseluruhan kinerja perusahaan dibandingkan 
dengan pesaing yang menilai kesenjangan antara ekspektasi dan persepsi. 

5. Penelitian mengenai posttransaction survey. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan umpan balik yang cepat mengenai kinerja jasa; mengukur 
keefektifan perubahan dalam penyediaan jasa; menggunakan input konsumen 
untuk perbaikan jasa. 

6. Market-oriented ethnography. Tujuan penelitian adalah mendapatkan informasi 
dari konsumen dalam kondisi alami berdasarkan latar belakang budaya. Dengan 
demikian, informasi yang diperoleh lebih mendalam.  

7. Mystery shopping. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja karyawan 
berkaitan dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Hal ini juga membantu 
perusahaan untuk melakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan 
pelayanan perusahaan kepada konsumen.14 

8. Customer pannel. Penelitian ini dapat melakukan monitoring terhadap perubahan 
ekspektasi konsumen dan menyediakan forum untuk konsumen dalam 
memberikan dan mengevaluasi ide-ide jasa yang kreatif dan baru. 

9. Lost customer research. Tujuan penelitian ini adalah membantu perusahaan untuk 
bisa mengidentifikasi adanya konsumen yang “hilang” atau berpindah ke 
perusahaan lain dan bisa mengidentifikasi kesenjangan antara persepsi dan 
ekspektasi konsumen perusahaan. 

10. Database marketing research. Perusahaan dapat menggunakan database 
perusahaan untuk bisa melakukan identifikasi profil konsumen. Profil konsumen 
merupakan peta yang dijadikan landasan bagi perusahaan untuk mengembangkan 
strategi pemasaran lebih lanjut. Dengan mengetahui profil konsumen, berarti 
perusahaan mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai demografi konsumen 
yang menjadi dasar untuk pengembangan produk. 

 

Pergeseran Relasi Konsumen 

Hubungan antara konsumen dan perusahaan memiliki sebuah evolusi. Evolusi ini 
menunjukkan adanya pergeseran dari yang sifatnya tidak dekat dengan konsumen hingga 
konsumen dianggap sebagai mitra perusahaan. Tahapan evolusi relasi dengan konsumen 
sebagai berikut.15 

1. Konsumen sebagai orang asing. Dalam hal ini konsumen belum memiliki 
transaksi dengan perusahaan bahkan konsumen tidak menyadari keberadaan 
perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan inisiasi untuk 
mengkomunikasikan. 

2. Konsumen sebagai kenalan. Ketika konsumen sudah menyadari adanya 
perusahaan, perusahaan berusaha mengembangkan strategi untuk bisa membuat 
konsumen semakin kenal dengan perusahaan. Konsumen sudah menggunakan 
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jasa perusahaan. Tujuan perusahaan selanjutnya menciptakan strategi yang bisa 
membuat konsumen memiliki kepuasan terhadap perusahaan. Semakin 
konsumen menggunakan jasa dan berinteraksi dengan perusahaan, semakin 
konsumen memiliki persepsi positif terhadap pelayanan perusahaan. Perusahaan 
akan memiliki data mengenai pola transaksi konsumen, sehingga diharapkan 
perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih baik kepada konsumen.  

3. Konsumen sebagai teman. Ketika konsumen terus mengadakan pembelian atau 
penggunaan jasa perusahaan, perusahaan makin mendapatkan pengetahuan 
khusus mengenai kebutuhan konsumen dengan baik, sehingga mampu 
menciptakan penawaran jasa yang ditujukan untuk situasi tertentu dari 
konsumen. Dalam memberikan penawaran jasa ke konsumen, perusahaan sudah 
berusaha menjalin persahabatan dengan konsumen. Dengan demikian, rasa 
percaya konsumen terhadap perusahaan makin kuat. Perusahaan juga bertujuan 
untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah pada perusahaan lain.   

4. Konsumen sebagai mitra. Sebagai seorang mitra yang terus berinteraksi dengan 
perusahaan, konsumen makin memiliki kepercayaan terhadap perusahaan. 
Kepercayaan ini tidak berhenti begitu saja, konsumen juga diharapkan 
menumbuhkan komitmen untuk terus sharing dengan perusahaan.16 Perusahaan 
juga berusaha untuk mendapatkan pengetahuan konsumen dan memanfaatkan 
sistem informasi untuk memberikan penawaran yang disesuaikan dengan 
kebutuhan konsumen. Kunci kesuksesan dalam kemitraan adalah kemampuan 
perusahaan untuk mengolah dan menggunakan sistem informasi untuk 
mengembangkan strategi yang baik. Perusahaan terus menerapkan strategi untuk 
meningkatkan hubungan dengan baik. Konsumen akan terus mempertahankan 
hubungan dengan perusahaan apabila perusahaan memahami kebutuhan yang 
selalu berubah dan bersedia untuk melakukan investasi hubungan. 

 

Hubungan pemasar atau penyedia jasa diharapkan tidak hanya sekedar transaksi 
namun bersifat berkelanjutan menjadi relasi. Hubungan yang transaksional cenderung 
kurang menekankan isu keterikatan emosi dan persahabatan. Penekanan hubungan ini 
didasarkan pada isu kekuatan kontak, percakapan, dan kekuatan emosi. Selain itu, fokus 
pada relasi ini akan membuat konsumen cenderung untuk berusaha memiliki keterikatan 
kuat dengan perusahaan.17 

Hubungan yang baik antara perusahaan dan konsumen dalam rerangka 
relationship marketing, memberikan manfaat yang berguna baik untuk perusahaan 
maupun konsumen. Di sisi konsumen, konsumen akan tumbuh keyakinan yang makin 
kuat terhadap pelayanan dari perusahaan. Dengan demikian, konsumen merasa aman 
apabila terus menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dan tanpa memiliki 
risiko. Selain itu, konsumen juga akan memperoleh manfaat sosial. Perusahaan atau 
penyedia jasa dianggap sebagai mitra dan dapat memperkuat hubungan baik sebagai 
keluarga. Dengan demikian, perusahaan akan mendukung kebutuhan konsumen. 
Konsumen juga akan memperoleh tambahan benefit lain yang tidak ditawarkan oleh 
perusahaan kepada yang lain. Di sisi lain, yaitu perusahaan, perusahaan akan memeroleh 
manfaat ekonomis. Artinya, tingkat profitabilitas perusahaan akan panjang karena 
konsumen menggunakan jasa perusahaan secara terus-menerus. Reputasi perusahaan 
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yang positif bisa membawa manfaat bagi perusahaan, karena konsumen yang puas 
biasanya memberikan rekomendasi kepada orang lain mengenai jasa perusahaan. 
Konsumen yang loyal bisa menjadi mentor perusahaan untuk memberitahukan konsumen 
yang lain mengenai jasa perusahaan. Konsumen lain akan merasa yakin apabila 
konsumen sendiri yang langsung menjelaskan keunggulan jasa perusahaan karena 
pengalaman masa lalu.18 

Tingkatan ikatan dan level strategi relasi konsumen telah dikembangkan yang 
meliputi level ikatan finansial, ikatan sosial, ikatan customization dan ikatan struktural.19 
Ikatan tersebut memiliki masing-masing komponen sebagai berikut. 

1. Ikatan finansial. Strategi yang ditujukan kepada konsumen bisa meliputi volume 
dan pemberian reward, harga yang stabil, dan pembelian secara bundling. 
Pembelian bersifat finansial merupakan pemberian dari perusahaan yang paling 
mudah dilakukan karena ini bersifat materi. Pemberian dilakukan kepada 
konsumen yang memiliki transaksi yang tinggi dengan perusahaan. Tujuan awal 
perusahaan adalah untuk mengikat terlebih dahulu konsumen di awal agar merasa 
dihargai oleh perusahaan. 

2. Ikatan sosial. Ikatan sosial merupakan ikatan psikologis yang lebih dari sekedar 
ikatan finansial. Ikatan sosial ini bertujuan untuk membangun hubungan jangka 
lebih panjang melalui hubungan sosial yang lebih harmonis. Konsumen dianggap 
klien, dengan demikian, konsumen dihargai sebagai bagian dari perusahaan atau 
konsumen juga dianggap sebagai keluarga dari perusahaan. Ikatan ini meliputi 
aspek hubungan yang terus-menerus, hubungan personal dan hubungan sosial 
antar konsumen. Ikatan yang kuat berlanjut dengan hubungan dengan antar 
konsumen. Hubungan antar konsumen bisa dibentuk dalam bentuk komunitas.  

3. Ikatan customization. Aspek customization berkaitan erat dengan mass 
customization dan customer intimacy. Mass customization didefinisi sebagai 
penggunaan proses yang fleksibel dan struktur organisasional untuk 
menghasilkan jasa yang standar; sedangkan customer intimacy merupakan 
pendekatan untuk meningkatkan loyalitas konsumen melalui hubungan yang erat 
secara individual dan mengembangkan strategi yang sifatnya personal 
menyesuaikan kebutuhan masing-masing konsumen.20 

4. Ikatan struktural. Ikatan struktural ini merupakan strategi yang sulit ditiru oleh 
perusahaan lain karena hal ini sudah mencakup ikatan finansial, sosial, dan 
customization. Ikatan struktural diciptakan melalui penyediaan jasa kepada klien 
dengan didukung oleh perangkat teknologi sehingga bisa membantu konsumen 
agar lebih produktif.  

 

Pengelolaan Kualitas Jasa 

Perusahaan terkadang tidak bisa menghindari dari kegagalan penyampaian jasa. 
Penanganan yang baik dari kegagalan perusahaan dalam penyampaian jasa kepada 
konsumen memengaruhi kemungkinan konsumen akan kembali ke perusahaan atau 
tidak. Kecenderungan konsumen untuk pindah ke perusahaan tergantung pada cara 
perusahaan untuk menangani kegagalan tersebut. Hal ini akan membentuk sikap 
konsumen. Meskipun konsumen pada awalnya merasa puas, sikap konsumen merasa 
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tidak suka dengan penanganan kegagalan penyampaian jasa, sehingga konsumen bisa 
berniat berpindah pada penyedia jasa lain.21 

Sebuah penelitian menjelaskan mengenai faktor-faktor yang memungkinkan 
seorang konsumen berpindah pada penyedia jasa lain.22 Faktor ini meliputi sejumlah 
aspek yang cenderung komprehensif yaitu: 

1. Pricing. Harga yang mahal menyebabkan konsumen merasakan ketidaksesuaian 
dengan kualitas yang diberikan dan akan berkeinginan pindah ke perusahaan 
lain. Harga yang tidak pantas dan diskriminasi harga akan membentuk sikap 
konsumen yang negatif.  

2. Inconvenience. Kondisi ini ditunjukkan dengan ketidaknyamanan dalam 
menggunakan jasa. Lokasi yang tidak strategis, waktu tunggu yang lama dan 
kesulitan dalam mengadakan perjanjian dengan perusahaan menyebabkan 
konsumen menginginkan pindah ke penyedia jasa lain.  

3. Core service failure. Kegagalan penyedia jasa dalam memberikan pelayanan 
menyebabkan konsumen merasakan tidak diperlakukan dengan baik bahkan bisa 
menimbulkan risiko fisik maupun psikis, serta menyebabkan konsumen kecewa. 

4. Service encounter failures. Penyedia jasa yang tidak memberikan empati, tidak 
sabar dan tidak responsif terhadap kebutuhan konsumen juga menjadi penyebab 
konsumen berkeinginan pindah pada perusahaan lain.  

5. Response to service failure. Ketidakmampuan perusahaan untuk memberikan 
respon atau memberikan informasi yang benar dan tepat mengenai penyediaan 
jasa dapat memengaruhi sikap konsumen untuk tidak puas. 

6. Competition. Persaingan juga menjadi faktor penting ketika perusahaan lain dapat 
menyediakan jasa lebih baik daripada perusahaan. Konsumen dapat 
membandingkan pelayanan yang lebih baik dengan demikian tentu saja akan 
memengaruhi pindah ke perusahaan lain. Persaingan di bidang jasa memang 
tidak terlepas dengan banyaknya perusahaan yang sejenis yang menawarkan jasa 
dengan sejumlah keunggulan.  

7. Ethical problems. Apabila perusahaan sudah melakukan tindakan yang tidak etis, 
maka perusahaan akan mendapatkan konsekuensi negatif dari konsumen. 
Konsumen merasa dibohongi dan tidak aman, sehingga mendukung keinginan 
untuk pindah ke perusahaan lain.  

8. Involuntary switching. Perusahaan yang terpaksa tutup juga menyebabkan 
konsumen pindah ke perusahaan lain.  

 

Apabila terdapat kegagalan dalam memberikan pelayanan jasa, perusahaan dapat 
melakukan sejumlah strategi. Perusahaan bisa melakukan tindakan sesegera mungkin 
sesuai dengan karakteristik kegagalan yang diterima oleh konsumen. Dengan segera 
memberikan perbaikan, konsumen merasa perusahaan memberikan empati. Keluhan-
keluhan konsumen yang disampaikan melalui email, toll free call centre atau media sosial 
harus diberikan respon dengan demikian perusahaan bisa segera mengetahui 
permasalahan yang ada. Perusahaan juga dapat memberikan penjelasan. Penjelasan yang 
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disampaikan kepada konsumen harus tepat sesuai dengan permasalahan yang terjadi. 
Dalam memberikan penjelasan kepada konsumen, perusahaan harus menunjukkan aspek 
kredibilitas dan ketulusan.23  

 

Pengelolaan Ekspektasi Konsumen 

Pengelolaan ekspektasi konsumen berkaitan dengan mengurangi kesenjangan 
antara ekspektasi dan persepsi konsumen. Ekspektasi konsumen adalah standar atau titik 
referensi yang konsumen inginkan dari pengalaman jasa, sedangkan persepsi konsumen 
adalah penilaian subjektif terhadap pengalaman jasa aktual. Ekspektasi konsumen juga 
berkaitan dengan apa yang konsumen diyakini akan terjadi. Mengurangi kesenjangan 
antara apa yang diharapkan oleh konsumen dan apa yang dirasakan adalah penting untuk 
menyampaikan kualitas jasa. Ada sebuah model kesenjangan kualitas jasa yang harus 
dipahami oleh penyedia jasa.24 

  

Gambar Model Kesenjangan Kualitas Jasa  

 
Sumber: A. Parasuraman, Valerie A. Zeithaml and Leonard L. Berry,”A Conceptual Model of Service Quality and Its 
Implications for Future Research, “Journal of Marketing (1985): 44. 

 

Ada empat kesenjangan selain customer gap dalam model ini yaitu listening gap, 
service design and standard gap, service perfomance gap, dan communication gap. The 
listening gap merupakan kesenjangan antara persepsi perusahaan terhadap ekspektasi 
konsumen dan persepsi konsumen. Kesenjangan ini bisa disebabkan oleh kurangnya 
orientasi riset pemasaran. Riset perusahaan tidak diarahkan pada kualitas jasa dengan 
demikian perusahaan tidak memperoleh informasi mengenai apa yang diinginkan oleh 
konsumen. Selain itu, kesenjangan ini juga muncul karena kurangnya komunikasi antara 
perusahaan dan konsumen. Komunikasi ini juga berkaitan dengan kurangnya komunikasi 
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personil perusahaan yang sering berinteraksi dengan konsumen dengan manajemen atas. 
Kesenjangan ini juga dipicu dengan adanya kurangnya perusahaan untuk memfokuskan 
dalam pengembangan hubungan yang baik dengan konsumen. Di satu sisi, perusahaan 
cenderung untuk mencari konsumen baru daripada mempertahankan konsumen lama. 
Perusahaan juga tidak memiliki pemulihan jasa yang baik kepada konsumen, sehingga 
perusahaan gagal dalam memperbaiki penyediaan jasa yang kurang kepada konsumen. 
Oleh karena itu, perusahaan dalam menutup kesenjangan ini adalah melakukan 
penelitian mengenai kualitas jasa, mengembangkan hubungan atau relasi yang baik 
dengan konsumen dan mengembangkan strategi yang bisa mengatasi dalam penyediaan 
jasa.  

Service design and standard gap menunjukkan kesenjangan kedua antara persepsi 
manajemen terhadap ekspektasi konsumen dengan desain dan standar jasa yang 
diinginkan oleh konsumen. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan memiliki desain jasa 
yang buruk. Desain jasa yang buruk ini berkaitan dengan proses pengembangan jasa baru 
yang tidak sistematis, dan kegagalan dalam melakukan koneksi jasa dengan positioning 
jasa kepada konsumen. Konsekuensi yang muncul adalah pelayanan kepada konsumen 
tidak seperti yang diharapkan oleh konsumen. Desain yang ada juga tidak memiliki aspek 
sesuai dengan tuntutan konsumen. Selain itu, fasilitas maupun teknologi perusahaan 
tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Perusahaan bisa 
mengatasi kesenjangan ini melalui pengembangan service blueprint yang ditujukan untuk 
memberikan tahapan dalam menyediakan jasa. Physical evidence berkaitan dengan 
fasilitas penyediaan jasa, juga ditingkatkan.  

Service perfomance gap merupakan kesenjangan ketiga yang merupakan 
kesenjangan antara desain dan standar jasa yang diinginkan oleh konsumen dan 
penyampaian jasa. Ketika semua petunjuk sudah ada, kinerja jasa belum tentu dijamin 
bagus karena ini harus didukung dengan sejumlah aspek lain. Kesenjangan ini muncul 
karena perusahaan memiliki kekurangan dalam kebijakan sumber daya manusia 
termasuk dengan tidak efektifnya rekrutmen, peran yang ambigu dari karyawan, dan 
ketidakmampuan karyawan dalam memberikan pelayanan. Kesenjangan ini juga 
berkaitan dengan kegagalan dalam menyesuaikan antara permintaan dan penawaran. 
Perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen yang fluktuatif. Selain itu, 
kesenjangan juga muncul dari konsumen sendiri karena konsumen tidak memiliki 
banyak pengetahuan terhadap perannya sendiri, mungkin saja konsumen terlalu 
menuntut untuk jasa tertentu. Kesenjangan ini juga terjadi karena adanya konflik saluran 
dalam memberikan jasa. Saluran ini berkaitan dengan perantara dalam memberikan 
pelayanan jasa. Perantara ini bisa saja tidak memberikan konsistensi kualitas pelayanan 
karena bisa saja berkaitan dengan reward, peran, dan keleluasaan peran serta kontrol.  

Communication gap juga memerlukan perhatian. Kesenjangan ini merupakan 
kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal penyedia jasa. Sejumlah 
faktor yang memengaruhi kesenjangan ini adalah kurangnya komunikasi integratif di 
seluruh aspek perusahaan. Perusahaan tidak memiliki perencanaan komunikasi 
pemasaran yang interaktif. Informasi yang diberikan kepada pihak eksternal sebaiknya 
sama juga dengan informasi yang diberikan kepada pihak internal, dalam hal ini 
karyawan, sehingga ketika memberikan pelayanan akan sesuai dengan informasi yang 
diterima oleh konsumen. Kesenjangan ini muncul juga karena perusahaan terlalu 
mengumbar janji kepada konsumen dalam media komunikasi yang berupa iklan, personal 
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selling, maupun media yang lain. Komunikasi yang kurang antar divisi atau bagian dalam 
perusahaan juga dapat menyebabkan tidak tersebarnya seluruh komunikasi. Dengan 
demikian, informasi yang diketahui hanya oleh satu bagian. Kesenjangan ini bisa ditutup 
dengan mengembangkan komunikasi yang integratif antar bagian, sehingga setiap divisi 
atau departemen memiliki kesatuan informasi yang dapat diberikan kepada konsumen. 

  

BNI untuk Penyandang Disabilitas 

Bank Negara Indonesia (BNI) menyediakan tiga layanan untuk penyandang 
disabilitas. Fasilitas khusus itu bisa digunakan nasabah difabel untuk membantu 
bertransaksi sampai memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk 
bekerja di BNI. Tiga langkah ramah disabilitas yang telah dilakukan BNI adalah 
menyediakan sarana mesin ATM ramah disabilitas yang dilengkapi headphone dan 
tombol dengan huruf braile, sehingga dapat digunakan oleh nasabah tunanetra 
untuk bertransaksi. Untuk mendampingi nasabah, terdapat staf BNI yang 
mendampingi nasabah tersebut hingga selesai bertransaksi. BNI juga meluncurkan 
aplikasi mobile BNI Virtual Assistant dengan fitur voice command yang 
memberikan informasi mengenai BNI. Para penyandang disabilitas juga dapat 
membuka rekening BNI di kantor cabang manapun. Semua kemudahan tersebut 
bertujuan untuk membangun kepedulian terhadap para penyandang disabilitas dan 
memperkuat peran mereka sebagai salah satu agen perubahan.25 

 

Perkembangan Dinamika Jasa 

Customer Dominant Logic 

Isu utama yang muncul dalam dinamika jasa adalah co-creation, value-in use, dan 
customer experience.26 Tiga aspek ini menekankan peran konsumen yang merupakan 
komponen customer dominant logic (CDL). CDL ini pada Gambar berikut ini menjelaskan 
bahwa paradigma jasa selama ini lebih memfokuskan pada penyedia jasa. Blue print yang 
ada lebih ditujukan untuk menyiapkan proses internal perusahaan dalam memberikan 
jasa kepada konsumen. Gambar ini menampilkan blue print dari sisi konsumen yang 
dipahami oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan bisa melibatkan konsumen 
dari aktivitas pra dan pasca konsumsi, sehingga fokus pada kebutuhan yang nyata 
konsumen dapat terpenuhi.27  
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Gambar Blue Print dari Sisi Konsumen 

 

 

Dalam co-creation, CDL menekankan adanya keterlibatan peran konsumen dalam 
sejumlah aktivitas sehingga konteksnya ada pada konsumen. Pemahaman kehidupan 
konsumen termasuk dengan konteks, kegiatan, dan pengalaman menjadi hal penting 
dalam pelayanan jasa. Kontrol terhadap penyediaan jasa tidak hanya pada perusahaan 
sebagai penyedia jasa, namun juga ada pada konsumen. Selain itu, aspek value in use 
yaitu proses interaktif selama interaksi antara konsumen dan penyedia jasa merupakan 
hal penting. Visibility merupakan aspek dalam CDL. Kebutuhan dan keinginan konsumen 
selama pra dan pasca konsumen menjadi input dalam proses penciptaan pelayanan jasa. 
Customer experience juga menjadi bagian dalam interaksi antara perusahaan dan 
konsumen. Pengalaman ini meliputi aspek kognisi, pertimbangan, bahkan aspek 
subjektif dan emosi juga menjadi aspek keterlibatan konsumen.  

 

Internal Marketing  

Dalam industri jasa, penekanan pemasaran internal merupakan hal yang sangat 
penting karena aspek sumber daya manusia merupakan komponen yang harus 
berinteraksi langsung dengan konsumen. Internal marketing atau pemasaran internal 
adalah fokus pada hubungan antar individu pada semua jajaran dalam organisasi. 
Pemasaran internal bertindak sebagai proses manajemen komprehensif yang 
mengintegrasikan semua fungsi organisasi melalui memahami aktivitas dan proses bisnis 
serta menekankan bahwa karyawan menjadi bagian proses penyediaan jasa.28 Pemasaran 
internal merupakan suatu manajemen stratejik yang bertujuan untuk menarik, 
mengembangkan, dan mempertahankan karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja 
berkualitas agar mampu nantinya memiliki orientasi untuk melayani konsumen dengan 
baik. Pemasaran internal merupakan aspek penting bagi perusahaan jasa yang memiliki 
orientasi pada pasar. 
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Perusahaan mengembangkan strategi sumber daya manusia yang meliputi 
rekrutmen, seleksi, pelatihan, teamwork, empowerment, pengukuran kinerja dan reward 
system, komunikasi, pengembangan budaya yang suportif, komitmen manajemen atas, 
kepemimpinan, komitmen karyawan, dan peningkatan motivasi kerja. Aspek-aspek ini 
merupakan bagian dari total quality management yang juga meliputi perencanaan, 
pengukuran, dan perbaikan secara terus-menerus.29 Pemasaran internal bertujuan agar 
karyawan merasa puas terhadap kebijakan organisasi tempat mereka bekerja. Mereka 
diharapkan nantinya dapat melayani konsumen dengan baik pula. 

 

 

Ringkasan 

1. Jasa juga didefinisi sebagai aktivitas ekonomi yang output-nya bukan merupakan 
produk fisik atau konstruksi fisik, namun secara umum dikonsumsi pada waktu 
jasa dihasilkan dan disiapkan dengan bentuk tambahan nilai sehingga bisa terasa 
dalam bentuk nyata bagi konsumennya. 

2. Kategori bauran jasa juga dibagi berdasarkan tingkatan dari kategori yang benar-
benar produk sampai dengan murni jasa. Hal ini meliputi pure tangible good, 
tangible good with accompanying services, hybrid, major services with 
accompanying minor goods and service, dan pure service. 

3. Jasa memiliki perbedaan dengan barang. Jasa memiliki sejumlah karakteristik 
yaitu intangibility, heterogeneity, simultaneous production & consumption, dan 
perishability. 

4. Hubungan antara konsumen dan perusahaan memiliki sebuah evolusi. Evolusi ini 
menunjukkan adanya pergeseran dari yang sifatnya tidak dekat dengan konsumen 
hingga konsumen dianggap sebagai mitra perusahaan.  

5. Hubungan yang baik antara perusahaan dan konsumen dalam rerangka 
relationship marketing, memberikan manfaat yang berguna baik untuk 
perusahaan maupun konsumen. Di sisi konsumen, konsumen akan tumbuh 
keyakinan yang makin kuat terhadap pelayanan dari perusahaan.  

6. Perusahaan terkadang tidak bisa menghindari dari kegagalan penyampaian jasa. 
Kecenderungan konsumen untuk pindah ke perusahaan tergantung pada cara 
perusahaan untuk menangani kegagalan tersebut. Hal ini akan membentuk sikap 
konsumen.  

7. Pengelolaan ekspektasi konsumen berkaitan dengan mengurangi kesenjangan 
antara ekspektasi dan persepsi konsumen. Ada empat kesenjangan selain 
customer gap dalam model,  yaitu listening gap, service design and standard gap, 
service perfomance gap, dan communication gap.   
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Bab 14  

Mengembangkan Strategi Penetapan Harga  

 

 

Tujuan Pembelajaran 

Bab ini membahas mengenai strategi penetapan harga sebagai bagian dari 
program pemasaran. Strategi penetapan dan adaptasi harga juga dijelaskan untuk 
memahami pengembangan strategi harga lebih lanjut.  

 

Memahami Penetapan Harga 

Harga merupakan dimensi yang dapat diidentifikasi dari sisi konsumen maupun 
perusahaan. Dari sisi konsumen, harga menunjukkan bahwa kualitas produk yang 
ditawarkan oleh perusahaan menyasar pada konsumen tertentu; sedangkan dari sisi 
perusahaan, penentuan harga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memberikan 
produk yang baik dan didukung oleh kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan.1 
Penetapan harga merupakan aspek kuantitatif yang secara langsung memberikan dampak 
pada peningkatan atau penurunan profitabilitas perusahaan. Namun, aspek kualitatif 
berkaitan dengan pertimbangan psikologis dan persepsi konsumen, penetapan harga 
tidak bisa melepaskan diri dari kombinasi pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Dalam 
menetapkan harga, perusahaan bisa saja memulai dari aspek kuantitatif dengan 
mengumpulkan sejumlah informasi termasuk melakukan analisis kuantitatif dan 
mempertimbangkan kisaran biaya yang berkaitan dengan struktur harga, diskon, geografi, 
dan situasi konsumen.2  

Dalam menentukan harga, perusahaan tidak bisa mengabaikan komponen 
produk, distribusi, dan komunikasi. Produk yang dibuat untuk konsumen memiliki target 
khusus. Produk ini memang ditujukan untuk konsumen dengan tingkat kemampuan beli 
yang optimal. Harga disesuaikan dengan karakteristik produk. Begitu juga, dengan aspek 
distribusinya. Pemilihan outlet atau retail juga harus mempertimbangkan karakteristik 
produk. Harga juga menyesuaikan dengan retail yang digunakan untuk mempromosikan 
produk. Selain itu, aspek strategi komunikasi juga diperhatikan. Pilihan media yang tepat 
untuk mempromosikan produk dipengaruhi harga. Tujuan yang hendak dicapai dari 
konsistensi antara harga dan produk, distribusi, dan komunikasi adalah menciptakan 
konsistensi dalam positioning produk. Positioning produk berkaitan dengan persepsi 
konsumen. Konsumen akan memiliki persepsi bahwa harga mahal akan dinilai wajar 
apabila diikuti dengan kesesuaian kualitas produk prima, distribusi produk dengan lokasi 
strategis dan bagus, dan media komunikasi yang mendukung.  

 

Equil 

Equil, merek air mineral murni ini sudah cukup dikenal oleh kalangan menengah 
dan biasanya dijual di  restoran fine dining, hotel bintang lima. Jika melihat 
penampilan kemasannnya yang elegan, banyak orang akan mengira Equil adalah 
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minuman impor. Namun Equil merupakan air mineral murni asli Indonesia yang 
diproduksi oleh PT. Equilindo Lestari milik Morgen Sutanto. Pabrik pengemasan 
Equil terletak di kaki Gunung Salak, Sukabumi, Jawa Barat. Para produsen lokal 
saat itu hanya bermain dalam produk air minum dalam kemasan (AMDK), 
sedangkan air mineral premium masih banyak dikuasai produk impor. Indonesia 
memiliki mata air, namun harus tetap mengimpor. Equil dikemas dalam botol kaca 
hijau dengan desain elegan. Equil  memiliki dua varian produk yaitu natural (tawar) 
dan sparkling (bersoda). Kemurnian dan kandungan mineral anorganik yang 
dimiliki, produk Equil juga digunakan untuk berbagai terapi kesehatan. Varian 
Equil Hydra Tera ini biasa dikonsumsi untuk terapi.3 

 

Lingkungan Harga yang Berubah 

Berkembang pesatnya internet menyebabkan pelaku bisnis harus memiliki 
informasi yang sempurna mengenai harga dan produk seketika, sehingga konsumen dapat 
melakukan akses informasi dengan cepat. Keuntungan perusahaan akan ditentukan 
dengan kemampuan perusahaan untuk mengantisipasi perubahan informasi yang cepat. 
Strategi online pricing, dalam lingkungan pasar online sangat dinamis dan memerlukan 
strategi yang berbeda dan strategi harga pada pasar tradisional (offline pricing). 
Konsumen yang melakukan akses informasi secara online akan mendapatkan akses 
informasi yang banyak dan terkini baik mengenai produk maupun harga. Perusahaan  
yang menjual produk dapat  mempertajam persaingan harga. Namun juga menghasilkan 
peluang untuk penerapan strategi penentuan harga yang inovatif yang seringkali tidak 
nyata atau bahkan tidak diperlukan pada offline market. Konsumen menjadi jauh lebih 
selektif dan bisa membandingkan dengan cepat di antara alternatif  produk yang ada. 
Oleh karena itu, strategi on-line pricing haruslah product specific dan waktu serta usaha 
yang digunakan untuk merumuskan strategi harga harus lebih cepat dan fleksibel.  

Oleh karena itu, hierarki pengambilan keputusan oleh manajemen harus lebih 
mempertimbangkan ke level operasional karena pemasar akan lebih sering melakukan 
penyesuaian dengan dinamika pasar misalnya jumlah pesaing, dan umur produk.4 Harga 
yang ditentukan oleh pemasar biasanya cenderung lebih rendah daripada harga di pasar 
dalam dunia nyata. Perusahaan tidak perlu mengalokasikan biaya tambahan untuk 
persediaan dan bisa mendekati konsumen dengan baik tanpa adanya perantara lain.5 

Dalam menentukan harga, perusahaan diharapkan juga mempertimbangkan 
sensitivitas harga yang dimiliki oleh konsumen. Untuk konsumen dengan tingkat 
sensitivitas yang tinggi, markup harga sebisa mungkin harus lebih rendah dibandingkan 
jika kondisi konsumen dengan sensitivitas harga  yang lebih rendah. Hal-hal yang 
memengaruhi sensitivitas harga antara lain siklus hidup produk, jumlah pesaing, dan 
pertimbangan strategi online atau offline. Setiap produk memiliki siklus hidup. Untuk 
barang-barang model atau tipe baru, umumnya para pembeli produk di awal pembelian 
tidak terlalu sensitif terhadap harga, sedangkan para pembeli yang menunda pembelian, 
biasanya cenderung lebih sensitif terhadap harga dan menunggu dengan kemungkinan 
harga yang akan turun. Pemasar dapat menyesuaikan harga sesuai dengan kondisi umum 
tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, siklus hidup produk di tingkat online akan 
semakin pendek karena kemudahan yang didapatkan oleh konsumen untuk mencari 
produk terbaru, dan  perusahaan dapat segera menyesuaikan harga.  
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Selain siklus hidup produk, jumlah pesaing akan memengaruhi elastisitas 
permintaan. Dengan jumlah pesaing yang semakin meningkat, elastisitas permintaan 
akan semakin tinggi dan strategi harga yang bersifat optimal markup dapat menurun 
sehingga harga turun dan keuntungan berkurang. Pada offline market, jumlah pesaing 
biasanya tetap. Kondisi online market sangat dinamis, dengan ditunjukkan oleh 
perubahan jumlah pesaing, adanya siklus hidup produk, informasi yang dapat diakses 
oleh pelanggan dan pesaing dengan mudah. Oleh karena itu, pemasar harus 
memperhatikan perubahan-perubahan tersebut dan harus melakukan penyesuaian yang 
dinamis dan sulit diprediksi.  Penetapan harga dalam strategi online,  harus diarahkan ke 
tingkat di mana informasi pasar berada dan tersedia. Strategi ini berarti memberikan 
wewenang untuk melakukan perubahan harga pada tingkat manajerial yang lebih rendah, 
khususnya pada tingkat di mana informasi mengenai pasar dan persaingan dapat dengan 
mudah diakses dan dimonitor secara berkala. Perubahan harga harus dibuat pada tingkat 
produk yang spesifik bukan pada tingkat kategori produk. Selain itu, perusahaan 
diharapkan menyusun online dashboard untuk analisis data. Kondisi dinamis dengan 
perubahan pasar juga menuntut cepatnya pengambilan keputusan perubahan harga yang 
harus diambil oleh manajer, akses terhadap data harus dengan mudah didapat, dianalisis 
dan diputuskan. Data-data tersebut harus dikelompokkan menjadi beberapa key indicator 
untuk dapat dijadikan dasar penetapan harga dan diperbaharui secara berkala. 
Kemampuan manajerial  untuk menafsirkan data tersebut juga diperlukan karena dengan 
pengamatan yang tepat akan menghasilkan keputusan yang tepat pula. Dashboard yang 
disebutkan hendaknya dijadikan acuan dalam penentuan harga secara online. Keahlian 
pemasar membaca situasi traffic online–menentukan kapan menaikkan harga atau 
menurunkannya dengan mempertimbangkan jumlah pesaing, siklus hidup produk, 
permintaan, dan juga sensitivitas konsumen terhadap harga. Pentingnya pemahaman 
harga sebagai instrumen utama persaingan di pasar online harus diketahui bersama 
karena produk yang dijual tidak bisa dilihat secara langsung oleh konsumen.   

 

Penetapan Harga 

Harga merupakan dimensi yang dikendalikan oleh perusahaan dengan 
mengeluarkan biaya. Keputusan penetapan harga akan memengaruhi pendapatan yang 
diperoleh oleh perusahaan. Harga ini merupakan sesuatu yang dibayar oleh konsumen 
karena konsumen sudah memperoleh keunggulan yang ditawarkan oleh perusahaan. 
Penetapan harga bisa fleksibel karena tergantung pada siklus hidup produk, target 
market, dan biaya transportasi untuk mendistribusikannya. Tujuan perusahaan 
menentukan harga tentu saja didorong oleh orientasi laba, penjualan, dan 
mempertahankan eksistensi perusahaan atau menghindari persaingan dengan 
perusahaan lain. Penetapan harga mempertimbangkan banyak hal. Perubahan penetapan 
harga sangat mudah dilakukan namun membutuhkan pertimbangan dari berbagai aspek. 
Perusahaan dituntut untuk bisa melakukan perubahan harga karena menyesuaikan 
dengan kondisi atau karakteristik pasar. Terlebih bila perusahaan bergerak dalam satu 
industri yang sangat cepat dan dinamis, maka perusahaan mau tidak mau diharapkan 
mampu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan harga. Harga merupakan bagian 
proses perencanaan perusahaan secara keseluruhan yang terkait dengan kualitas produk, 
lokasi, iklan, dan pelayanan jasa. Selain itu, pertimbangan lainnya meliputi faktor pasar, 
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faktor saluran distribusi-ukuran retail, faktor kategori produk, merek, dan faktor 
konsumen itu sendiri.6  

  

Psikologi Konsumen dan Harga 

Ada konsumen yang dikategorikan sebagai konsumen yang rasional, dan di satu 
sisi, ada konsumen yang dikategorikan sebagai konsumen yang emosional. Konsumen 
yang emosional ini cenderung akan memperhatikan harga sesuai dengan persepsi 
mereka. Psikologi konsumen akan memengaruhi konsumen dalam menentukan harga. 
Psikologi konsumen akan berbeda dari konsumen satu ke konsumen yang lain.  

Psikologi konsumen berkaitan dengan harga bisa dijelaskan melalui mekanisme 
hubungan antara harga dan kualitas. Harga yang tinggi akan memengaruhi persepsi 
konsumen mengenai citra produk sehingga bisa memengaruhi sikap konsumen untuk 
membeli. Konsumen akan mempertimbangkan harga tinggi identik dengan kualitas yang 
bagus pula. Kualitas yang bagus membutuhkan pengorbanan yaitu sumber daya yang 
besar dan pemikiran yang memfokuskan pada kebutuhan konsumen dengan baik.7 Selain 
berkaitan dengan hubungan harga dan kualitas, harga produk dengan bilangan ganjil 
misalnya Rp 79.999, akan dipersepsi jauh lebih murah daripada Rp 80.000.  Kondisi  ini 
tentu saja dipengaruhi oleh pengetahuan konsumen yang terbatas. Keterbatasan 
pengetahuan konsumen ini bisa memengaruhi dalam mempersepsi angka suatu harga. 
Hal ini juga menunjukkan kemampuan konsumen dalam memutuskan untuk membeli 
suatu produk.8 

 

Air Asia 

Maskapai penerbangan AirAsia dinobatkan sebagai “Maskapai Berbiaya Hemat 
Terbaik Dunia”. Maskapai berbiaya hemat terbesar di Asia ini mengalahkan para 
pesaing dari lima benua, antara lain Ryanair, easyJet, Jetstar Airways, Southwest 
Airlines, JetBlue Airways, Norwegian, Kulula, Mango, fastjet, flydubai, Air Arabia, 
flynas dan WestAir.  Maskapai dinilai berdasarkan kriteria kualitas pelayanan, 
kepuasan pelanggan, kinerja secara keseluruhan, inovasi produk, pengembangan 
dan pengelolaan sumber daya manusia, program tanggung jawab sosial perusahaan 
dan kontribusi terhadap masyarakat, komitmen terhadap kebijakan 
berkesinambungan, serta pemenuhan visi perusahaan jangka panjang. AirAsia 
adalah maskapai berbiaya hemat terkemuka di Asia, dengan jaringan luas yang 
menjangkau lebih dari 120 destinasi di Asia, Australia dan Selandia Baru, Timur 
Tengah serta Afrika. AirAsia juga merupakan maskapai berbiaya hemat satu-
satunya yang terbang langsung ke seluruh negara Asean, termasuk sekitar 60 rute 
yang unik di kawasan ini. Penetapan harga Air Asia cenderung sangat murah dan 
terjangkau.9 
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Vertu 

Vertu merupakan smartphone mewah yang berbasis di Inggris. Perusahaan ini 
adalah bagian dari Nokia, perusahaan telekomunikasi Finlandia. Konsep produk 
Vertu mirip dengan jam tangan Rolex, yang menggunakan material dari emas, 
perak, safir, dan batu delima.  Tampilan Vertu cukup mewah karena ada desain 
aneka material mahal. Frame smartphone menggunakan bahan logam titanium 
grade-5 dengan aksen emas. Bagian layar diperkuat lapisan kaca safir 133-karat. 
Lalu punggungnya berlapis kulit buaya. Di sisi ponsel terdapat tombol merah dari 
bahan batu Ruby. Fungsinya khusus untuk menghubungi layanan concierge yang 
disediakan Vertu untuk memanjakan pengguna. Sang concierge yang berlaku 
seperti pelayan pribadi itu misalnya bisa diminta memesan taksi, reservasi restoran, 
hingga booking untuk perjalanan. Layanan personal ini tersedia 24 jam dalam 
sehari, 7 hari dalam seminggu.   Masing-masing unit Aster P dirakit di Inggris oleh 
seorang perajin. Tanda tangannya bisa ditemukan di balik penutup dual nano-SIM 
card di punggung ponsel. Varian termahal bisa mencapai Rp214 juta, sebanding 
dengan harga mobil MPV di Indonesia.10   

 

Penetapan Harga 

Secara umum, dalam menentukan harga, perusahaan membutuhkan data secara 
internal, data konsumen, persaingan, dan trend pasar serta lingkungan. Data-data ini 
digunakan untuk pertimbangan dalam menentukan harga. Perusahaan juga 
membutuhkan informasi berupa laporan keuangan, maupun laporan penjualan. Sesudah 
semua data dikumpulkan, harga ditetapkan dan dikomunikasi ke konsumen. Respon 
konsumen maupun respon pesaing harus selalu dimonitor. Selain itu, dalam menentukan 
harga, perusahaan mengembangkan sejumlah kebijakan. Kebijakan ini dijadikan 
rencana untuk menerapkan tahapan-tahapan kegiatan dalam melaksanakan strategi 
pemasaran. Hal ini meliputi memilih tujuan penetapan harga, menentukan permintaan, 
mengestimasi biaya, analisis biaya, harga pesaing, memilih metode penetapan harga, dan 
memilih harga final.11 

 

Tahap 1: Memilih Tujuan Penetapan Harga 

Dalam menentukan penetapan harga, ada sejumlah tujuan yang hendak dicapai 
oleh perusahaan. Pertama, perusahaan menginginkan untuk mendapatkan keuntungan. 
Penentuan besaran harga mempertimbangkan tingkat keuntungan yang ingin didapatkan. 
Marjin keuntungan yang besar memengaruhi penetapan harga kepada konsumen. Selain 
itu, dalam merumuskan harga, perusahaan diharapkan mampu mempertimbangkan 
kemampuan konsumen untuk membeli dan tingkat persaingan. Kedua, menginginkan 
pangsa pasar yang besar. Untuk memperoleh pangsa pasar yang tinggi, perusahaan 
cenderung untuk merumuskan harga pada tingkat yang rendah, dengan demikian akan 
memengaruhi permintaan konsumen yang tinggi pada produk. Di samping itu, penurunan 
harga akan memicu persaingan pada produk dalam industri yang sejenis. 

Ketiga, perusahaan dalam merumuskan harga juga bertujuan untuk memperoleh 
dana segar untuk membiayai kegiatan perusahaan termasuk menutupi biaya yang sudah 
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dikeluarkan yang di dalamnya termasuk juga membiayai karyawan perusahaan. Keempat, 
perusahaan juga menginginkan pengembalian modal yang besar. Dengan adanya 
pendapatan yang tinggi dari penetapan harga, perusahaan bisa memberikan keuntungan 
terhadap semua stakeholder perusahaan termasuk para investor dan nantinya keuntungan 
tersebut dapat digunakan kembali untuk mengembangkan usaha yang lebih besar dan 
baik. Kelima, perusahaan bertujuan menerapkan market skimming. Strategi ini 
merupakan menjual produk dengan harga lebih mahal di awal perkenalan produk. 
Kondisi ini bisa memungkinkan apabila ada sejumlah permintaan dan kemampuan 
konsumen dalam melakukan pembelian. Di sisi perusahaan, biaya produksi produk 
tersebut dianggap cukup besar sehingga diharapkan dapat keuntungan. Penentuan harga 
tinggi juga merupakan strategi yang bisa mengungguli pesaing lain. Aspek penting 
lainnya adalah perusahaan yang mengembangkan harga tinggi di awal masuk ke pasar 
bertujuan untuk menciptakan citra unggul pada merek.  

 

Tahap 2: Menentukan Permintaan 

Setiap harga akan memengaruhi tingkat permintaan yang berbeda-beda dan 
memiliki dampak pada tujuan pemasaran organisasi. Secara teoretis, apabila harga 
mengalami kenaikan maka jumlah permintaan akan mengalami penurunan. Hal ini bisa 
terjadi untuk barang-barang normal. Untuk barang-barang mewah, permintaan tidak 
demikian. Kenaikan harga untuk barang-barang mewah tidak berarti akan mengalami 
penurunan permintaan, namun bisa saja meningkatkan permintaan. Konsumen memiliki 
persepsi bahwa dengan naiknya harga barang-barang mewah akan menjadikan barang 
tersebut semakin dipersepsi bagus.  

Menurut teori ekonomi mikro ada sejumlah faktor yang dipahami oleh perusahaan 
mengenai faktor-faktor yang memengaruhi permintaan.  

1. Jika jumlah konsumen atau pembeli suatu barang tertentu mengalami 
peningkatan, maka pada harga yang sama jumlah barang yang akan dibeli juga 
meningkat pula.  

2. Besar penghasilan konsumen yang ada untuk dikonsumsi, akan berpengaruh pada 
permintaan barang tertentu. Hal ini akan terjadi kecuali pada inferior goods atau 
giffen goods yaitu barang-barang yang permintaannya justru menurun ketika 
penghasilan konsumen meningkat. Untuk normal goods, permintaan akan 
mengalami peningkatan, apabila pendapatan konsumen mengalami peningkatan.  

3. Permintaan akan mengalami peningkatan, apabila barang lain mengalami 
penurunan harga dan sebaliknya. Namun, kenaikan harga barang lain bisa 
meningkatkan atau menurunkan permintaan konsumen tergantung apakah barang 
tersebut bersifat komplementer atau substitusi. Apabila barang itu komplementer 
atau pelengkap, permintaan akan mengalami penurunan bila harga barang lain 
mengalami kenaikan. Apabila barang bersifat substitusi, maka  permintaan 
barang akan berkurang ketika harga barang naik, namun jumlah yang diminta dari 
barang subsitusinya akan mengalami kenaikan.  

4. Adanya musim, trend atau selera. Ada perubahan musim, trend, selera atau 
preferensi akan memengaruhi juga permintaan. Ketika suatu produk sedang 
mengalami trend, maka harga untuk barang tersebut mengalami peningkatan. 
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5. Harapan/pandangan tentang masa yang akan datang. Adanya harapan yang 
diinginkan di masa yang akan datang, bisa menjadikan harga-harga suatu barang 
mengalami peningkatan. Oleh karena itu, bisa jadi konsumen akan melakukan 
pembelian dalam jumlah yang besar, dengan harga yang belum mengalami 
kenaikan.  

 

Dalam menentukan permintaan, perusahaan diharapkan memperhatikan tingkat 
sensitivitas harga. Sensitivitas harga menunjukkan tingkat reaksi konsumen terhadap 
perubahan harga. Apabila harga mengalami kenaikan sedikit, maka hal ini akan diikuti 
oleh penurunan permintaan konsumen pada tingkat tertentu. Secara umum, sensitivitas 
harga akan terasa pada barang-barang yang biasa dibeli sehari-hari, sehingga konsumen 
akan merasakan adanya perubahan harga. Kondisi sebaliknya, untuk barang-barang yang 
jarang dibeli konsumen, perubahan harga pada barang tersebut tidak dirasa oleh 
konsumen karena konsumen tidak memiliki referensi informasi dalam memorinya untuk 
membandingkan adanya perubahan harga. Selain itu, tingkat sensitivitas harga rendah 
apabila konsumen tidak menemukan adanya produk substitusi sehingga mau tidak mau 
konsumen harus membeli produk tersebut berapapun kenaikan harga pada tingkat 
tertentu. Kebiasaan dalam memilih sebuah merek atau produk menyebabkan konsumen 
juga tidak memperhatikan adanya perubahan harga. Konsumen merasa tidak perlu untuk 
mencari produk atau merek lain karena hal ini menuntut konsumen untuk mempelajari 
informasi lain mengenai keunggulan dan kekurangan produk.  

Sensitivitas harga juga ditentukan oleh sejumlah faktor antara lain yaitu:12 

1. Produk yang ditawarkan merupakan produk unik. Produk unik merupakan produk 
yang menarik dan tidak ditawarkan oleh yang lain. Keunikan produk biasanya 
menuntut adanya suatu keahlian dalam mengembangkan produk. Oleh karena itu, 
produk tersebut biasanya akan lebih mahal daripada produk lain. Tingginya harga 
produk tersebut akan dipersepsi sepadan dengan nilai yang ditawarkan oleh 
produk tersebut.  

2. Konsumen  tidak memahami adanya substitusi. Apabila konsumen tidak 
memahami adanya substitusi, maka harga yang tinggi suatu produk tidak menjadi 
masalah. Ketidaktahuan konsumen mengenai produk substitusi disebabkan oleh 
terbatasnya informasi yang diberikan oleh pemasar dan ketidakmampuan 
konsumen dalam mengakses informasi yang ada.  

3. Konsumen tidak mampu membandingkan kualitas antar produk substitusi. 
Ketidakmampuan konsumen dalam menentukan kualitas produk karena 
keterbatasan informasi. Konsumen yang tidak memiliki pengetahuan referensi 
mengenai kualitas produk, akan merasa tidak mampu untuk menentukan suatu 
kualitas produk.  

4. Pengeluaran terhadap produk tersebut lebih kecil daripada penghasilan 
konsumen. Penghasilan konsumen yang besar dibandingkan dengan semua 
pengeluaran konsumen setiap saatnya, akan tidak menjadi masalah bagi 
konsumen untuk mengeluarkan uang dalam membeli produk. Daya beli yang 
tinggi bisa memudahkan orang untuk mendapatkan tanpa perlu melakukan 
pertimbangan dengan kemampuan uang yang dimiliki.  
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5. Produk yang ada diasumsikan memiliki kualitas, prestige, dan eksklusivitas. 
Suatu produk yang memiliki kualitas prima biasanya diikuti dengan biaya yang 
tinggi dalam memproduksinya. Tentu saja, harga juga akan mengikuti. Kualitas 
prima suatu produk bisa meningkatkan prestige produk pada persepsi konsumen. 
Selain itu, kualitas produk yang prima bisa menciptakan suatu eksklusivitas 
produk yang bisa menentukan tingginya harga produk. Dengan demikian, harga 
tidak menjadi pertimbangan lagi bagi konsumen untuk memilih produk.  

6. Konsumen  tidak mampu menggunakan produk lebih lama. Artinya, konsumen 
tidak bisa menggunakan produk yang dibeli dalam kurun waktu yang lama. 
Konsumen cenderung memiliki keinginan untuk mengganti produk lebih cepat. 
Hal ini biasanya terjadi pada produk-produk yang tingkat perubahan desain, 
tampilan, atau fitur memiliki tingkat perubahan cepat. Di samping itu, hal ini juga 
didorong oleh kemauan dari konsumen untuk selalu memiliki hal baru pada 
produknya, sehingga adanya produk baru bisa  memengaruhi konsumen untuk 
segera membeli. Dengan demikian, konsumen tidak memperhatikan harga 
sebagai kendala dalam membeli produk.  

 

Perusahaan bisa menentukan permintaan konsumen melalui serangkaian metode 
penelitian yang biasa dilakukan. Pertama, perusahaan bisa melakukan survei untuk 
menanyakan persepsi, sikap, dan niat konsumen membeli produk apabila produk 
mengalami kenaikan harga. Dengan adanya survei ini, perusahaan bisa mengetahui 
tingkat kemungkinan konsumen akan tetap membeli produk meskipun ada kenaikan 
harga. Survei ini bisa dilakukan setiap saat kalau perusahaan akan meluncurkan produk 
baru agar mendapat gambaran umum mengenai persepsi konsumen. Kedua, eksperimen 
bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui persepsi, sikap, dan minat konsumen 
secara lebih spesifik. Dalam melakukan eksperimen, konsumen sebagai responden 
dikondisikan dalam ruang penelitian tertentu, sehingga orientasi konsumen terhadap 
penelitian jauh lebih fokus. Dengan demikian, perusahaan bisa mendapatkan informasi 
yang relevan mengenai kaitan harga dengan persepsi konsumen. Ketiga, melalui data 
sekunder yang dipublikasi oleh pihak lain bisa memberikan informasi mengenai 
pergerakan harga. Selain itu, juga bisa diperoleh informasi berkaitan dengan 
kecenderungan konsumen untuk membeli produk. Data-data ini bisa dijadikan 
pertimbangan untuk menentukan permintaan konsumen.  

  

Tahap 3: Mengestimasi Biaya  

Tahap selanjutnya adalah mengestimasi biaya. Biaya memiliki tipe yaitu biaya 
tetap dan biaya variabel.  Biaya tetap merupakan biaya yang tidak mengalami variasi 
berapapun produksi atau output yang dihasilkan. Biaya variabel akan bervariasi sesuai 
dengan level produksi. Biaya total terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Biaya total 
akan bervariasi tergantung pada jumlah unit produk yang dihasilkan. Biaya rata-rata 
adalah biaya per unit pada level produksi. Biaya rata-rata didapat dari biaya total dibagi 
jumlah produksi. Dalam menentukan biaya ini, setiap perusahaan memiliki pengalaman 
dalam mempertimbangkan komponen biaya yang nantinya bisa dibebankan pada harga 
terakhir untuk konsumen. Perusahaan harus memahami elemen-elemen biaya yang 
digunakan untuk menghasilkan sebuah produk. Elemen-elemen biaya inilah yang bisa 
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dilakukan efisiensi berdasarkan strategi perusahaan untuk bisa mencari komponen 
murah atau pemasok yang baik. Selain itu, pengelolaan aktivitas kerja, juga bisa 
menghemat biaya yang harus dikeluarkan. 

 

Tahap 4: Analisis Biaya dan Harga pesaing 

Analisis biaya dan harga pesaing perusahaan merupakan bagian dari penentuan 
harga produk final. Hal ini penting dilakukan karena perusahaan bisa memperkirakan 
harga yang pantas pada produk dalam industri dan segmen yang sama. Terlebih hal ini 
didukung oleh kondisi konsumen yang memiliki sensitivitas harga, perbedaan harga 
menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Melakukan analisis harga pesaing 
membantu perusahaan untuk lebih informatif dan peka untuk menentukan harga terakhir. 
Dalam hal ini, penting untuk disadari oleh perusahaan, penentuan harga masing-masing 
pesaing akan berbeda satu sama lain. Monitoring perubahan harga dari waktu ke waktu 
perlu dilakukan agar penyesuaian bisa dilakukan.  

 

Tahap 5: Memilih Metode Penetapan Harga 

Dalam melakukan pemilihan metode penetapan harga, ada sejumlah strategi yang 
bisa diterapkan oleh pemasar yaitu:13 

1. Mark-Up Pricing. Elemen paling dasar dalam metode penetapan harga adalah 
mark-up biaya produk. Penentuan harga melalui mark-up biasanya dalam bentuk 
persentase. Namun, penentuan ini biasanya tidak memperhatikan tingkat 
permintaan, perceived value maupun persaingan. Penentuan harga ini dianggap 
mudah dalam menentukan karena dikaitkan dengan biaya perusahaan. Dengan 
demikian, harga ditentukan dari sisi internal perusahaan.  

 

            Biaya unit = biaya variabel + biaya tetap 

              penjualan unit 

 

            Markup price =                          biaya unit 

                                        

                                    (1-pengembalian penjualan yang diharapkan) 

 

2. Target-Return Pricing. Perusahaan menentukan harga yang menghasilkan 
pengembalian modal atau return on investment. Dalam hal ini, perusahaan bisa 
berusaha untuk merendahkan biaya tetap maupun variabel. 
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Target-return price  =       biaya unit + desired return x invested capital 

                  penjualan unit          

3. Perceived Value Pricing. Perceived value pricing adalah harga yang 
mempertimbangkan citra produk yang ditawarkan kepada konsumen. Selain itu, 
harga ini juga memperhatikan saluran distribusi maupun retail lainnya yang 
menawarkan produk. Perusahaan harus memperhatikan value proposition produk 
tersebut di mata konsumen. Perusahaan mengembangkan strategi pemasaran agar 
produk bisa dipersepsikan sesuai dengan apa yang diyakini oleh konsumen. 
Kualitas produk yang unggul dan prima memiliki kesetaraan atas harga yang 
diberikan. Kunci utama untuk kesuksesan penetapan harga ini adalah produk 
yang unik dan desain yang menarik sehingga bisa meningkatkan citra produk di 
mata konsumen.  

4. Value Pricing. Strategi ini merupakan penetapan harga murah dengan tetap 
memperhatikan kualitas produk yang unggul. Penetapan harga murah ini bisa 
didukung oleh kemampuan perusahaan untuk bisa menurunkan biaya operasi 
sehingga bisa menurunkan harga. Tipe value pricing yang biasa diterapkan oleh 
perusahaan adalah EDLP-everyday low pricing. Strategi perusahaan ini secara 
konsisten untuk menawarkan produk yang rendah.  

5. Going Rate Pricing. Strategi ini lebih memperhatikan harga pesaing. Dalam 
industri oligopolistik, perusahaan menjual komoditas yang sama dan memberikan 
harga yang kurang lebih sama. Perubahan harga perusahaan lain akan diikuti oleh 
perusahaan lain.  

6. Auction Type Pricing. Strategi ini, terdapat beberapa tipe. Pertama, tipe English 
Auction memiliki satu penjual dan banyak pembeli. Harga yang dipilih adalah 
harga terakhir tertinggi. Kedua, tipe Dutch Auction yang juga memiliki satu 
penjual dan banyak pembeli. Harga yang dipilih adalah harga terakhir terendah.  

 

Toserba Yogya 

PT. Akur Pratama adalah perusahaan ritel modern asli Indonesia dengan format 
Supermarket dan Department Store  dengan nama merek ritel Yogya. Berdasarkan 
misi: setia memenuhi kebutuhan masyarakat, perusahaan selalu berusaha 
menyajikan produk-produk yang berkualitas, unggul layanan, akrab bersahabat 
serta suasana belanja yang menyenangkan. Gerai ini umumnya menjual berbagai 
produk makanan, minuman dan barang kebutuhan hidup lainnya. Lebih dari 200 
produk makanan dan barang kebutuhan hidup lainnya tersedia dengan harga 
bersaing, memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari terutama bagi masyarakat 
Jawa Barat, Jawa Tengah dan sekitarnya khususnya di Bandung, Jakarta, Bogor, 
Sukabumi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Ciamis, 
Tasikmalaya, Sumedang, Garut, Brebes, Slawi, Tegal, dan Pemalang. Toserba Yogya 
ini menawarkan  strategi  harga hemat dan produk berkualitas setiap hari dengan 
promo HARHER (hemat akhir pekan, SERMAT (serba hemat) dan CERMAT 
(cerdas dan hemat).14 
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Tahap 6: Memilih Harga Final  

Dalam memilih harga final, perlu mempertimbangkan sejumlah faktor antara lain 
pertimbangan pada aktivitas pemasaran lain, kebijakan penetapan harga perusahaan, dan 
pertimbangan untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan yang memiliki merek dengan 
kualitas premium perlu menentukan harga final yang bisa jadi bersifat premium 
dibandingkan dengan merek berkualitas rendah.  

 

Adaptasi Harga 

Adaptasi harga dilakukan karena perusahaan tidak mungkin menentukan harga 
tunggal karena mempertimbangkan sejumlah faktor misalnya geografi, tuntutan segmen 
pasar, waktu pembelian konsumen, frekuensi pengiriman, garansi, dan kontrak jasa 
lainnya. Penyesuaian harga dibutuhkan karena memenuhi kebutuhan dan kondisi 
konsumen yang berbeda.15  

 

Harga Geografis 

Berkaitan dengan harga geografi, perusahaan mempertimbangkan penentuan 
harga pada produk untuk konsumen yang tinggal di lokasi dan negara yang berbeda. 
Harga akan jelas mengalami perbedaan karena adanya biaya distribusi maupun 
transportasi. Ada kondisi di suatu negara tidak memiliki mata uang yang cukup untuk 
membeli produk dari negara lain. Perusahaan bisa melakukan countertrade melalui 
barter, compensation deal atau buyback arrangement, dan offset. Barter adalah masing-
masing pembeli dan penjual melakukan pertukaran barang secara langsung dan tidak 
melibatkan pihak ketiga. Compensation deal merupakan kondisi penjual menerima 
sejumlah persentase pembayaran melalui kas dan sisanya melalui produk. Buyback 
arrangement adalah penjual menjual sejumlah produk ke negara lain dan setuju untuk 
menerima pembayaran sebagian dengan produk yang dihasilkan melalui peralatan atau 
input yang dipasok.  Offset merupakan penjual menerima pembayaran keseluruhan 
namun sepakat untuk membelanjakan sebagian uangnya di negara yang membayar 
tersebut.  

 

Diskon Harga 

Perusahaan bisa memberikan diskon atau keringanan apabila konsumen 
melakukan pembelian dalam jumlah yang besar.  Sejumlah tipe pemberian diskon atau 
keringanan dapat berupa 1) diskon-pengurangan harga apabila pembeli membayar tepat 
waktu; 2) diskon kuantitas-pengurangan harga apabila pembeli membeli dalam jumlah 
yang besar; 3) diskon fungsional-diskon diberikan apabila konsumen atau retail 
memberikan tambahan pelayanan; 4) diskon musiman- pengurangan harga bila 
konsumen membeli produk di luar musim atau ketika tidak banyak konsumen yang 
melakukan pembelian.16 
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Harga Promosi 

Perusahaan juga bisa menggunakan sejumlah teknik untuk mendorong pembelian 
awal produk. Retail bisa menerapkan teknik untuk menurunkan harga merek yang 
terkenal dengan tujuan untuk memberikan dorongan kepada konsumen agar tertarik 
produk lain. Namun, teknik ini harus dipertimbangkan dengan baik karena jangan 
sampai perusahaan kehilangan citra terhadap penurunan harga mereknya. Selain itu, 
perusahaan bisa menerapkan harga murah ketika ada sebuah perayaan atau hari raya 
tertentu. Cash rebate juga bisa digunakan untuk menarik konsumen melakukan 
pembelian. Low interest financing merupakan teknik lainnya yang memberikan 
kemudahan kepada konsumen untuk melakukan pembiayaan.  

Sales promotion sangat penting dalam usaha pemasaran di sebuah organisasi. 
Penekanan promosi biasanya dilakukan pada industri grosir. Promosi didasarkan pada 
harga yang dianggap sebagai aspek  dominan dari kompetisi antar retail.17 Penggunaan 
promosi akan terus digunakan di masa yang datang karena telah terbukti menunjukkan 
kinerja yang memuaskan. Dampak promosi harga pada penjualan bisa terjadi dalam 
beberapa periode.18 

1. Efek langsung. Efek promosi ini berkorelasi positif dengan komponen penjualan 
yaitu banyaknya pembeli (category incidence), pilihan merek, dan kuantitas 
pembelian. Pada jangka pendek, penurunan harga akan memberikan reaksi cepat 
terhadap konsumen untuk melakukan tindakan pembelian. Dengan demikian 
akan meningkatkan penjualan. 

2. Efek penyesuaian. Efek promosi pada periode antara jangka pendek dan 
keseimbangan yaitu jangka panjang. Besaran dan tanda bisa berkorelasi negatif 
dan positif terhadap penjualan. Kalau atribut pembelian didasarkan promosi 
harga, maka individu akan memberikan respon positif terhadap penyebab 
tersebut.  

3. Efek permanen. Efek permanen promosi harga relatif tidak stabil terhadap 
penjualan. Efek permanen biasanya terjadi pada produk-produk baru atau 
konsumen baru di sebuah wilayah tertentu. Namun pada intinya, total promosi 
harga memberikan dampak positif terhadap kesemua komponen penjualan. 

 

Harga Diferensiasi 

Diferensiasi harga ditujukan untuk mengakomodasi perbedaan konsumen, 
produk, lokasi, waktu, dan distribusi produk. Konsumen yang berbeda segmen juga 
diberikan harga yang berbeda pula dan disesuaikan dengan kemampuan membayar. 
Bentuk, desain, dan kualitas produk juga memiliki diferensiasi produk karena proses 
produksi membutuhkan biaya dan sumber yang berbeda pula. Retail atau distributor 
produk juga menentukan harga. Retail yang mendistribusikan produk berkualitas juga 
bisa menetapkan harga yang berbeda, begitu juga dengan lokasi pembelian akan 
menentukan harga yang berbeda. Waktu pembelian juga akan mengalami perbedaan 
harga. Ketika pembelian produk dilakukan pada waktu yang ramai, harga akan lebih 
tinggi dibandingkan dengan ketika waktu pembelian yang sepi. Pembelian yang 
dilakukan lebih awal cenderung mendapatkan harga yang murah.  
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Inisiasi dan Respon terhadap Perubahan Harga 

Ketika perusahaan berkompetisi dengan perusahaan lain untuk produk yang sama 
atau homogen kepada konsumen, maka harga menjadi senjata utama dalam menentukan 
posisi strategis. Apabila perusahaan tidak terbiasa untuk bersaing pada harga maka akan 
sulit bagi perusahaan untuk melakukan penyesuaian. Persaingan yang difokuskan hanya 
pada harga menyebabkan perusahaan harus mengurangi biaya-biaya di bawah pesaing. 
Persaingan terhadap harga, menyebabkan perusahaan berjuang dengan keras karena 
harus mengantisipasinya setiap saat. Perubahan sedikit harga dari pesaing akan 
memengaruhi perusahaan lain untuk mengubah harga agar menyamainya. Namun, fokus 
pada harga tidaklah selalu mampu mendukung strategi pemasaran jangka panjang, 
perusahaan harus mengembangkan strategi lain agar bisa bertahan. Perusahaan dalam 
menghadapi persaingan sebaiknya berorientasi pada konsumen, karena hal ini cenderung 
tidak reaktif dan lebih fokus pada jangka panjang.  

Kondisi siklus hidup produk  juga telah memengaruhi perusahaan dalam 
menetapkan harga. Ketika produk dikenalkan pertama kali, harga yang ditetapkan oleh 
perusahaan biasanya rendah. Harga akan mengalami kenaikan ketika permintaan sudah 
makin meningkat dan jumlah pesaing mulai banyak memasuki industri.19 Ketika 
pertumbuhan pasar melambat, tekanan pada harga meningkat. Perusahaan memang tidak 
bisa lepas dari persaingan. Kemampuan perusahaan untuk menurunkan harga juga 
tergantung pada persepsi merek. Merek yang menawarkan benefit fungsional dan 
psikologis serta memiliki loyalitas konsumen yang baik akan tetap menikmati 
keuntungan meskipun pesaing menurunkan harga. Perusahaan harus hati-hati dalam 
menyikapi penurunan harga dari pesaing. Penurunan harga harus dianalisis dengan baik 
apakah penurunan harga disebabkan oleh motivasi untuk mendapatkan pangsa pasar 
dalam jangka pendek, atau sekedar mendapatkan keuntungan sesaat. Pemimpin pasar 
cenderung tidak rentan terhadap aksi penurunan harga. Perusahaan kecil atau pengikut 
biasanya akan mengalami kesulitan ketika pemimpin pasar melakukan penurunan harga.  

Selain persaingan, peran saluran distribusi juga memainkan dalam penentuan 
harga. Saluran distribusi yang langsung maupun tidak langsung memengaruhi penentuan 
harga. Perusahaan yang menggunakan saluran distribusi tidak langsung misalnya untuk 
produk-produk toiletries, tentu saja akan tergantung pada retail untuk menurunkan harga 
produk, karena retail juga membutuhkan biaya untuk pemeliharaan produk yang 
disalurkan. Untuk produk-produk buku atau elektronik, perusahaan bisa menggunakan 
saluran langsung misalnya membuka website dengan menawarkan harga lebih rendah.  
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Ringkasan 

1. Harga merupakan dimensi yang dapat diidentifikasi dari sisi konsumen maupun 
perusahaan. Dari sisi konsumen, harga menunjukkan bahwa kualitas produk yang 
ditawarkan oleh perusahaan menyasar pada konsumen tertentu; sedangkan dari 
sisi perusahaan, penentuan harga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 
memberikan produk yang baik dan didukung oleh kapasitas yang dimiliki oleh 
perusahaan. 

2. Strategi online pricing, sangat dinamis dan memerlukan strategi yang berbeda dari 
strategi pricing pada pasar tradisional (offline pricing). Konsumen yang 
melakukan akses informasi secara online akan mendapatkan akses informasi yang 
banyak dan terkini  baik mengenai produk maupun harga. 

3. Harga merupakan dimensi yang dikendalikan oleh perusahaan. Keputusan 
penetapan harga akan memengaruhi pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan.  

4. Psikologi konsumen berkaitan dengan harga bisa dijelaskan melalui mekanisme 
hubungan antara harga dan kualitas. Harga yang tinggi akan memengaruhi 
persepsi konsumen mengenai citra produk sehingga bisa memengaruhi sikap 
konsumen untuk membeli. 

5. Proses penetapan biaya meliputi sejumlah hal yaitu memilih tujuan penetapan 
harga, menentukan permintaan, mengestimasi biaya, analisis biaya, harga 
pesaing, memilih metode penetapan harga, dan memilih harga final. 

6. Adaptasi harga dilakukan karena perusahaan tidak mungkin menentukan harga 
tunggal karena mempertimbangkan sejumlah faktor misalnya geografi, tuntutan 
segmen pasar, waktu pembelian konsumen, frekuensi pengiriman, garansi, dan 
kontrak jasa lainnya. 

7. Persaingan yang difokuskan hanya pada harga menyebabkan perusahaan harus 
mengurangi biaya-biaya di bawah pesaing. Persaingan terhadap harga, 
menyebabkan perusahaan berjuang dengan keras karena harus 
mengantisipasinya setiap saat. Oleh karena itu, sebaiknya persaingan perusahaan 
berorientasi pada konsumen.  
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Bab 15  

Desain dan Pengelolaan Saluran Pemasaran Terpadu 

 

Tujuan Pembelajaran 

Pembahasan dalam bab ini adalah saluran distribusi, fungsi distribusi  dan 
keputusan desain keputusan manajemen saluran. Mahasiswa juga dijelaskan mengenai  
pengelolaan konflik. Sistem distribusi yang terintegrasi dan sistem pemasaran vertikal 
juga dibahas.  Penjelasan mengenai e-marketing juga dijelaskan. 

 

Saluran Pemasaran dan Jejaring Nilai 

Pentingnya penciptaan nilai juga didorong oleh adanya value delivery. 
Pengembangan jaringan distribusi juga menentukan persepsi nilai yang diterima oleh 
konsumen. Distribusi menjamin sampainya barang atau jasa yang dikirim dari 
perusahaan manufaktur ke tangan akhir konsumen. Perusahaan cenderung tidak menjual 
langsung produknya ke konsumen, namun menggunakan perantara untuk bisa 
menyalurkan produknya melalui saluran pemasaran atau distribusi pemasaran. Saluran 
pemasaran adalah sejumlah organisasi mandiri yang berpartisipasi dalam proses 
membuat barang dan jasa bisa sampai untuk dikonsumsi atau digunakan. Sejumlah 
saluran pemasaran ada yang dinamakan wholesaler, retailer, broker atau agen.1 Wholesaler 
dan retailer membeli dan memiliki hak serta menjual lagi ke pedagang lain. Hal ini 
dinamakan sebagai merchant. Broker dan agen bertujuan untuk menyalurkan produk ke 
konsumen dan menjual produk tetapi tidak berhak memiliki. Selain itu, masih ada 
perantara lain yang meliputi perusahaan transportasi, perusahaan warehouse, bank, dan 
perusahaan periklanan. Perusahaan-perusahaan ini dinamakan sebagai fasilitator.  

 

Pentingnya Saluran 

Saluran pemasaran atau distribusi merupakan bagian strategi pemasaran. Hal ini 
penting diperhatikan karena strategi distribusi yang sukses harus disesuaikan dengan 
kebutuhan konsumen dan kondisi persaingan saat ini. Keefektifan distribusi harus selalu 
dinilai melalui pengukuran-pengukuran kinerja.2 Saluran distribusi memengaruhi semua 
strategi pemasaran. Penetapan harga tergantung pada apakah menggunakan saluran 
online atau toko. Apabila menggunakan saluran ini, maka perusahaan bisa menetapkan 
harga lebih murah. Keputusan untuk menggunakan saluran distribusi merupakan suatu 
bentuk komitmen perusahaan dengan perusahaan lain karena harus mempertimbangkan 
sejumlah kebijakan dan prosedur untuk mengembangkan kerjasama dalam jangka 
panjang. Pemilihan saluran distribusi juga sebaiknya mempertimbangkan visi misi dan 
strategi segmentation, targeting, dan positioning perusahaan.  
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Saluran distribusi memiliki sejumlah fungsi yaitu: 

1. Transportasi. Distribusi bertujuan untuk mengangkut barang dari perusahaan 
manufaktur ke pihak lain atau menjualnya langsung ke konsumen. 

2. Komunikasi. Perusahaan yang menyalurkan barang ini akan berinteraksi dengan 
konsumen, perusahaan lain, sehingga mendapatkan informasi mengenai sejumlah 
hal berkaitan dengan produk, kualitas produk, harga, dan persaingan. 
Komunikasi ini diupayakan intensif sehingga perusahaan prinsipal yang memiliki 
barang mendapatkan perkembangan terkini mengenai produk. Dengan demikian, 
perusahaan bisa mengupayakan perbaikan strategi untuk mengantisipasinya. 

3. Pembiayaan. Distribusi juga berfungsi untuk membiayai produk dari perusahaan. 
Distributor terkadang akan membeli produk-produk dari perusahaan, baru 
kemudian perusahaan distributor akan menjual kembali produk-produk tersebut 
dengan tingkat marjin keuntungan tertentu.  

4. Informasi. Distributor yang menjual produk akan selalu mengumpulkan informasi 
perkembangan produk. Informasi ini penting untuk memberikan input mengenai 
produk antara lain tingkat penjualan suatu merek dan persediaan produk. 
Distributor berperan untuk memberikan informasi mengenai kinerja merek 
sehingga perusahaan bisa mendapatkan pengetahuan untuk mempertahankan 
strategi merek atau mengubah sesuai dengan kondisi yang ada.  

5. Pemesanan. Distributor bertugas untuk memesan produk ke perusahaan atau 
manufaktur apabila produk dalam retail atau rak sudah hampir habis.  

 

Perusahaan dalam mengembangkan strategi distribusi juga menerapkan strategi 
push dan pull. Strategi push menggunakan tenaga sales atau distributor untuk 
mengenalkan produk ke pengguna terakhir. Strategi ini dipertimbangkan sesuai apabila 
ada tingkat loyalitas merek yang rendah pada produk, keputusan pembelian dilakukan di 
toko atau retail atau pembelian produk dilakukan tidak berencana. Hal ini tentu saja 
membutuhkan kerjasama yang baik distributor maupun salesforce untuk mempromosikan 
merek-merek perusahaan. Dengan demikian, distributor ini akan langsung berinteraksi 
dengan para konsumen. Strategi pull merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan 
untuk mempromosikan sendiri merek produk dalam bentuk iklan atau promosi untuk 
memengaruhi konsumen membeli. Penggunaan strategi ini juga efektif untuk 
menciptakan kesadaran merek di awal pada benak konsumen. Perusahaan yang memiliki 
sumber daya besar akan menggunakan kedua strategi ini sekaligus agar mempercepat 
pengenalan produk kepada konsumen dan pembelian langsung oleh konsumen.  

 

Aliran Saluran 

Saluran distribusi berperan untuk mengalirkan barang dari perusahaan 
manufaktur ke konsumen. Hal ini bisa mengatasi adanya waktu, tempat, dan kepemilikan 
sehingga konsumen akhir bisa memperoleh manfaat produk. Beberapa fungsi distribusi 
bisa bertujuan untuk penyimpanan, perpindahan, dan komunikasi. Fungsi ini bersifat 
forward flow yaitu aktivitas dari perusahaan ke konsumen. Selain itu, juga terdapat 
aktivitas lain yaitu berkaitan informasi, negosiasi, keuangan, dan pengambilan risiko. 
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Perusahaan manufaktur menjual produk secara fisik bisa menggunakan baik sales 
channel, delivery channel, dan service channel.3 Perusahaan distribusi bisa menjalankan 
peran melalui beberapa cara. Perusahaan atau distributor bisa menetapkan harga pada 
produk yang didistribusikan. Jika distributor lebih efisien daripada perusahaan 
manufaktur, maka harga untuk konsumen sebagai pengguna akhir akan murah atau lebih 
rendah. Penggunaan saluran yang berbeda dianggap sebagai sesuatu terobosan untuk 
mempercepat penerimaan produk ke konsumen. Tujuan saluran pemasaran yang baik 
adalah membantu perusahaan manufaktur untuk menyampaikan produk ke 
konsumennya.  

Aliran atau saluran distribusi bisa bervariasi tergantung pada jenis produk yang 
ditawarkan atau tujuan perusahaan dalam mendistribusikan produk. Gambar  Aliran 
Pemasaran menunjukkan lima tipe aliran yaitu fisik, title, pembayaran, informasi, dan 
promosi.4 Masing-masing aliran memiliki fungsi seperti yang dijelaskan dalam gambar. 
Masing-masing komponen dalam aliran memiliki fungsi-fungsi yang spesifik sesuai 
dengan keahlian.  Setiap distributor atau saluran bisa memiliki satu fungsi atau beberapa 
fungsi sekaligus. Tentu saja, ketika perusahaan manufaktur meminta distributor untuk 
melakukan beberapa fungsi sekaligus, perusahaan melakukan negosiasi kepada 
distributor untuk melakukan sejumlah fungsi. Hal ini tentu saja akan berdampak pada 
harga final produk yang ditawarkan kepada konsumen. Negosiasi ini bisa bervariasi, 
artinya apabila perusahaan manufaktur bisa menawarkan sejumlah pembayaran, maka 
distributor akan menjalankan peran dengan baik dan menguntungkan perusahaan 
manufaktur.  

  

Tingkat Saluran 

Ada mekanisme menunjukkan tingkat saluran dari perusahaan ke konsumen.5 
Saluran 0-level terdiri atas saluran langsung dari perusahaan ke konsumen tanpa melalui 
perantara sama sekali. Saluran ini bisa berupa personal selling, telemarketing, internet, 
dan jasa. Perantara langsung ini dianggap bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan 
respon langsung dari konsumen karena perusahaan langsung bertemu dengan konsumen 
untuk memperoleh informasi. Perusahaan di sisi lain juga mengeluarkan sejumlah 
sumber daya untuk bisa dikerahkan guna menangani konsumen secara langsung. Saluran 
1-level terdiri atas satu perantara yaitu retailer. Saluran 2-level, dalam pasar konsumen, 
biasanya terdiri atas wholesaler dan retailer. Dalam saluran 3-level, terdapat jobber yang 
menjual pada retailer kecil. Penggunaan saluran ini juga mempertimbangkan 
kemampuan perusahaan. Tidak semua perusahaan memiliki kompetensi dalam 
melakukan distribusi produk ke pengguna akhir. Pertimbangan pada efisiensi 
memengaruhi perusahaan untuk menggunakan saluran lain karena perusahaan dapat 
lebih mengoptimalkan untuk melakukan strategi bisnis yang lain.  

Saluran-saluran ini merupakan pilihan dan memiliki penyesuaian pada 
karakteristik produk maupun geografi konsumen yang akan dituju. Karakteristik produk 
yang beragam misalnya obat membutuhkan saluran distribusi yang lebih panjang karena 
memiliki varian yang cukup besar. Peta geografi juga memengaruhi penggunaan saluran 
distribusi sampai terkecil. Hal ini dipertimbangkan karena cukup efisien untuk 
perusahaan dan tidak perlu menggunakan sumber daya perusahaan sendiri. Penggunaan 
retail kecil dianggap sebagai cara paling tepat untuk dapat menjangkau konsumen, 
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misalnya warung-warung. Selain itu, konsumen juga mendapatkan manfaat karena ada 
kemudahan untuk memperoleh kebutuhan produk.  

Gambar Saluran Distribusi Pasar Industri menunjukkan saluran yang 
menjelaskan distribusi barang dalam pasar bisnis. Saluran distribusi dalam pasar bisnis 
cenderung lebih mengarah kepada konsumen industrial dalam hal pasar bisnis atau 
perusahaan yang nantinya akan diolah lagi untuk dijadikan produk dan ditawarkan 
kembali kepada konsumen akhir dalam bentuk barang lain. Distribusi di pasar bisnis 
cenderung tidak menggunakan mediasi panjang karena mengingat barang industri 
merupakan barang yang akan diolah langsung. Selain itu, pasar industri atau pasar bisnis 
jumlahnya tidak sebanyak seperti pasar konsumen, sehingga distribusi bisa langsung ke 
perusahaan. Apabila hendak didistribusikan, maka perusahaan bisa menggunakan 
representasi dari perusahaan manufaktur untuk menyalurkan barang ke pengguna.   

 

Kecipir dan Sayuran Organik 

Pada umumnya, rantai distribusi sayuran hingga sampai di tangan konsumen 
memiliki 5 titik yang harus dilalui yaitu: 1) Pengepul; 2) Tengkulak; 3) Pasar Induk; 
4) Pasar; dan 5) Pedagang Eceran. Produk sayuran yang dihasilkan oleh petani 
hingga pembeli harus melalui rantai tersebut dan menyebabkan harga sayuran 
menjadi tinggi. Rantai distribusi yang panjang dapat diperpendek, salah satunya 
dengan sistem penjualan online seperti yang dilakukan oleh Kecipir, sebuah social 
enterprise untuk mewujudkan produksi, distribusi dan konsumsi pertanian secara 
lebih berkeadilan dan ramah lingkungan. Produk sayuran yang dijual adalah produk 
sayur organik dengan tingkatan organik C hingga A+. Kecipir memperpendek rantai 
distribusi, dengan mendekatkan jarak antara produsen dengan konsumen sehingga 
memperkecil biaya transportasi. Kecipir bekerja sama dengan kelompok tani, 
sebagai produsen dan memiliki agen yang menerima pemesanan dari konsumen. 

Di Kecipir, konsumen dapat memesan langsung melalui petani mitra atau melalui 
agen. Setelah konsumen melakukan pembayaran, pesanan sayuran akan diteruskan 
kepada petani pada sore harinya, kemudian pada esok pagi hingga siang dilakukan 
pemanenan di kebun. Setelah itu, siang hingga sorenya dilakukan pengumpulan ke 
pusat distribusi dan sayuran disortir. Selanjutnya pada malam hingga subuh, proses 
distribusi ke wilayah tujuan mulai dilakukan. Kecipir tidak melakukan stok sayuran 
yang dipanen untuk meminimalisir limbah sayur yang terbuang apabila tidak 
dipesan. Sayuran di Kecipir langsung dipanen oleh Petani Mitra sehingga 
memastikan kesegarannya. Apabila terjadi kendala dalam pertanian misalnya 
kendala hama atau cuaca sehingga menyebabkan gagal panen, maka pembayaran 
yang telah dilakukan akan dikembalikan 100% kepada konsumen. Jalur distribusi 
yang semakin singkat dapat menurunkan harga jual sayuran organik sehingga akan 
dapat dinikmati oleh lebih banyak konsumen.6   
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Khusus untuk saluran jasa, distribusi bisa bersifat langsung tanpa adanya 
mediasi. Hal ini disebabkan oleh karakteristik jasa langsung yang dikonsumsi ketika 
penyedia jasa bertemu dengan konsumen. Sifat konsumsi jasa yang langsung dikonsumsi 
ini menyebabkan jasa tidak memerlukan mediasi. Perkembangan teknologi juga 
membantu distribusi jasa ke konsumen secara cepat dan responsif. Perusahaan jasa di 
perbankan bahkan kedokteran sudah menggunakan teknologi tepat guna untuk 
membantu pelayanan kepada konsumen.  

 

Alodokter-Platform Kesehatan Digital 

Alodokter adalah perusahaan kesehatan digital di Indonesia dengan lebih dari 18 
juta pengguna aktif setiap bulannya. Kehadiran Alodokter di Indonesia sejak 2014 
lalu telah mengubah poros layanan kesehatan Indonesia secara signifikan dalam 
penyediaan informasi medis yang mudah dipahami, akurat, dan dapat diakses oleh 
siapa saja. Semua informasi disusun oleh tim dokter dalam Bahasa Indonesia. 
Layanan medis Alodokter terintegrasi secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan 
kesehatan masyarakat Indonesia, seperti konten kesehatan terkini, chat bersama 
dokter, online booking platform untuk konsultasi dengan dokter dan/atau mencari 
rumah sakit pilihan, dan platform yang didedikasikan khusus untuk para dokter 
Indonesia guna meningkatkan kualitas layanan terbaik. Seluruh layanan Alodokter 
tersedia dalam versi web dan mobile app dengan respon layanan cepat, serta 
dukungan dokter umum maupun spesialis berpengalaman yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Alodokter membantu masyarakat Indonesia dalam membuat keputusan 
terbaik terkait kesehatan diri dan keluarga tercinta.7  

 

Fenomena Saluran Distribusi Di Indonesia 

1. Perubahan perilaku konsumen yang baru. Konsumen memiliki perubahan 
preferensi dalam memilih tempat berbelanja produk. Minimarket menyediakan 
barang-barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari. Kenyamanan, 
kemudahan dan kedekatan konsumen dalam membeli produk menjadi pilihan 
sendiri. Minimarket ini ada yang beroperasi selama 24 jam sehingga mengurangi 
kekhawatiran konsumen. Munculnya minimarket juga dibangun di stasiun 
pengisian bahan bakar. Dengan demikian, memberikan keleluasaan bagi 
konsumen untuk bisa membeli produk tanpa terikat oleh waktu. 

2. One stop shopping artinya konsumen bisa melakukan pembelian untuk memenuhi 
kebutuhannya pada satu tempat. Konsumen mendapatkan kemudahan untuk 
membeli sejumlah barang untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Selain itu, 
banyaknya merchant dalam satu distributor memudahkan konsumen untuk 
mengerjakan dalam sekali waktu. Dalam satu distributor terdapat rumah makan, 
toko, bahkan bank. 

3. Virtual channel merupakan fenomena yang ada saat ini untuk bisa memberikan 
pelayanan kepada konsumen yang tidak perlu melakukan transaksi secara fisik. 
Penggunaan internet telah memudahkan individu memiliki transaksi secara 
online sehingga bisa menghemat waktu.  
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4. Distribusi jemput bola. Dengan banyaknya persaingan yang ada, perusahaan 
berusaha untuk bisa mendekati konsumen tanpa perlu konsumen melakukan 
kunjungan ke distributor.8 Polisi Lalu Lintas berupaya untuk menerapkan jemput 
bola dengan memberikan pelayanan secara berkeliling di wilayah atau daerah 
yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini merupakan sebuah wujud 
pelayanan yang berbasis pada konsumen sehingga merasa tidak sulit untuk 
mengurus pembuatan baik SIM maupun STNK.  

5. Pasar tradisional. Taman Puring sudah dikenal oleh masyarakat Jakarta sejak 
tahun 1960-an. Taman Puring merupakan pasar tradisional yang diramaikan oleh 
banyaknya pedagang kaki lima yang umumnya menggunakan gendongan. Pada 
tahun 1971, kawasan ini diresmikan menjadi tempat usaha, namun dengan 
bangunan yang masih bongkar pasang. Pasar tradisional ini merupakan distribusi 
barang-barang bekas, bekas impor, bahkan barang-barang baru yang menjadi 
fenomena tersendiri. Konsumen yang membeli produk-produk di Taman Puring 
umumnya menengah ke bawah.  

 

Keputusan Desain Saluran  

Rerangka untuk menjelaskan keputusan desain saluran menggunakan rerangka 
Kotler dan Keller.9 Desain ini penting, terutama untuk pasar konsumen yang memiliki 
sejumlah keragaman kebutuhan dan keinginan konsumen. Desain dibuat dengan 
menyesuaikan hal tersebut. Karakteristik produk harus diselaraskan dengan segmentasi, 
targeting, dan positioning. Produk tertentu akan dipersepsi sesuai dengan target apabila 
pilihan saluran pemasaran tepat dan bisa mendukung citra produk. 

Dalam mengembangkan saluran distribusi, perusahaan harus memahami 
kebutuhan dan keinginan konsumen. Pilihan konsumen juga tergantung pada preferensi. 
Preferensi ini bisa didasarkan pada harga, kenyamanan, kebutuhan utama, tujuan 
belanja, dan variasi produk. Pilihan ini penting untuk diketahui oleh pemasar karena 
akan memengaruhi dalam melakukan desain tempat distribusi atau retail. Konsumen 
memiliki preferensi yang berbeda satu sama lain. Dalam melakukan pembelian 
konsumen bisa didasari karena memenuhi kebutuhan. Apabila kebutuhan ini berupa 
kebutuhan sehari-hari, maka distributor menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-
hari dan memberikan kemudahan pelayanan. Begitu juga, konsumen yang melakukan 
pembelian didasarkan pada keinginan untuk mencari kualitas dan prestige, distributor 
yang ada menyediakan tempat dengan memfokuskan pada kualitas produk, lokasi, 
kenyamanan, dan interior yang unggul. Distribusi ini harus difokuskan pada aspek 
prestige yang menyesuaikan dengan karakteristik dan target konsumen yang dipilih. 
Perkembangan teknologi, yaitu internet memberikan peluang bagi konsumen yang ingin 
mendapatkan kemudahan informasi mengenai perubahan harga, perbandingan kualitas, 
dan tidak perlu harus melakukan pembelian secara fisik untuk mendatangi distributor, 
namun dapat menggunakan online internet untuk memilih produk.   

Distribusi juga harus memperhatikan variasi produk yang ditawarkan. Variasi 
produk yang ditawarkan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang 
beragam. Aspek pelayanan lain misalnya pengiriman, pembayaran dengan tunai maupun 
kartu kredit, dan pelayanan untuk pemasangan juga menjadi perhatian agar memberikan 
kepuasan konsumen.  
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Dalam menentukan saluran distribusi, perusahaan berusaha untuk menentukan 
tujuan dan kendala. Tujuan ini penting karena perusahaan bisa mengetahui tujuan 
distribusi yang dipilih. Hal ini akan berkaitan dengan sumber daya yang digunakan. 
Selain itu, dalam menentukan tujuan perusahaan juga harus mengantisipasi lingkungan 
eksternal perusahaan yang selalu berubah. Kendala dalam distribusi berkaitan dengan 
antisipasi pada kekurangan sumber daya yang ada di perusahaan sehingga bisa 
mengeliminasi seminimal mungkin.  

Pilihan alternatif saluran menentukan dalam kesuksesan distribusi. Saluran 
distribusi dapat berupa agen, distributor, dealer, direct mail, telemarketing, dan internet. 
Pilihan-pilihan ini dipertimbangkan dengan memperhatikan adanya tujuan perusahaan 
dalam mengembangkan distribusi. Selain adanya alternatif saluran, terdapat tipe 
intermediary atau perantara saluran.  

1. Distribusi eksklusif. Produk atau jasa didistribusikan dalam tempat terbatas. 
Keberadaan outlet penjualan tidak mudah ditemui karena lokasi outlet cenderung 
pada area tertentu. Distribusi ini menawarkan sejumlah kontrol terhadap citra 
produk. Produk yang memiliki target konsumen tertentu akan memilih distribusi 
sesuai dengan target konsumen dan karakteristik produk. Produk yang eksklusif 
bisa berupa mobil, pakaian, dan jam tangan.  

2. Distribusi selektif. Distribusi selektif menggunakan beberapa intermediary untuk 
mendistribusikan produk. Dengan memiliki beberapa outlet, perusahaan masih 
bisa memiliki kontrol pada sebaran outlet yang ada.  

3. Disribusi intensif. Distribusi ini menggunakan banyak outlet karena berusaha 
untuk mengintensifkan distribusi produk atau jasa. Penyebaran outlet cukup luas 
sehingga bisa menjangkau semua konsumen. Produk yang dijual melalui 
distribusi intensif merupakan produk yang memiliki klasifikasi convenience 
goods.  

 

Kontrol terhadap kinerja saluran perlu dilakukan karena hal ini berkaitan dengan 
kinerja ekonomi masing-masing saluran distribusi. Kontrol ini juga penting karena akan 
menyesuaikan dengan tujuan distribusi perusahaan. Kontrol dilakukan dengan tingkat 
penjualan per saluran distribusi dibandingkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan.  

 

Mitra Adi Perkasa (MAP) 

Berdiri pada tahun 1995, MAP adalah peritel gaya hidup terkemuka di Indonesia 
dengan lebih dari 2.300 gerai ritel dan beragam portofolio yang 
mencakup sports, fashion, department stores, kids, food & beverage serta produk-
produk lifestyle. Beberapa merek terkemuka yang dikelola oleh MAP termasuk 
Zara, Marks & Spencer, SOGO, SEIBU, Oshkosh B’Gosh, Cath Kidston, Reebok, 
dan lainnya. Pada lini food & beverage, MAP mengelola merek Starbucks, Burger 
King, Domino’s Pizza, Pizza Marzano, Krispy Kreme, Cold Stone Creamery Ice 
Cream, Godiva, dan Paul Bakery. Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, memiliki 
lebih dari 26.000 karyawan, MAP memenangkan penghargaan Most Admired 
Companies (Top 20) dari Fortune Indonesia pada tahun 2012 dan Top 40 Companies 
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dari Forbes Indonesia pada tahun 2011. Selain dari bidang usaha ritel, MAP juga 
merupakan distributor terkemuka untuk merek-merek sports, kids dan lifestyle. 
Fokus bisnis MAP dalam memperbanyak jumlah speciality store (gerai khusus) serta 
makanan dan minuman membuahkan hasil terhadap kinerja keuangannya, yaitu 
peningkatan laba bersih perusahaan dari tahun ke tahun.  Perusahaan ritel gaya 
hidup tersebut meraih keuntungan dari fokus efisiensi biaya dan upaya peningkatan 
margin di unit-unit usaha. Untuk mengurangi beban dan meningkatkan bisnis, MAP 
juga mengambil keputusan untuk merestrukturisasi beberapa portofolio bisnis yang 
tidak menunjukkan kinerja yang optimal.10  

 

Keputusan Manajemen Saluran 

Memilih anggota saluran merupakan keputusan awal dalam menentukan 
distribusi produk. Perusahaan sebagai prinsipal memerlukan pemikiran jangka panjang 
untuk memutuskan pilihan saluran distribusi. Tujuan prinsipal pasti berorientasi agar 
produk bisa diterima dengan baik oleh konsumen sesuai dengan konsumen target. Merek 
yang dibangun harus kuat karena salah satu pendukung kuatnya merek di mata konsumen 
adalah distribusi. Selain dalam memilih saluran distribusi, pemasar harus 
mempertimbangkan distributor yang mampu mendukung terciptanya kepuasan pada 
produk perusahaan. Keputusan manajemen saluran juga memperhatikan kemungkinan 
pilihan distributor pada sektor yang intensif dan jangkauan distribusi yang luas. Keluasan 
distribusi juga menjadi dasar pertimbangan agar produk bisa dikenal luas dan dijangkau 
oleh masyarakat sebagai konsumen.  

Dalam memilih saluran distribusi yang juga menjadi pertimbangan adalah 
distributor yang bisa diajak kerjasama dengan perusahaan. Kepentingan masing-masing 
prinsipal dan agen tentu saja memiliki perbedaan. Agen atau distributor cenderung 
berorientasi pendek karena mementingkan adanya fee dalam melakukan distribusi. Agen 
merupakan perusahaan yang tidak hanya menyalurkan produk satu perusahaan, namun 
agen merupakan perusahaan yang melayani dari sejumlah prinsipal. Oleh karena itu, 
perusahaan diharapkan dapat memilih agen yang bisa memberikan hasil distribusi 
terbaik. Reputasi agen yang baik menjadi dasar pertimbangan penting. Jumlah distribusi 
juga menjadi perhatian karena bisa menggunakan sejumlah distribusi memudahkan 
produk konsumen bisa disalurkan. Dengan tidak hanya menggunakan satu saluran, dalam 
hal ini menggunakan multi saluran dalam penjualannya, perusahaan prinsipal 
mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan konsumennya, 
sehingga mempunyai daya saing yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang 
hanya menggunakan satu saluran dalam sistem penjualannya. 

Keputusan pemilihan saluran distribusi juga harus memperhatikan produk, pasar, 
dan lingkungan. Karakteristik produk menjadi perhatian dalam menentukan saluran 
distribusi. Kekeliruan dalam memilih saluran distribusi bisa berdampak pada citra 
produk. Distributor bisa berupa banyak saluran sehingga citra distributor dapat membawa 
implikasi pada citra produk. Pertimbangan pasar dalam hal ini konsumen yang memiliki 
daya beli juga menjadi aspek penting untuk didiskusikan. Tingkat pendapatan, preferensi 
konsumen, lokasi tinggal konsumen juga menjadi pertimbangan. Kemudahan akses 
konsumen terhadap produk-produk memberikan kenyamanan konsumen untuk 
membelinya. Penggunaan jaringan internet bisa dijadikan pertimbangan ketika 
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perusahaan mendapatkan informasi bahwa konsumen berusaha menghindari kemacetan, 
kenyamanan, dan bisa berinteraksi selama 24 jam. Lingkungan di sekitar perusahaan 
juga difokuskan. Banyaknya pesaing yang menggunakan distributor, penggunaan 
teknologi, dan peraturan perlu dipikirkan oleh perusahaan dalam memilih saluran. Selain 
pertimbangan produk, pasar, dan lingkungan, pertimbangan kemampuan perusahaan 
juga penting. Kemampuan perusahaan dalam hal ini berarti sumber daya yang bisa 
diupayakan agar sejalan dengan tujuan perusahaan.  

Memotivasi anggota saluran perlu menjadi prioritas oleh perusahaan karena hal 
ini bisa mendukung terlaksananya kegiatan pemasaran dengan baik. Masing-masing 
saluran bisa bekerja dengan baik. Motivasi ini bisa berupa komunikasi yang baik untuk 
mengarahkan para distributor bekerja dengan baik sesuai arahan prinsipal. Motivasi ini 
juga berupa fee yang memadai sesuai dengan kesepakatan awal. Perusahaan prinsipal 
dapat memberikan special deal, premium, maupun program lainnya agar mendorong 
distributor memiliki semangat untuk memasarkan produk dengan lebih baik kepada 
konsumen. Apabila distributor tersebut berupa salesman, maka perusahaan perlu 
melakukan pelatihan agar salesman tersebut bisa mengetahui cara memasarkan produk 
yang baik kepada konsumen. Hubungan dengan distributor dapat diperkuat lagi dengan 
penggunaan teknologi. Teknologi ini bisa mempercepat komunikasi yang dibutuhkan 
oleh distributor untuk menyampaikan informasi berupa kebutuhan konsumen terhadap 
suatu produk dari prinsipal. Dengan mempercepat komunikasi ini, distributor tidak akan 
menemui stockout, sehingga konsumen akan senantiasa terpenuhi kebutuhannya setiap 
saat.  

Dalam mengembangkan saluran distribusi, perusahaan perlu melakukan evaluasi 
kinerja para anggota saluran. Evaluasi ini didasarkan pada kinerja masing-masing 
saluran distribusi. Evaluasi saluran ini bersifat periodik, dengan demikian perusahaan 
prinsipal dapat segera memperbaiki strateginya. Selain itu, perusahaan bisa melakukan 
modifikasi saluran distribusi. Modifikasi ini bisa dilakukan ketika perusahaan 
menghadapi perubahan tuntutan konsumen dan persaingan. Perubahan ini bisa 
ditunjukkan dengan pilihan pada distributor yang dianggap bisa memberikan pelayanan 
produk dengan baik dan cepat.  

 

Konflik, Kerjasama, dan Kompetisi 

Konflik  

Saluran pemasaran merupakan organisasi yang saling memiliki ketergantungan 
dalam proses pembuatan produk dan jasa yang berguna untuk konsumsi.11 Masing-
masing anggota saluran memiliki fungsi untuk saling memberikan nilai tambah. 
Hubungan saluran ini tidak bersifat dyadic namun bersifat triadic. Setiap anggota saluran 
distribusi mengembangkan hubungan yang bersifat relasional bukan hanya sekedar 
transaksi. Setiap anggota memiliki fokus pada tujuan individual. Hubungan 
interorganisasional bisa jadi menimbulkan konflik karena memiliki karakteristik saling 
ketergantungan, perbedaan persepsi, ketidaksesuaian tujuan, dan naik turunnya interaksi 
antar anggota.12 

Konflik dalam saluran pemasaran merupakan situasi di mana masing-masing 
saluran mempersepsikan bahwa anggota saluran lain berperilaku untuk mencegah pihak 
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lain bisa mencapai tujuan. Jika tindakan seorang anggota saluran dipandang sebagai cara 
untuk menghambat tujuan anggota lain, maka konflik akan muncul. Begitu sebaliknya, 
jika tindakan seorang anggota saluran dipandang bisa mendukung tujuan saluran lain, 
maka konflik tidak akan muncul. Persepsi adanya konflik akan memengaruhi dalam 
pencapaian tujuan anggota lain. Selain itu, persepsi ini akan memengaruhi perubahan 
norma relasi yang mencirikan hubungan antar anggota.  

 

Penyebab Konflik Saluran 

Persepsi konflik didasarkan pada alasan normatif bahwa kebaikan didasarkan 
pada tindakan seseorang. Saluran anggota distribusi dinyatakan adil bila anggota saluran 
lain dianggap adil dan tidak merugikan. Begitu sebaliknya, bila masing-masing distribusi 
tidak adil, maka seseorang akan merasa diperlakukan tidak sewajarnya. Persepsi adanya 
tindakan yang dianggap menguntungkan juga akan memperkuat hubungan antar saluran. 
Persepsi yang positif dipupuk terus-menerus antara agen dan prinsipal akan menguatkan 
ikatan emosi dan psikologis. Dengan kata lain ada tiga elemen utama untuk menghindari 
konflik yaitu persepsi keadilan, benefit, dan ikatan emosi.  

Konflik saluran dapat terjadi karena perbedaan antara tujuan anggota saluran dan 
sasaran. Perbedaan ini bisa terjadi adanya ketidaksepakatan atas tanggung jawab dan 
benefit masing-masing saluran sekaligus persepsi antar anggota. Konflik ini bisa 
menyebabkan anggota saluran gagal untuk menunjukkan kinerja masing-masing secara 
optimal. Para principal dan agen diharapkan mampu untuk melakukan identifikasi 
sumber konflik saluran dan mampu membedakan desain saluran yang tidak baik sehingga 
bisa menghambat tercapainya kinerja distribusi. Masing-masing anggota juga diharapkan 
dapat mengelola dan mengurangi konflik saluran yang sudah diidentifikasi.13 

Dalam saluran pemasaran diharapkan masing-masing anggota bisa saling 
memenuhi kebutuhan masing-masing. Kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh masing-
masing anggota saluran akan menciptakan komitmen dan kepercayaan. Kepercayaan ini 
merupakan suatu keyakinan dalam konsistensi dan integritas masing-masing saluran.14 
Kepercayaan yang semakin kuat antar saluran akan menghindari konflik. Selain itu, 
komitmen merupakan aspek penting yang harus dimunculkan karena sebagai sebuah 
media untuk menjamin usaha optimal dalam mempertahankan masing-masing anggota 
agar bisa mencapai hasil optimal. Jika komitmen antar saluran meningkat, maka 
kepercayaan antar saluran juga akan meningkat, begitu sebaliknya.  

 

Pengelolaan Konflik Saluran 

Resolusi konflik dalam saluran sudah banyak mengandung perhatian. Resolusi 
konflik ini bisa dilakukan melalui penyelesaian masalah, persuasi, bargaining, dan 
melalui politik.15 Pertama, penyelesaian masalah dipertimbangkan lebih disukai karena 
ketika anggota saluran memiliki persamaan tujuan dan keinginan masing-masing pihak 
akan berusaha untuk memuaskan kriteria keputusan untuk kedua belah pihak. 
Pertukaran informasi dan pencarian solusi diupayakan agar konflik bisa diselesaikan. 
Penyelesaian masalah ini cenderung berusaha untuk memberikan hal terbaik kepada dua 
belah pihak agar mendapatkan solusi. Masing-masing pihak berusaha untuk 
mempertahankan hubungan jangka panjang agar bisa mencapai tujuan bersama. 
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Kedua, cara penyelesaian lain adalah melalui persuasi. Persuasi ini merupakan 
suatu cara di mana masing-masing berusaha untuk membujuk atau memengaruhi agar 
pihak lain bersedia untuk mengikuti tujuan pihak lain. Persuasi ini sebenarnya 
membutuhkan kemampuan untuk melakukan negosiasi karena terkadang solusi yang 
ditawarkan hanya menguntungkan satu pihak, meskipun tidak merugikan sepenuhnya 
pada pihak lain. Pihak prinsipal atau agen yang memiliki kekuatan lebih cenderung 
mampu untuk memengaruhi pihak lain menerima masukan pihak lain. Ketiga, begitu juga 
dengan bargaining atau tawar-menawar. Strategi ini cenderung dipilih ketika tidak ada 
tujuan bersama. Kedua belah pihak cenderung melakukan tawar-menawar. Solusi 
biasanya bisa saja menjadi ada yang merasa tidak terpenuhi tujuannya, sedangkan di 
pihak lain mendapatkannya. Keempat, penyelesaian terakhir melalui politik. Hal ini 
dimaksudkan bahwa ketika terjadi konflik antara dua belah pihak, masing-masing pihak 
membutuhkan pihak lain untuk membantu menyelesaikannya. Pihak ketiga ini dianggap 
mampu untuk menyelesaikan masalah karena masing-masing pihak yang memiliki 
konflik tidak memiliki titik temu untuk mendapat solusi bersama.  

 

Integrasi dan Sistem Saluran 

Sistem Pemasaran Vertikal 

Sistem pemasaran vertikal adalah struktur interorganisasional yang didasarkan 
pada kontrak, kepercayaan, dan kesepakatan yang masing-masing memiliki kontrol 
terhadap hubungan timbal balik. Tujuan sistem pemasaran vertikal adalah untuk 
menghubungkan, pada level tertentu, keuntungan pemasaran dari dua atau lebih 
organisasi atau perusahaan terpisah yang memiliki kepemilikan dan tujuan berbeda.16 
Contoh sistem pemasaran vertikal yang bersifat kontraktual adalah waralaba. Waralaba 
memudahkan para pengusaha untuk mengembangkan usaha tanpa mempertimbangkan 
untuk memiliki keahlian dalam mengembangkan usaha. Namun hal ini, yang perlu 
diperhatikan adalah para franchisee harus memiliki jiwa kewirausahaan. Dengan 
memahami bisnis waralaba, memberikan pemahaman mengenai konteks bisnis yang 
berbasis waralaba sebagai alternatif usaha.17 

Hubungan pertukaran dalam waralaba menuntut peran penting antara franchisor 
dan franchisee dalam mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang 
berkelanjutan. Format bisnis ini menghendaki franchisee membayar uang awal dan 
royalty sebagai kontribusi atas apa yang sudah diterima dalam pelayanan.18 Selain itu, 
dalam hubungan waralaba, tidak hanya masalah keuangan yang akan diterima, namun 
juga aspek sosial dan emosi karena mampu mengelola waralaba. Perspektif risiko juga 
menjadi perhatian dalam hal ini, karena berkaitan dengan kesuksesan pelaksanaan 
waralaba yang bisa saja tidak mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.  

Dalam waralaba ini diharapkan, waralaba mampu mempersepsikan bahwa 
franchisor mampu menyediakan fasilitas agar franchisee mampu memberikan pelayanan 
yang konsisten dan dalam waktu bersamaan dapat mendukung keberlangsungan sistem 
waralaba secara keseluruhan. Apabila franchisee mempersepsikan franchisor tidak 
memperkuat dan melindungi kepentingan franchisee, maka franchisee akan 
mempersepsikan risiko yang tinggi dalam mengembangkan waralaba ini.19 
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Sistem Pemasaran Horisontal 

Sistem pemasaran horisontal merupakan kombinasi penawaran kepada konsumen 
dari dua atau lebih perusahaan. Penawaran ini berasal dari dua perusahaan yang berbeda 
penawaran jasa atau produk yang tujuannya saling melengkapi. Misalnya perusahaan 
perbankan bekerja sama dengan retail untuk saling membantu dalam pendanaan dan 
penyediaan kebutuhan konsumen.20 Hubungan antar perusahaan bersifat resiprokal. 
Otonomi ada di masing-masing perusahaan namun kegiatan utama tetap dilakukan 
bersamaan termasuk kegiatan pemasaran atau promosi. Sistem informasi juga dilakukan 
berbagi antar perusahaan.  

 

Sistem Pemasaran Multisaluran Terpadu 

Pengembangan saluran pemasaran saat ini tidak hanya menggunakan saluran 
tunggal. Perusahaan bisa menggunakan lebih dari satu saluran pemasaran untuk 
mendistribusikan produk agar mencapai konsumen. Perusahaan bisa menggunakan 
beragam saluran distribusi untuk mencapai konsumen karena menyesuaikan dengan 
target masing-masing. Perusahaan saat ini juga menyadari penggunaan internet bisa 
dijadikan sebagai media untuk mendistribusikan produk. Perusahaan juga menerapkan 
saluran integrasi yaitu baik menggunakan internet untuk mendistribusikan produk 
maupun menyalurkan produk langsung ke konsumen. Perusahaan yang menggunakan 
saluran beragam ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.  

Saluran pemasaran terpadu diterapkan oleh perusahaan ketika menyalurkan 
produk melalui dua atau lebih saluran distribusi. Strategi ini didukung oleh adanya 
perluasan pasar, peningkatan volume penjualan, kemampuan untuk bisa memenuhi 
kebutuhan konsumen lebih baik dan cepat. Namun, sistem pemasaran ini memang 
terkadang bisa menciptakan kebingungan dari sisi konsumen, meningkatkan biaya, dan 
kontrol terhadap distribusi barang.21 

Alasan yang mendasari perusahaan menggunakan sistem pemasaran multisaluran 
ada beberapa hal. Pertama, perusahaan mengantisipasi lingkungan yang tidak pasti 
karena persaingan di tingkat distribusi sangat ketat. Banyak perusahaan berusaha agar 
mendistribusikan produknya agar sampai dengan cepat dan baik kepada konsumennya. 
Perusahaan mengantisipasinya dengan menggunakan keragaman saluran agar konsumen 
tidak menemui kesulitan dalam menemukan produk yang diinginkan. Kedua, konsumen 
yang dihadapi memiliki heterogenitas, sehingga ketika melakukan distribusi produk, 
perusahaan tidak bisa mengandalkan satu saluran. Terlebih perusahaan memiliki 
sejumlah produk untuk segmen yang beragam. Keragaman saluran dibutuhkan agar bisa 
mendistribusikan produk dengan tepat. Ketiga, perusahaan bertujuan untuk 
meningkatkan citra merek agar positif karena ketika konsumen membutuhkan merek 
produk, konsumen tidak memiliki kesulitan dalam memilih produk, maka konsumen 
akan memiliki persepsi positif pada merek produk. Keempat, perusahaan memiliki 
banyak sumber daya untuk menggunakan saluran beragam. Saluran beragam ini harus 
didukung oleh sarana dan prasana termasuk sumber daya manusia dan teknologi agar 
dapat mendistribusikan produk dengan baik.  
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e-Marketing 

e-marketing adalah penggunaan teknologi informasi dalam proses penciptaan, 
komunikasi, penyampaian nilai kepada konsumen, dan mengelola hubungan konsumen 
sebaik mungkin yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan.22 e-
marketing memengaruhi pemasaran tradisional. e-marketing lebih meningkatkan 
efisiensi dan keefektifan fungsi pemasaran tradisional. Teknologi e-marketing dapat 
melakukan transformasi strategi pemasaran. Perkembangan teknologi internet yang 
diikuti oleh dot-com telah menciptakan suatu konverjensi dalam dunia bisnis. e-
marketing merupakan bagian dari  e-business yang menggunakan teknologi digital. 

e-marketing merupakan aspek yang tidak hanya sekedar situs. Sejumlah teknologi 
e-marketing yang mendukung termasuk perangkat lunak dan perangkat keras yang 
digunakan untuk mempertahankan relasi konsumen. Perangkat teknologi misalnya 
automobile, televisi, e-mail, cellphone, dan personal digital assistance. Penggunaan e-
marketing memberikan sejumlah manfaat yaitu 1) memberikan sumber data bagi 
konsumen dan perusahaan;  2) memperkuat merek; 3) menciptakan efisiensi dalam 
pencapaian pelayanan kepada konsumen; 4) memberikan peluang komunikasi intensif 
dengan konsumen;  5) menawarkan cara unik untuk menampilkan informasi dan bisa 
meningkatkan penjualan.  

Tabel Manfaat e-Marketing 

Meningkatkan Benefit Mengurangi Biaya Meningkatkan Penghasilan 

- Online mass 
customization 

- Personalization 

- Keberadaan 24 jam 
selama 7 hari 

- Self-service ordering & 
tracking 

- One-stop shopping 

- Biaya distribusi untuk 
komunikasi pesan yang 
rendah 

- Biaya rendah untuk saluran 
distribusi 

- Biaya rendah untuk proses 
transaksi 

- Biaya rendah untuk akuisisi 
informasi 

- Efisiensi dalam supply chain 

- Biaya pelayanan yang rendah 

 

- Meningkatkan 
penghasilan misalnya 
produk, informasi, dan 
iklan. 

- Menambah nilai produk 
atau jasa 

- Meningkatkan 
penambahan konsumen 
dengan mencari pasar 
baru. 

- Meningkatkan hubungan 
dengan konsumen lebih 
intensif.  

Sumber: Judy Strauss, Adel El-Ansary, Raymond Frost, E-Marketing (Upper Saddle New Jersey: Pearson Education) 
2006. 

Perkembangan e-marketing ini sebenarnya didorong oleh kekuatan konsumen. 
Konsumen memiliki kemampuan membeli dan peningkatan pengetahuan sehingga bisa 
menentukan perusahaan yang melayani dengan baik. Konsumen yang membentuk 
segmen sangat beragam. Preferensi konsumen yang beragam menjadikan segmentasi juga 
semakin beragam sehingga keinginan konsumen tidak bisa dipenuhi oleh satu produk 
atau satu cara dari perusahaan. Perusahaan juga semakin menyadari bahwa informasi 
mengenai konsumen sangat penting dan harus cepat diperoleh. Kecepatan informasi yang 
diperoleh informasi oleh perusahaan dapat membantu perusahaan mengembangkan 
strategi pemasaran. Terlebih lagi, perusahaan berada dalam industri yang sangat 
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kompetitif dan disertai dengan banyak pemain. Masalah geografi tidak menjadi masalah 
lagi dalam usaha untuk mendekatkan dengan konsumen. Konsumen bisa berinteraksi 
langsung dengan perusahaan tanpa ada kendala jarak dan waktu.  

Komitmen melaksanakan e-marketing sebagai bagian dari e-business memiliki 
beberapa tingkatan. Komitmen ini membentuk klasifikasi model e-business yang dimulai 
dari level aktivitas, level proses bisnis, level pada enterprise, dan level pureplay. Masing-
masing level memiliki karakteristik tersendiri. Ada  level komitmen pada e-business.23 
Level aktivitas bisa berupa pengolahan pemesanan, pembelian online, e-mail, intelijensi 
bisnis, online advertising, online sales promotion, dan strategi penetapan harga online. 
Level proses bisnis meliputi customer relationship management, knowledge management, 
supply chain management, community building online, database marketing, enterprise 
resource planning, dan mass customization. Level pada enterprise meliputi portal atau e-
commerce atau yang biasa disebut click & mortar. Selain level pada enterprise bisa 
meliputi: 

1. Direct selling. Perusahaan menjual langsung pada konsumen atau pasar bisnis. 
Direct selling dianggap sebagai strategi distribusi yang sukses dalam pasar bisnis. 
Konsumen merasa mendapatkan manfaat karena pengiriman barang dilakukan 
dengan cepat oleh perusahaan tanpa perantara.  

2. Online exchange. Perusahaan ini bersifat seperti broker. Transaksi melalui online 
cenderung lebih murah dan cepat. Pasar bisnis memiliki sejumlah kegiatan untuk 
melakukan transaksi yang cenderung efisien menggunakan online.  

3. Online auction. Perusahaan ini juga bersifat broker. Lelang online berlaku juga 
pada pasar bisnis B2B, pasar konsumen B2C, dan pasar antar konsumen C2C. 
Pemasar mendapatkan manfaat dengan harga pasar yang pantas. Selain itu, 
cadangan produk cenderung berkurang.   

4. Agent models representing seller. Peran ini tidak seperti broker, agen mewakili baik 
konsumen maupun perusahaan dan tergantung pada siapa yang membayarnya. 
Hal ini meliputi selling agent, metamediaries, dan virtual malls. 

- Selling agent. Agen ini mewakili perusahaan tunggal yang produknya 
berdasarkan komisi.  

- Manufacturer’s agent. Agen ini mewakili sejumlah perusahaan. Dalam dunia 
online, agen ini dapat membantu semua industri menjual produk. Dalam e-
marketing, agen ini sering disebut seller aggregator karena mewakili 
sejumlah perusahaan pada satu website. Dalam pasar B2B, agen ini sering 
disebut sebagai catalog aggregators. Masing-masing perusahaan mewakili 
secara umum katalog produk yang ditawarkan. Agen ini juga didukung 
dengan sistem enterprise resource planning.  

- Metamediary. Agen ini mewakili kumpulan manufaktur, online retailer, dan 
sejumlah kegiatan.24 Agen ini memberikan manfaat kepada konsumen yaitu 
mengurangi pencarian waktu, menyediakan jaminan kualitas produk dan 
informasi, memfasilitasi transaksi untuk kelompok perusahaan yang 
memiliki sejumlah pembelian yang saling berkaitan. Metamediary menerima 
komisi dan tergantung pada transaksi. Kepercayaan konsumen dalam hal ini 
sangat dibutuhkan.  
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- Virtual mall. Agen ini menangani sejumlah pedagang online yang beragam. 
Fee yang didapat berupa listing fee, transaction fee, dan setup fees.  

5. Agent models representing buyers. Hal ini meliputi buyer cooperative dan reverse 
auction. Buyer cooperative adalah sejumlah pembeli bersama mendorong harga 
untuk turun pada sejumlah barang yang dipilih. Pembeli individual akan 
menerima benefit harga sesuai pembelian volume. Semakin banyak pembeli yang 
ikut dalam pembelian, semakin rendah harga. Reverse auction terjadi pada website 
yang berperan sebagai agen pembelian untuk pembeli atau konsumen individual. 
Dalam reverse auction, konsumen melakukan spesifikasi harga dan perusahaan 
atau penjual melakukan penawaran. Dalam reverse auction, pembeli hanya satu 
sedangkan penjual ada beberapa. Pembeli berkomitmen untuk melakukan 
pembelian pada harga yang sudah ditentukan. Benefit yang diperoleh bagi 
perusahaan adalah cadangan produk menjadi berkurang dan konsumen mampu 
mendapatkan harga yang murah.  

 

Retailing 

Retailer merupakan sejumlah aktivitas bisnis yang menambah nilai produk dan 
jasa yang dijual ke konsumen untuk kebutuhan personal. Retail juga berkaitan dengan 
jasa, tidak hanya mengenai produk. Retailer dianggap sebagai bisnis akhir dalam saluran 
distribusi yang menghubungkan manufaktur ke konsumen.25 Fungsi retailer adalah untuk 
menyediakan sejumlah produk dan jasa, memecah produk dan jasa agar bisa dibeli secara 
individual dalam ukuran yang kecil maupun dalam jumlah besar, serta memberikan 
pelayanan jasa.  

 

Tipe Retailer 

Tipe retailer bisa diwakili dari variasi atau keragaman sejumlah kategori barang. 
Selain itu, juga dijelaskan ada assortment atau keragaman jenis pada suatu kategori 
barang. Setiap item yang berbeda dinamakan stockkeeping unit misalnya ukuran, warna, 
atau tipe. Tipe retailer bisa berupa food retailer, general merchandise, nonstore retail, 
service retail, dan ownership.26 

Food retailer dapat dibagi menjadi empat, yaitu: 

1. Supermarket. Retailer ini  merupakan self-service retailer yang menawarkan 
berbagai produk makanan dan sejumlah produk non-makanan dengan jumlah 
terbatas misalnya  produk kesehatan dan kecantikan. Supermarket yang 
konvensional memiliki 30.000 SKU, sedangkan extreme value food retailers 
memiliki sekitar 1250 SKU. Tingkat persaingan di supermarket semakin ketat. 
Untuk mengelola supermarket, perusahaan sudah menggunakan pengurangan 
persediaan yang dinamakan efficient customer response. Agar bisa bersaing, 
supermarket berusaha untuk memberikan diferensiasi yang berupa                           1) 
menawarkan produk-produk segar dan sehat; 2) menargetkan pada konsumen 
yang sadar kesehatan; 3) menawarkan pengalaman berbelanja yang 
menyenangkan; 4) dan memberikan label privat pada masing-masing toko. Selain 
itu, ada istilah power perimeter, yang menunjukkan penawaran produk-produk 
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seperti makanan dan tidak tahan lama yang bertujuan untuk menarik jumlah 
pengunjung untuk datang misalnya makanan, daging, kopi, dan toko bunga. 

2. Supercenter. Retailer ini adalah kategori retail yang memiliki luas sekitar 
150.000-220.000 meter persegi yang mengkombinasikan supermarket dengan 
toko diskon beserta pilihan yang jauh lebih beragam. Produk-produk nonfood juga 
disediakan untuk menarik konsumen datang. Kelemahannya kadang-kadang 
konsumen merasakan tidak nyaman untuk melakukan pembelian karena 
mengingat lokasi yang sangat luas. Hypermarket juga merupakan bagian dari 
supercenter yang terdiri atas luas toko sebesar 100.000-300.000 meter persegi.  

3. Warehouse clubs. Retailer ini menawarkan sejumlah keragaman produk baik food 
maupun nonfood yang jumlahnya terbatas. Luas toko sekitar 100.000 sampai 
150.0000 meter persegi. Retailer ini menawarkan produk yang lebih murah, 
desain toko sederhana, pelayanan terbatas, dan sistem cadangan terbatas.  

4. Convenience stores. Retailer ini menawarkan keragaman produk yang terbatas dan 
memiliki luas toko 2000 sampai 3000 meter persegi. Dengan terbatasnya luas 
retailer, produk-produk yang ditawarkan biasanya dibutuhkan sehari-hari. 
Retailer ini berusaha untuk menyesuaikan selera lokal konsumen di sekitarnya. 
Untuk meningkatkan kenyamanan para konsumen, retailer ini memilih lokasi 
yang dekat dengan kantor dan tempat tinggal konsumen. Selain itu, kemudahan 
akses juga berupa parkir dan penggunaan teknologi juga diutamakan.  

 

General merchandise retailer dibagi menjadi tujuh yaitu: 

1. Department stores. Retailer ini menawarkan keragaman produk yang luas. Ukuran 
toko sekitar 100.000 sampai 200.000 meter persegi. Secara tradisional, 
department store ini menarik konsumen dengan menawarkan tempat yang 
menyenangkan, pelayanan yang baik. Retailer ini memiliki keragaman segmen 
yaitu segmen atas-kelas eksklusif, menengah dan berorientasi pada nilai (diskon). 
Kekuatan masing-masing merek ini didorong oleh sejumlah merek yang 
ditawarkan pada retailer.  

2. Full-line discount stores. Retailer ini menawarkan keragaman produk yang luas, 
pelayanan terbatas, dan harga murah. Discount store menawarkan merek privat 
dan nasional, namun merek yang ditawarkan kurang berorientasi pada fashion.  

3. Specialty store. Retailer ini memfokuskan pada kategori terbatas dan 
menyesuaikan strateginya pada target yang spesifik. Jenis produk yang 
ditawarkan terbatas namun memiliki kedalaman jenis misalnya produk apparel, 
asesoris, elektronik, makanan, peralatan rumah tangga, sepatu atau toko olahraga.  

4. Drugstore. Retailer ini memfokuskan pada produk-produk untuk kesehatan dan 
kecantikan. Produk-produk yang ditawarkan berupa produk yang menawarkan 
vitalitas, yang tidak sekedar obat-obatan.  Terkadang, retailer ini juga menerima 
resep dari dokter.  

5. Category specialist. Retailer ini menawarkan pada satu kategori namun memiliki 
kedalaman penawaran produk yang optimal. Retailer ini pada umumnya bisa 
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bersifat category killer. Kekuatan retailer ini adalah bisa membuat penawaran 
harga untuk bisa lebih rendah.  

6. Extreme value retailers. Retailer ini menawarkan produk yang terbatas dengan 
harga murah. Retailer ini mengurangi biaya dan beroperasi di daerah terpencil. 
Produk yang dibeli juga dalam jumlah terbatas.  

7. Off-price retailers. Retailer ini menawarkan produk-produk dengan keunikan 
tersendiri dan berbeda dari merek lain. Biasanya off-price retailer ini dinamakan 
dengan factory outlet.  

 

Produk Kosmetik Drugstore dan Kosmetik High-End 

Variasi retailer yang ada dalam pasar saat ini membentuk variasi produk 
berdasarkan tempat pemasarannya. Termasuk dalam produk kosmetik, 
istilah drugstore dan high end makeup sangatlah dikenal dengan baik oleh para 
pencinta produk kecantikan. Sebuah merek kosmetik dikategorikan sebagai high 
end berdasarkan target pasar dan juga harga jualnya. Merek yang tergolong high 
end hanya akan tersedia pada beberapa department store, atau specialty 
store.  Contoh merek yang tergolong high end adalah Charlotte Tillbury, Lancome, 
Shu Uemura, Urban Decay, Make Up For Ever, Benefit Cosmetics, dan yang lainnya. 
Selain high end makeup, terdapat juga merek luxury makeup, yang berasal 
dari fashion line, contohnya Chanel, YSL Beaute, Tom Ford, Gucci, dan juga Dior. 
Sedangkan Drugstore adalah produk makeup yang dengan mudah dapat ditemukan 
di toko- toko drugstore misalnya Watson, Century, Guardian, Dan+Dan, AEON 
Supermarket, atau di toko yang mudah dijangkau lainnya. Produk lokal Indonesia, 
dapat dikategorikan sebagai drugstore karena mudah untuk ditemukan dan 
harganya terjangkau. Pada kosmetik drugstore bahan yang digunakan jauh berbeda 
dengan produk high end. Dari segi kualitas kemasan dan produk juga memiliki 
perbedaan, namun dari segi kualitas produk, penilaian dan kesesuaian dengan 
karakter kulit pengguna kosmetik akan lebih menentukan.27 

 

Nonstore retailer dibagi menjadi lima yaitu: 

1. Electronic retailer. Format retailer yang mengkomunikasikan dan 
mendistribusikan produk dengan menggunakan internet. Tujuannya adalah 
konsumen bisa terhindar dari kemacetan, distribusi produk atau jasa bisa 
dilakukan setiap waktu dan tanpa dibatasi geografi. Retailer yang bergerak di 
bidang ini bisa saja dikategorikan sebagai niche.  

2. Catalog & direct mail retailer. Catalog retailing adalah format retail yang non-
store dan menawarkan produk melalui katalog sedangkan direct mail retailer 
merupakan retailer yang bertujuan untuk mengkomunikasikan konsumen melalui 
surat dan brosur. Pada klasifikasi katalog, ada yang disebut sebagai specialty 
catalog retailer yang memfokuskan pada kategori yang spesifik. Retail jenis ini 
agak mengalami kesulitan karena harus bersaing dengan retail besar. Selain itu, 
biaya cetak untuk katalog mahal dan konsumen cenderung sulit untuk menerima 
informasi sekaligus.  
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3. Direct selling. Retail yang memiliki format dengan mengerahkan salespeople yang 
bersifat independen untuk menjual produk secara langsung ke konsumen. Retail 
ini bersifat interaktif dan memberikan kesempatan untuk saling berdiskusi 
dengan konsumen secara langsung. Direct selling dilakukan melalui jaringan 
kerja yang sifatnya multilevel. Dalam multilevel, individu bisa berperan sebagai 
distributor, merekrut orang lain untuk menjadi distributor, dan menerima komisi 
pada produk yang dijual.  

4. Television home shopping. Retail ini merupakan format yang memberikan 
kesempatan kepada konsumen melihat televisi yang mendemonstrasikan produk 
di televisi dan memberikan kesempatan pada konsumen untuk memesan produk 
melalui produk.  Tiga bentuk television home shopping adalah cable telephone, 
infomercial, dan direct response advertising. Infomercial adalah program televisi 
yang berlangsung sekitar 30 menit dan menggabungkan dengan program hiburan 
beserta demonstrasi produk sekaligus kesempatan untuk memesan produk 
melalui telepon.  Direct response advertising meliputi iklan di televisi dan iklan 
radio yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk sekaligus 
memesannya.  Keuntungan penggunaan television home shopping adalah 
konsumen bisa melihat demonstrasi produk pada layar televisi, namun tidak 
mampu memperhatikan secara spesifik produk yang akan dibeli sampai produk 
yang diinginkan ditayangkan oleh televisi. Kecenderungan television home 
shopping ditujukan untuk konsumen dengan pendekatan menengah ke bawah.  

5. Vending machine retailer. Ini merupakan format retailer yang menyediakan 
barang atau jasa yang disimpan dalam mesin. Barang bisa dibeli oleh konsumen 
melalui memasukkan uang kas ke mesin atau menggunakan kartu kredit. Vending 
machine diletakkan di tempat yang ramai, nyaman sehingga konsumen dengan 
mudah melakukan pembelian.  

 

iLotte 

iLotte yang mulai dikenalkan pada Oktober 2017 merupakan e-commerce hasil joint 
venture antara Salim Group dengan Lotte Group dari Korea.  iLotte menawarkan 
konsep berbeda dari e-commerce yang sudah ada saat ini, karena iLotte 
merupakan online mall yang menawarkan beragam produk 100% branded yang 
terjamin keasliannya dari authorized stores. iLOTTE menawarkan beragam kategori 
produk kebutuhan gaya hidup, mulai dari fashion, beauty, groceries, electronic, 
dan hobby. Sejalan dengan konsep online mall yang diusung, beragam produk yang 
ditawarkan 100% branded berasal dari peritel besar seperti LOTTE Shopping 
Avenue, LOTTE Mart, Lejel Shopping dan Planet Sports. Melihat tingginya animo 
masyarakat Indonesia pada produk Korea, iLOTTE menyediakan fitur K-Shop, yang 
memungkinkan pengguna membeli barang-barang Korea berkualitas langsung dari 
negara asalnya.28 

  

Berkaitan dengan service retailer, trend service retailer mulai berkembang. Retailer 
ini bisa berupa pelayanan kesehatan, kebugaran, dan kebersihan.29 Tipe jasa ini bisa 
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berupa pelayanan penerbangan, perbankan, pengasuhan anak, pendidikan, asuransi, 
bioskop, rumah makan, video rental, dan rumah sakit.   

Berdasarkan tipe kepemilikan, retailer dibagi menjadi:30 

1. Independent, single-store establishment. Single store dapat melayani 
konsumen berdasarkan kebutuhan konsumen; sedangkan corporate channel 
lebih efektif bila bernegosiasi dengan retailer karena permintaan jasa dalam 
jumlah yang besar. Untuk bisa berkompetisi dengan corporate chain lainnya, 
dibentuk wholesale-sponsored voluntary cooperative group yaitu organisasi 
yang dikelola oleh wholesale yang menawarkan program  kepada retailer yang 
independen dan berskala kecil. Corporate chain menawarkan sejumlah jasa 
misalnya desain toko, layout, pilihan tempat, inventory management system, 
dan employee training program.  

2. Corporate retail chains. Perusahaan ini mengelola unit retail yang beragam di 
bawah kepemilikan dan biasanya pembuatan keputusan terpusat. 

3. Franchising. Franchise atau waralaba merupakan kesepakatan antara 
pemegang franchise (franchisor) dan penerima franchise (franchisee). Dalam 
kontrak waralaba, franchisee membayar lump sum dengan royalti pada 
penjualan khusus pada lokasi tertentu. Franchisor menyediakan bantuan 
dalam memiliki dan membangun toko, mengembangkan produk atau jasa, 
memberikan pelatihan dan promosi. Franchisor terus melakukan monitoring 
agar produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kesamaan kualitas jasa dan 
produk.  

 

Pengelolaan Retail 

Pengelolaan retail ini berkaitan dengan desain retail. Desain retail bertujuan 
untuk mengimplementasi strategi retail yang memengaruhi perilaku konsumen, 
memberikan  fleksibilitas, mengontrol desain, mempertahankan biaya, dan memenuhi 
persyaratan hukum. Desain harus konsisten dengan strategi retailer dengan memenuhi 
kebutuhan konsumen dan menjadikannya sebagai persaingan kompetitif. Pilihan lantai 
dan atap yang bagus dan menarik akan menciptakan citra retailer. Desain retailer yang 
menarik bisa memengaruhi konsumen untuk datang ke toko, memudahkan konsumen 
untuk mencari barang yang dibutuhkan, memengaruhi konsumen untuk membeli barang 
dengan tidak berencana. Desain retail bisa memengaruhi konsumen datang bersama 
keluarga karena kenyamanan lokasi. Fleksibilitas desain juga menjadi faktor penting 
untuk menjadikan retail bisa bertahan. Fleksibilitas ini memperhatikan tuntutan 
kebutuhan konsumen yang berubah-ubah misalnya komponen atau elemen dalam retail 
dapat diubah dan dimodifikasi.  

Desain retail juga mempertimbangkan kemudahan konsumen untuk mencari 
barang agar meminimalisasi waktu mencari produk yang dicari. Retail dapat 
menampilkan komunikasi visual ini melalui category signage dan promotional signage. 
Category signage ditujukan untuk memberitahukan kategori produk yang disediakan, 
sedangkan promotional signage berupa display produk yang menawarkan produk dengan 
tawaran lebih murah atau menarik.  Layout retail juga disusun semenarik mungkin agar 
konsumen bisa dengan mudah melakukan pencarian produk atau berjalan-jalan 
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berkeliling dalam retail. Racetrack layout juga dipertimbangkan karena dapat mudah 
mengarahkan konsumen untuk berjalan ke retail berikutnya kalau layout ini berada 
dalam mall besar yang terdiri atas sejumlah retail.  

Selain desain retail, juga terdapat area-area fitur yang bertujuan untuk menarik 
perhatian konsumen. Hal ini meliputi freestanding display, end-caps, promotional aisles 
atau areas, jendela, cash wrap atau point of sale, dan dinding.31 Freestanding display 
adalah fixtures (alat untuk menampilkan produk) yang didesain untuk menarik perhatian 
konsumen. Display ini harus menarik, terbaru, dan menarik perhatian konsumen. End 
caps adalah display yang ditempatkan di ujung retail. Produk-produk yang ditawarkan 
dalam end caps biasanya dapat memberikan marjin tinggi untuk retailer karena 
memengaruhi pembelian konsumen yang tidak berencana.  

Perkembangan retail didukung dengan adanya sistem manajemen yang 
membantu kinerja retail dan bisa menunjukkan pelayanan optimal. Hal ini didukung 
dengan sejumlah faktor. Retail cenderung menerapkan just-in-time.32 Hal ini disebabkan 
permintaan yang cepat dan berubah menuntut perusahaan untuk dapat segera memenuhi 
kebutuhan konsumen. Perusahaan tidak perlu mengalokasikan dananya untuk 
mengadakan persediaan yang banyak. Selain itu, supply chain dalam sektor retail harus 
lebih cepat, fleksibel, dan mengandalkan informasi yang cepat antara perusahaan dan 
pemasok.   

Manajemen supply atau pasokan ini dilengkapi dengan Radio Frequency 
Identification (RFID) yang bisa digunakan untuk menghubungkan dengan perusahaan 
pemasok bisa segera memenuhi permintaan konsumen. Dengan demikian, perusahaan 
akan terhindar dari kemungkinan kehabisan produk.33 RFID merupakan bentuk teknologi 
identifikasi otomatis yang menggunakan gelombang radio untuk bisa mendeteksi objek 
fisik individu. Masing-masing RFID memiliki microchip yang menyimpan informasi objek 
misalnya nomor seri dan antena. Antena akan mengirim informasi objek ke pembaca (bisa 
komputer). RFID ini dipertimbangkan dapat memperbaiki kinerja barcode yang selama 
ini digunakan. RFID menghindarkan retail dalam menghadapi kehabisan persediaan 
karena informasi produk yang dijual bisa segera diketahui oleh retailer dan manajer 
retailer bisa segera memberitahukan kepada pemasok.34 
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Ringkasan 

1. Saluran pemasaran atau distribusi merupakan bagian strategi pemasaran. Hal ini 
penting diperhatikan karena strategi distribusi yang sukses harus disesuaikan 
dengan kebutuhan konsumen dan kondisi persaingan saat ini. 

2. Saluran distribusi berfungsi untuk transportasi, komunikasi, pembiayaan, 
informasi, dan pemesanan.  

3. Aliran atau saluran distribusi bisa bervariasi tergantung pada jenis produk yang 
ditawarkan atau tujuan perusahaan dalam mendistribusikan produk. 

4. Desain saluran distribusi penting, terutama untuk pasar konsumen yang memiliki 
sejumlah keragaman kebutuhan dan keinginan konsumen. Desain dibuat dengan 
menyesuaikan hal tersebut. Karakteristik produk harus diselaraskan dengan 
segmentasi, targeting, dan positioning. 

5. Tipe distribusi  berupa distribusi eksklusif, selektif, dan intensif. 

6. Memilih anggota saluran merupakan keputusan awal dalam menentukan 
distribusi produk. Perusahaan sebagai prinsipal memerlukan pemikiran jangka 
panjang untuk memutuskan pilihan saluran distribusi. Tujuan prinsipal pasti 
berorientasi agar produk bisa diterima dengan baik oleh konsumen sesuai dengan 
konsumen target. 

7. Konflik dalam saluran pemasaran merupakan situasi di mana masing-masing 
saluran mempersepsikan bahwa anggota saluran lain berperilaku untuk mencegah 
pihak lain bisa mencapai tujuan. Jika tindakan seorang anggota saluran 
dipandang sebagai cara untuk menghambat tujuan anggota lain, maka konflik 
akan muncul. Begitu sebaliknya, jika tindakan seorang anggota saluran 
dipandang bisa mendukung tujuan saluran lain, maka konflik tidak akan muncul. 
Persepsi adanya konflik akan memengaruhi dalam pencapaian tujuan, konflik 
anggota lain. 

8. Integrasi dan sistem saluran berupa sistem pemasaran vertikal, sistem pemasaran 
horisontal, dan sistem pemasaran multisaluran terpadu.  

9. E-marketing adalah penggunaan teknologi informasi dalam proses penciptaan, 
komunikasi, dan penyampaian nilai kepada konsumen dan mengelola hubungan 
konsumen sebaik mungkin yang menguntungkan organisasi dan pemangku 
kepentingan. 

10. Tipe retailer bisa diwakili dari variasi atau keragaman sejumlah kategori barang. 
Selain itu, juga dijelaskan ada assortment atau keragaman jenis pada suatu 
kategori barang. Setiap item yang berbeda dinamakan stockkeeping unit misalnya 
ukuran, warna, atau tipe. Tipe retailer bisa berupa food retailer, general 
merchandise, nonstore retail, service retail, dan ownership. 
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Bab 16  

Pengelolaan Komunikasi Pemasaran Terpadu 

 

Tujuan Pembelajaran 

Bab ini membahas mengenai komunikasi pemasaran yang bersifat integratif. 
Media tradisional dan online dibahas untuk memahami saluran komunikasi terkini. 
Model dan proses komunikasi dijelaskan untuk memahami penyampaian informasi yang 
benar untuk pelanggan.  

 

Peran Komunikasi Pemasaran 

Tujuan komunikasi pemasaran adalah untuk memahami praktik komunikasi 
pemasaran beserta alatnya. Secara umum komunikasi pemasaran adalah untuk 
menginformasi, memengaruhi, dan mengingatkan. Pertama, komunikasi pemasaran 
bertujuan paling utama adalah untuk memberikan informasi. Pemberian informasi ini 
bisa berkaitan dengan produk baru, perubahan harga, logo, simbol atau berita mengenai 
perkembangan terkini dari perusahaan. Adanya informasi ini menyebabkan perusahaan 
bisa diketahui secara terus-menerus oleh konsumennya. Khusus untuk produk baru, 
perusahaan bisa mempromosikan produk baru lebih intensif dengan sejumlah media. 
Dalam tahap ini, tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan kesadaran konsumen atau 
meningkatkan pengetahuan konsumen terhadap informasi baru. 

Kedua, komunikasi pemasaran bisa bertujuan untuk melakukan usaha untuk 
memengaruhi konsumen. Perusahaan yang memiliki produk dalam tahap perkembangan 
atau pertumbuhan, pasti akan menghadapi perusahaan lain yang juga mempromosikan 
produknya agar bisa diterima oleh konsumen. Perusahaan bisa menggunakan sejumlah 
usaha untuk membuat konsumen memberikan perhatian pada perusahaan. Perusahaan 
menggunakan strategi yang baik agar bisa mendapatkan tempat di benak konsumen. 

Ketiga, ketika perusahaan juga berada dalam kondisi persaingan yang semakin 
ketat dan cenderung memasuki kondisi jenuh, perusahaan juga bisa mengembangkan 
komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada konsumen 
mengenai eksistensi produk. Dengan demikian, konsumen diharapkan dapat membeli 
produk. Apabila perusahaan tidak melakukan hal ini, maka konsumen kemungkinan lupa 
atau pindah ke perusahaan lain. 

 

Model Proses Komunikasi 

Model proses komunikasi memiliki sebuah urutan yang harus diikuti agar 
informasi dari perusahaan bisa sampai ke konsumen. Selain itu proses tersebut terdiri 
atas elemen yang mendukung agar informasi bisa diterima dengan baik oleh konsumen. 
Elemen-elemen itu adalah: 

1. Sender. Sender merupakan elemen yang mengirimkan informasi. Dalam hal ini, 
perusahaan bisa mengkomunikasikan adanya informasi baru mengenai produk, 
jasa atau kegiatan ke konsumen. 
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2. Encoding. Encoding adalah suatu cara untuk memilih atau mendesain informasi 
agar bisa diterima oleh penerima dengan baik. Encoding membutuhkan 
kemampuan perusahaan untuk bisa mengembangkan kreativitas guna mengemas 
informasi agar dapat dipahami dengan baik. 

3. Message. Message adalah pesan yang merupakan inti yang akan disampaikan 
kepada penerima. Pesan merupakan informasi yang sudah diolah agar 
menyampaikan tujuan komunikasi.  

4. Media. Pesan disampaikan kepada penerimanya melalui media. Media sebagai 
fasilitator agar pesan bisa diketahui dan sampai kepada penerimanya. Media 
memiliki sejumlah karakteristik sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. 
Pemilihan media mempertimbangkan target yang akan dituju. Selain target, 
pemilihan media juga memperhatikan adanya anggaran dan lingkup atau 
jangkauan informasi yang akan dituju. 

5. Decoding. Decoding berkaitan dengan bagaimana informasi diterima oleh 
penerima. Informasi diupayakan semenarik mungkin agar bisa mendapat 
perhatian penerima di antara informasi yang diberikan oleh pengirim lain. 

6. Receiver. Receiver dalam hal ini bisa konsumen sebagai penerima informasi. 
Setiap penerima memiliki kemampuan untuk menerima informasi secara 
berbeda-beda. Hal ini bisa disebabkan oleh sejumlah faktor misalnya pendidikan, 
pengetahuan, persepsi, motivasi, kebutuhan, dan umur. Satu informasi bisa 
dipersepsi berbeda oleh sejumlah orang yang berbeda. Kemampuan penerima 
akan bervariasi dalam menerima informasi. 

7. Noise. Noise merupakan gangguan-gangguan yang bisa berasal dari elemen-
elemen proses komunikasi sehingga bisa memengaruhi kemampuan individu yang 
menerima. Noise juga diperhatikan oleh perusahaan karena gangguan bisa berasal 
dari kesalahan pemilihan media yang ditujukan untuk mengirim pesan. Pesan 
yang tidak dipahami dengan baik oleh konsumen akan memengaruhi pemahaman 
informasi, sehingga pesan menjadi tidak sampai. Pesan iklan yang 
membingungkan atau ambigu cenderung tidak diolah lebih lanjut. Selain itu, 
gangguan lain misalnya banyaknya informasi yang muncul dari sejumlah 
perusahaan yang meluncurkan informasi secara bersamaan. Gangguan juga 
berasal dari pihak penerima sendiri. Penerima memiliki keterbatasan dalam 
menerimanya. Noise juga muncul misalnya dalam melihat informasi di televisi, 
pemirsa bisa memindahkan saluran televisi ke saluran televisi lain untuk 
menghindari iklan atau mematikan saluran televisi. 

8. Response. Respon merupakan jawaban penerima mengenai informasi yang 
diterima. Respon ini bisa negatif maupun positif. Apabila penerima 
mempersepsikan informasi positif, maka respon juga positif. Begitu sebaliknya, 
apabila penerima mempersepsikan informasi negatif, maka respon juga negatif. 

9. Feedback. Feedback merupakan umpan balik kemampuan penerima dalam 
memahami informasi. Apabila informasi dipahami dengan baik, penerima akan 
memberikan informasi yang sifatnya responsif. 
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Gambar Model  Komunikasi 

  
Sumber: Tom Duncan dan Sandra E.Morarity,”A Communication-Based Marketing Model for Managing 
Relationship,” Journal of Marketing (1998):1-13. 

 

Pengembangan Program Komunikasi Pemasaran 

Program komunikasi pemasaran harus memahami adanya konsep fundamental. 
Konsep fundamental tersebut adalah konsep segmentasi, targeting, positioning, 
penentuan tujuan, dan anggaran. Keputusan fundamental ini akhirnya akan 
memengaruhi keputusan pelaksanaan, yaitu mencakup pemilihan elemen komunikasi, 
desain pesan kreatif, memilih media, dan membangun momentum. Tujuan keputusan 
fundamental dan keputusan pelaksanaan ini diharapkan akan menghasilkan kinerja 
perusahaan yang bagus, yaitu meningkatkan ekuitas merek dan akhirnya memengaruhi 
konsumen untuk melakukan pembelian. Perusahaan juga tetap melakukan evaluasi 
program dengan cara melakukan monitoring, memberikan umpan balik, dan mencari 
tindakan perbaikan khususnya untuk mengembangkan strategi yang lebih baik.  

 

Targeting 

Perusahaan dalam mengembangkan komunikasi pemasaran memperhatikan 
adanya target konsumen. Hal ini harus didasarkan terlebih dahulu pada segmentasi. 
Tidak semua komunikasi pemasaran ditujukan untuk semua segmen. Dari segmentasi 
yang dipilih, perusahaan akan menentukan target. Target ini tentunya akan 
dipertimbangkan sesuai dengan misi dan tujuan perusahaan secara umum untuk 
melayani konsumen. Penentuan target ini merupakan awal yang penting dalam 
mengembangkan strategi komunikasi karena akan berkaitan dengan karakteristik produk 
yang akan dikenalkan. Kesesuaian produk atau merek akan menentukan sikap dan niat 
konsumen yang menjadi target perusahaan.1 Kesuksesan komunikasi didorong oleh 
kesesuaian yang ada dalam diri konsumen dengan beberapa aspek pada komunikasi 
perusahaan.  
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  Gambar  Program Komunikasi Pemasaran Terintegrasi  
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Sumber: Terrence A. Shimp, Integrated Marketing Communication in Advertising and Promotion. 

 

Untuk menentukan target juga dibantu dengan survei terlebih dahulu. Dengan 
demikian, perusahaan bisa mendapatkan informasi mengenai kesadaran konsumen akan 
merek perusahaan. Survei yang dilakukan bisa sederhana atau melakukan focus group.2 
Survei awal juga mendapatkan gambaran mengenai profil konsumen. Perusahaan 
melakukan ini agar menciptakan efisiensi dalam pengembangan komunikasi perusahaan.  

Target audience memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut.3 
1. Demografi. Hal ini meliputi karakteristik populasi yang paling mudah diukur, 

yaitu umur, pendapatan, dan etnisitas. 
2. Geodemografi. Aspek ini didasarkan pada karakteristik dalam kelompok geografi. 
3. Psikografis. Aspek psikologi konsumen ini merupakan gaya hidup. 
4. Behaviorgraphic. Aspek ini berkaitan dengan perilaku pembelian masa lalu.  

  

Behaviorgraphic saat ini bisa digunakan oleh retail untuk melihat kuantitas 
konsumen  dalam melakukan pembelian misalnya adanya barcode atau radio frequency 
identification. Barcode ini berguna untuk mengetahui merek yang dibeli konsumen. 
Dengan demikian, informasi ini berguna untuk memahami perilaku konsumen. 
Penggunaan cookies juga bisa digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen secara 
online yang menjadi target market. Informasi yang diperoleh melalui media ini bisa 
dijadikan sebagai dasar bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi komunikasi 
pemasaran karena perusahaan bisa mengetahui konsumen yang tepat untuk 
diinformasikan mengenai produk perusahaan.  

Pertimbangan lain untuk menentukan konsumen sebagai target, yaitu psikografis. 
Psikografis berkaitan dengan informasi mengenai sikap, nilai, motivasi, dan gaya hidup 
konsumen yang berkenaan dengan perilaku membeli pada kategori produk tertentu. Salah 
satu alat ukur untuk mengetahui psikografis konsumen adalah menggunakan Yankelovich 

- Targeting 
- Positioning  
- Menentukan Tujuan 
- Anggaran 

- Mengkombinasikan elemen 
- Menciptakan pesan 
- Memilih media 
- Menentukan momentum 
 

- Mengukur hasil 
- Menyediakan masukan 
- Mengambil tindakan korektif 

Mempengaruhi Perilaku 
 

Meningkatkan 
Ekuitas Merek 
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Mindbase Segments.4 Segmen berdasarkan psikografis ini membagi konsumen ke dalam 
sejumlah karakteristik, yaitu: 

1. I am expressive dengan moto Carpe Diem. 
2. I am driven dengan moto Nothing Ventured, Nothing Gained. 
3. I am at capacity dengan moto Time is of the Essence. 
4. I am rock steady dengan moto Do the Right Thing. 
5. I am down to earth dengan moto Ease on Down the Road. 
6. I am sophisticated dengan moto Sense and Sensibility. 
7. I measure twice dengan moto An Ounce of Prevention. 
8. I am devoted dengan moto Home is Where the Heart is.  

 

Pemasar bisa memfokuskan konsumen dengan aspek psikografis yang dominan. 
Pertimbangan pada  masing-masing karakteristik tersebut menjadi tema komunikasi 
pemasaran. Selain adanya target berdasarkan psikografis, target bisa didasarkan pada 
geodemografi.  Geodemografi ini merupakan gabungan antara geografi dan demografi. 
Geografi atau lokasi memiliki karakteristik yang berbeda karena bisa saja terdiri atas 
konsumen yang tinggal dengan karakteristik demografi tertentu. Dengan demikian, tema 
komunikasi bisa disesuaikan dengan geografi dan demografi tertentu.  

Selain geodemografi, pemasar bisa menggunakan aspek demografi untuk 
menentukan strategi komunikasi. Demografi ini berkaitan dengan struktur umur, 
pekerjaan, pendapatan, jenis kelamin, dan generasi. Berkaitan dengan pembagian aspek 
generasi, ada sejumlah klasifikasi generasi.5 

1. Millenials (Generasi Y) merupakan generasi yang lahir pada 1979-1994. Generasi 
ini memahami penggunaan internet dengan baik dan memiliki kondisi ekonomi 
yang bagus. 

2. Generation X merupakan generasi yang lahir pada 1964-1978. Generasi ini 
diwarnai dengan perubahan teknologi yang cepat dan termasuk generasi yang 
mandiri serta mampu memiliki norma kuat dalam pencapaian pendidikan. 

3. Baby boomer merupakan generasi yang lahir pada tahun 1946-1964. Individu 
dengan kategori ini cenderung memiliki kondisi ekonomi yang sudah mapan pada 
saat ini. Mereka memiliki daya beli yang tinggi.  

4. Gerontologi atau silent generation merupakan generasi yang lahir pada 1925-
1945. Individu ini sudah dikategorikan pada manula.  
 

Strategi komunikasi sebaiknya memahami dengan baik masing-masing targetnya. 
Berkaitan dengan aspek demografi misalnya, masing-masing generasi memiliki 
karakteristik yang berbeda. Tema komunikasi juga memperhatikan masing-masing 
generasi karena memiliki nilai yang berbeda.  

 

Positioning  

Ketika perusahaan sudah mampu menentukan konsumen sebagai target, langkah 
selanjutnya adalah menyusun desain mengenai cara mengkomunikasi merek beserta 
elemen-elemennya agar bisa sesuai dengan persepsi konsumen. Komunikasi pemasaran 
memfokuskan pada makna merek yang bisa membedakan dari merek yang ada. Makna 
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yang dikomunikasikan idealnya bisa disesuaikan dengan persepsi konsumen. 
Komunikasi bertujuan untuk menampilkan sisi kompetitif sebuah merek agar bisa 
dikenal baik oleh konsumen dan bisa memotivasi konsumen untuk memberikan perhatian 
pada pesan komunikasi.  

Berdasarkan model T-C-B, bisa dijelaskan mengenai aspek positioning. T adalah 
target atau konsumen yang dituju. Perusahaan diharapkan memahami mengenai 
konsumen yang akan dijadikan sasaran. C merupakan category need. Merek yang 
dikomunikasikan oleh perusahaan diarahkan untuk berkompetisi dalam kategori produk 
tertentu. Kemudian, B adalah benefit. Benefit ini bersifat emosional maupun fungsional. 
Ketiga komponen penting agar strategi komunikasi tepat guna dan sasaran.6  

 

Menentukan Tujuan 

Komunikasi pemasaran diharapkan dapat  ditujukan kepada konsumen yang 
ditargetkan, memiliki positioning tepat, memiliki tujuan, dan dapat menerapkan strategi 
pemasaran dengan anggaran yang memadai.  Tujuan komunikasi pemasaran merupakan 
sasaran elemen komunikasi pemasaran yang akan dicapai secara individual atau kolektif 
selama kurun waktu tertentu. Beberapa tujuan komunikasi pemasaran bisa berupa: 

1. Memfasilitasi pengenalan produk baru misalnya berupa penamaan merek, 
kemasan, iklan, promosi, dan point of purchase.  

2. Meningkatkan penjualan pada merek dengan meningkatkan penggunaan atau 
variasi penggunaan melalui iklan dan promosi penjualan. 

3. Menciptakan kesadaran merek melalui iklan atau kemasan. 
4. Meningkatkan citra merek melalui penguatan merek, kemasan, iklan, event-

sponsorship, cause oriented marketing, atau public relation.  
5. Meningkatkan loyalitas merek. 
6. Mengantisipasi komunikasi pesaing. 
7. Memperbaiki hubungan perusahaan dengan kelompok di luar perusahaan.  

 

Secara lebih khusus, komunikasi pemasaran bisa bertujuan untuk 
mengkomunikasikan produk kepada konsumen. Komunikasi pemasaran diarahkan untuk 
menciptakan ekuitas merek.  Dalam hal ini, ekuitas merek bisa dilihat dari dua 
perspektif, yaitu perspektif perusahaan dan konsumen.   

1. Perspektif perusahaan menunjukkan bahwa ekuitas merek menjelaskan adanya 
sejumlah manfaat. Manfaat ekuitas merek adalah mendapatkan pangsa pasar yang 
tinggi, meningkatkan loyalitas merek, dan menentukan harga premium. Merek 
produk yang memiliki ekuitas mampu menikmati penghasilan premium karena 
perusahaan dapat menentukan harga yang tinggi dan menghasilkan volume 
penjualan yang tinggi pula.  

2. Perspektif konsumen menunjukkan bahwa merek memiliki ekuitas dan konsumen 
merasa akrab serta mengetahui merek. Merek disimpan baik dalam memori 
konsumen dan konsumen dengan mudah melakukan asosiasi terhadap atribut 
merek. Asosiasi adalah pemikiran spesifik yang ada dalam memori konsumen 
berkaitan dengan merek spesifik.  
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Elemen-elemen yang ada dalam ekuitas merek terdiri atas kesadaran merek dan 
citra merek. Kesadaran merek merupakan sejauh mana merek berada dalam pikiran 
konsumen dan sejauh mana konsumen mampu mengingat merek dengan baik. Kesadaran 
merek terdiri atas brand recognition & brand recall. Brand recognition menunjukkan 
sejauhmana individu mampu mengenal merek dan brand recall menunjukkan sejauh 
mana konsumen mampu melakukan identifikasi atau mengingat merek jika merek 
tersebut ditunjukkan padanya. Komunikasi pemasaran bertujuan untuk menciptakan 
brand recognition dan brand recall sebagai bagian untuk meningkatkan ekuitas merek.7   

Selain untuk peningkatan brand recognition dan brand recall, komunikasi 
pemasaran juga meningkatkan citra merek sebagai bagian dari ekuitas merek. Citra 
merek terdiri atas asosiasi merek,  favorability, kekuatan, dan keunikan merek. Asosiasi 
merek terdiri atas atribut, benefit, dan evaluasi secara keseluruhan dari sebuah merek. 
Atribut merek bisa meliputi aspek yang berkaitan dengan produk dan bukan produk. 
Aspek yang berkaitan dengan produk adalah ukuran, warna, dan desain; sedangkan aspek 
yang berkaitan dengan bukan produk misalnya harga, kemasan. Benefit merek terdiri atas 
aspek fungsional, simbolis, dan pengalaman. Evaluasi secara keseluruhan merek berupa 
persepsi konsumen secara menyeluruh dari entitas merek. Komunikasi pemasaran bisa 
menonjolkan masing-masing aspek dari merek ini untuk meningkatkan citra merek. 

Dalam menentukan tujuan, perusahaan bisa menggunakan rerangka hierarchy of 
marketing communication effect. Hierarki ini menunjukkan bahwa komunikasi 
pemasaran bisa sukses dengan melalui tahapan psikologi konsumen yang mengarahkan 
dari satu tahapan ke tahapan lain.8 Komunikasi pemasaran dimulai dari kondisi 
konsumen yang tidak mengetahui merek, kemudian mengetahui merek. Sesudah 
mengetahui merek, konsumen memiliki harapan dan mencoba merek yang 
dikomunikasikan. Keyakinan dan sikap bisa tercipta dari hasil mencoba merek yang 
dikomunikasikan. Apabila konsumen memiliki persepsi bahwa merek yang ditawarkan 
tersebut memiliki benefit yang jauh lebih positif, maka konsumen akan memiliki 
penguatan sikap dan keyakinan. Penguatan sikap dan keyakinan ini pada akhirnya akan 
menciptakan loyalitas merek secara terus-menerus. Tujuan akhir komunikasi pemasaran 
adalah menciptakan loyalitas merek.9  

 

Anggaran 

Menyusun anggaran merupakan keputusan komunikasi pemasaran yang penting. 
Pertimbangan anggaran yang dikeluarkan juga berkaitan dengan tujuan komunikasi 
pemasaran dan sumber daya yang ada. Landasan berpikir dititikberatkan pada 
memaksimalkan profit yang akan diperoleh. Ada sejumlah pedoman untuk mengukur 
besaran anggaran yang akan digunakan. Pendekatan yang diterapkan menggunakan 
pendekatan heuristik, artinya menerapkan yang termudah dan berdasarkan pengalaman 
selama ini. Pendekatan ini antara lain percentage of sales, objective & task, competitive 
parity, dan affordability methods.10  

Metode percentage of sales merupakan metode yang digunakan oleh perusahaan 
untuk menentukan anggaran iklan atau promosi dengan menetapkan anggaran sebagai 
persentase volume penjualan masa lalu atau masa datang. Setiap perusahaan akan 
memiliki variasi anggaran karena berdasarkan kinerja volume penjualan masing-masing 
perusahaan. Metode sederhana terkadang tidak digunakan sebagai dasar utama dalam 
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menentukan anggaran iklan, namun hanya sebagai ukuran awal untuk menentukan 
kisaran anggaran.  

Metode objective & task budgeting digunakan berdasarkan tujuan iklan. Tujuan 
iklan atau promosi bisa berupa peningkatan volume penjualan, pangsa pasar atau 
peningkatan profitabilitas. Metode competitive parity merupakan metode menentukan 
anggaran dengan mempertimbangkan besaran anggaran pesaing perusahaan. Perusahaan 
berusaha untuk mendapatkan informasi mengenai besaran anggaran pesaing. Terkadang 
perusahaan akan menentukan anggaran komunikasi pemasaran lebih besar daripada 
pesaing. Namun yang diingat oleh perusahaan, dengan hanya menaikkan anggaran iklan 
belum tentu akan meningkatkan volume penjualan.11 Volume penjualan bisa ditentukan 
oleh beragam faktor. Metode lain yaitu affordability method. Metode ini mengarahkan 
perusahaan untuk mengalokasikan anggaran sesudah perusahaan mengalokasikan 
anggaran untuk kegiatan penting lainnya. Perusahaan menjadi tidak berada dalam 
tekanan untuk menentukan anggaran. Hal ini juga menyesuaikan kondisi perusahaan 
untuk menyusun anggaran. 

  

Mengkombinasikan Elemen 

Perusahaan mempertimbangkan kombinasi elemen dalam komunikasi pemasaran 
apakah akan memberikan prioritas terhadap iklan, sales promotion, direct marketing, atau 
elemen komunikasi pemasaran lainnya. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan 
tujuan komunikasi pemasaran. Kombinasi penggunaan sejumlah elemen komunikasi 
pemasaran juga perlu memperhatikan aspek anggaran perusahaan. Kombinasi beragam 
terkadang menuntut adanya anggaran komunikasi yang cukup tinggi. Kombinasi-
kombinasi ini juga mempertimbangkan siklus hidup produk. Siklus hidup produk atau 
merek bisa dijadikan pedoman untuk mengembangkan  strategi komunikasi. Ketika 
produk berada pada tahap perkenalan, penggunaan iklan lebih dominan, namun bisa saja 
digunakan kombinasi sales promotion. Begitu juga ketika produk sudah pada tahap 
pertumbuhan atau dewasa, penggunaan sales promotion lebih intensif daripada 
penggunaan iklan, namun penggunaan iklan masih ada, hanya dalam presentase kecil. 
Ketika produk berada pada tahap penurunan, penggunaan iklan bisa digunakan kembali 
agar konsumen tetap ingat mengenai keberadaan produk.  

 

Menciptakan Pesan 

Dalam memengaruhi konsumen untuk membeli produk, pemasar dapat 
mengembangkan strategi dengan berbagai alternatif. Salah satu cara untuk memengaruhi 
konsumen adalah menciptakan pesan yang menarik dan unik. Pesan yang menarik 
diharapkan dapat membentuk sikap positif terlebih dahulu. Perhatian terhadap pesan 
bisa bersifat dua aspek, yaitu voluntary dan involuntary. Bersifat voluntary bila konsumen 
dengan sendirinya memberikan perhatian terhadap pesan selama pesan tersebut 
dipersepsi berkaitan dengan kebutuhan konsumen. Bersifat involuntary, bila konsumen 
diarahkan oleh pemasar untuk memberikan perhatian kepada pesan.12  

Untuk meningkatkan motivasi konsumen agar memperhatikan pesan, ada 
sejumlah aspek yang bisa diperhatikan oleh pemasar.  

320



 

1. Pesan yang disampaikan melalui media  dapat menampilkan sisi informasi dan 
hedonisme. Berkaitan dengan sisi informasi, konsumen dihadapkan oleh fakta 
dan data; sedangkan dari sisi hedonisme, konsumen dihadapkan oleh pesan untuk 
memenuhi keinginan dan merasakan kesenangan.  

2. Menggunakan stimuli yang baru dan kreatif. Sejumlah pesan media diharapkan 
bisa ditampilkan semenarik mungkin. Stimuli yang baru dapat menarik perhatian 
konsumen dengan lebih cepat. Konsumen akan memberikan perhatian lebih 
seksama. Stimuli yang unik akan memberikan kesempatan kepada konsumen 
untuk memperhatikan lebih lama. 

3. Menggunakan atribut-atribut yang menonjol. Pesan melalui iklan misalnya bisa 
ditampilkan dengan pilihan warna, suara, dan ukuran yang menonjol. Dengan 
demikian, perhatian konsumen akan lebih tertuju pada pesan.  

4. Menggunakan motion. Strategi komunikasi yang efektif dapat menampilkan pesan 
iklan dengan unsur motion atau gambar bergerak karena hal ini dapat 
memberikan informasi yang lebih hidup dan jelas kepada konsumen yang menjadi 
target.  
 

Untuk memotivasi konsumen agar mampu mengolah informasi lebih lanjut, dapat 
dilakukan melalui sejumlah proses yang bertujuan untuk memberikan perhatian, 
mengolah informasi, dan menjadikan niat melakukan pembelian.13 Sejumlah strategi yang 
diupayakan dapat meningkatkan rasa ingin tahu konsumen pada pesan media. Strategi 
tersebut  bisa diupayakan melalui berbagai macam cara yaitu menampilkan fear appeal, 
humor appeal, sex appeal, dan menggunakan celebrity endorser. 

 

Fear Appeal 

Logika dasar untuk menarik perhatian dengan unsur takut adalah untuk 
memberikan stimuli agar konsumen memiliki keterlibatan dengan pesan. Rasa takut ini 
biasanya akan membuat konsumen untuk memikirkan lebih serius mengenai konsekuensi 
tidak menggunakan produk yang dipromosikan.14 Daya tarik dari pesan yang melibatkan 
unsur takut ini merupakan bentuk dari penolakan sosial atau bahaya fisik, misalnya 
menggunakan kondom, kehidupan seks yang sehat, penggunaan hemat listrik, merokok, 
dan kesehatan. Penggunaan bahaya merokok banyak digunakan dengan menekankan 
unsur fear appeal.15 Pesan menggunakan rasa takut ini bisa dikaitkan dengan 
konsekuensi negatif, yaitu tidak menggunakan merek atau sesuatu yang diiklankan dan 
menampilkan konsekuensi mengonsumsi sesuatu yang diiklankan atau disampaikan.16 

Fear appeal bisa dijelaskan melalui dua model pembelajaran, yaitu the fear drive 
model dan the parallel response model. The fear model menjelaskan bahwa kesan takut 
dalam komunikasi sebagai stimulus dalam media komunikasi. Ketika individu melihat 
stimulus tersebut akan timbul sebuah respon emosional. Respon emosional ini bisa 
meningkatkan tekanan dalam diri seseorang. Apabila tekanan dalam diri seseorang 
meninggi, maka hasil yang muncul adalah rasa takut atau tidak ada rasa takut. Apabila 
rasa takut ini muncul, maka individu mencoba menyelaraskan mekanisme dengan 
mencari sebuah instrumen baru misalnya berusaha meredakan rasa takut dengan 
menghindari pesan iklan dengan mencoba produk yang dianjurkan dalam iklan atau 
media komunikasi lainnya.17  
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Model pembelajaran lain adalah the parallel response model. Ada dua kontrol 
dalam model ini, yaitu kontrol bahaya dan kontrol rasa takut. Model ini menjelaskan 
bahwa ketika individu merasakan adanya situasi takut, komponen kontrol bahaya 
mengingatkan individu untuk menangani atau menyelesaikan rasa takut. Semakin 
ketakutan dirasakan meningkat, semakin kontrol bahaya juga meningkat. Namun 
ketakutan yang meningkat, lama-lama bisa menurun karena ini tergantung pada 
kemampuan individu untuk berpikir dengan tenang mengenai makna pesan iklan dengan 
aspek fear, mempelajari segala risikonya, dan mempertimbangkan dari berbagi sisi. Pada 
saat yang bersamaan, individu yang mempersepsikan rasa takut, berusaha untuk 
mengontrol rasa takut dengan menghilangkan rasa takut. Baik kontrol bahaya maupun 
kontrol rasa takut merupakan kombinasi yang dimiliki oleh individu. Kemampuan untuk 
melakukan kontrol bahaya atau kontrol rasa takut dipengaruhi oleh kepribadian 
individu.18  

 

Humor Appeal 

Pesan dalam iklan yang menggunakan unsur humor dianggap sebagai sebuah cara 
untuk meningkatkan perhatian pada pesan iklan dan mampu menciptakan kesadaran 
merek.19 Humor dapat menjadi  aspek untuk memengaruhi sikap konsumen agar positif 
terhadap pesan komunikasi. Sikap positif terhadap pesan diharapkan juga bisa 
meningkatkan sikap positif terhadap merek produk yang dipromosikan.20 Humor 
dianggap sebagai unsur dalam promosi yang memudahkan konsumen untuk bisa dibantu 
dalam mengolah informasi. Unsur lucu dalam iklan membantu pesan yang akan 
disampaikan. Produk yang dipromosikan biasanya memiliki karakteristik yang tidak 
menuntut konsumen untuk memiliki perhatian lebih. Biasanya produk-produk yang 
dipromosikan dengan iklan adalah bukan produk baru atau inovatif tetapi lebih 
memfokuskan pada aspek pengalaman, rasa senang atau produk-produk yang tidak 
berisiko tinggi. Penekanan unsur humor mampu membuat konsumen untuk mengingat 
kembali poin-poin penting yang dipromosikan.21 

Pesan humor dianggap dapat menciptakan mood positif konsumen. Mood positif 
ini dianggap sebagai cara untuk menggugah keinginan untuk memperhatikan pesan iklan 
lebih lanjut dan memperhatikan pesan merek produk yang dipromosikan.22 Perhatian 
pada iklan dengan unsur humor juga tidak selamanya efektif. Kondisi ini akan tergantung 
pada karakteristik konsumen. Konsumen yang memiliki sikap positif pada merek akan 
memiliki sikap positif juga pada pesan iklan terhadap merek produk, begitu juga 
sebaliknya konsumen yang memiliki sikap negatif pada merek kemungkinan akan 
memiliki sikap negatif pada pesan iklan dan tidak akan mengolah informasi dari pesan 
iklan lebih lanjut.  

Dalam mengembangkan pesan humor, pemasar diharapkan bisa berhati-hati 
dalam menggunakan elemen-elemen berkaitan dengan pilihan endorser, tema iklan, 
warna, dan kata-kata. Unsur ini penting diperhatikan karena apabila tidak direncanakan 
dengan baik, maka dikhawatirkan akan membuat konsumen tidak memiliki perhatian 
pada iklan. Konsumen sudah menciptakan halangan untuk mengolah lebih lanjut. 
Dengan demikian, pesan iklan menjadi tidak sampai ke dalam benak konsumen. Tentu 
saja, hal terburuk adalah konsumen memiliki persepsi negatif pada merek. Penggunaan 
endorser juga harus diperhatikan. Endorser diharapkan juga memiliki karakteristik lucu 
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dalam penampilannya agar bisa menjiwai pesan yang akan disampaikan. Namun, 
penggunaan humor appeal harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara hati-hati 
karena menyangkut masalah risiko. Penggunaan humor appeal akan berbeda dari aspek 
individu, budaya, dan situasi. Humor yang menyinggung akan merusak  penjualan dan 
terburuknya adalah citra perusahaan.23 Citra perusahaan sangat rentan terhadap 
penggunaan humor yang mungkin menghina.  

  

Sex appeal 

Informasi seksual dalam bentuk gambar, cerita, dan suara dianggap sebagai 
sebuah stimuli untuk menggugah respon emosional dalam benak konsumen. Penelitian 
mengenai iklan dengan tema seksual dapat menarik perhatian, membangkitkan minat, 
mendorong sikap, dan mudah diingat. Tema seksual merupakan format iklan yang 
diyakini dapat membuat konsumen memberikan perhatian lebih lanjut. Tampilan visual 
dengan gambar yang menarik dapat membuat konsumen mengingat. Visualisasi ini 
memudahkan konsumen untuk menciptakan penilaian.24 Selain pesan iklan dengan 
sexual, biasanya juga tidak hanya ditampilkan dengan gambar, tetapi juga dengan 
informasi yang diintegrasikan.25  

Iklan seksual diyakini bisa menjadi daya tarik komunikasi sebuah perusahaan di 
antara komunikasi pemasaran perusahaan lain. Komunikasi pemasaran sebuah 
perusahaan dianggap banyak dan terkadang membingungkan. Adanya iklan yang 
mengandung unsur seksual dapat menjadi daya tarik sendiri. Namun terkadang, iklan 
seksual hanya sekedar berhenti pada ketertarikan di awal, konsumen tidak akan 
mengolah informasi lebih lanjut untuk mengetahui kandungan informasi, dan bahkan 
tidak akan mengolah informasi lebih lanjut.26 Iklan seksual biasanya hanya pemanis 
sehingga membuat pesan menjadi lebih nyaman untuk diperhatikan.  Selain itu, iklan 
dengan tema seksual akan memudahkan individu untuk mengingat merek. Pesan seksual 
lebih menonjolkan aspek hedonis misalnya bisa membangkitkan gairah. Di sisi lain, 
pesan dapat menggugah rasa suka untuk berkeinginan membeli produk yang 
dipromosikan. Dalam hal ini, iklan telah menyuguhkan aspek emosi dan menggugah 
rasa.27  

Iklan seksual juga tidak terlepas dari kritikan karena dianggap tabu untuk 
kalangan tertentu. Iklan tersebut bisa menciptakan pengaruh untuk individu yang belum 
memiliki pengetahuan cukup dalam memahaminya dengan baik. Oleh karena itu, iklan 
dengan tema seksual ini bisa dimanfaatkan dalam kegiatan pemasaran sosial. Pesan iklan 
dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan penyuluhan atau motivasi hidup sehat.28 
Pemasaran sosial bisa menggunakan tema iklan seksual untuk memotivasi konsumen 
menerapkan seks yang sehat dan menjelaskan  konsekuensi negatif dari kehidupan seks 
yang bebas. Dengan demikian, iklan seksual bisa bermanfaat dalam mempromosikan 
hidup yang sehat. Iklan seksual dalam kampanye pemasaran sosial dapat diarahkan 
untuk menunjang perilaku hidup sehat lainnya, misalnya kampanye anti rokok, 
menghindari HIV, dan vaksinasi kanker serviks.  
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Celebrity Endorser 

Penggunaan celebrity endorser dianggap cukup efektif dalam komunikasi 
pemasaran.29 Penggunaan ini bisa menarik perhatian konsumen dengan cepat karena 
popularitas celebrity. Celebrity memiliki kemampuan untuk membentuk sikap positif 
konsumen karena citra yang menarik dan bagus. Selain itu, celebrity juga diakui memiliki 
kredibilitas yang terdiri atas trustworthiness dan expertise. Kredibilitas trustworthiness ini 
menunjukkan adanya sikap konsumen terhadap celebrity bahwa mereka diyakini bisa 
memiliki kemampuan, keahlian, dan kapabilitas tertentu sesuai dengan bidangnya. 
Begitu juga dengan expertise, keahlian celebrity bisa memengaruhi konsumen untuk 
mempercayainya karena dengan keahlian yang dimiliki, celebrity diyakini bisa 
memengaruhi individu untuk menerima produk yang dipromosikan.30 Expertise seorang 
celebrity dikaitkan dengan promosi produk atau jasa yang biasa digunakan oleh celebrity. 
Elemen-elemen kredibilitas ini mampu memengaruhi dalam segala situasi. Celebrity 
dapat membantu konsumen untuk membentuk sikap konsumen dengan cepat terutama 
bagi konsumen yang tidak termotivasi dalam mengolah informasi.31 Celebrity juga bisa 
dianggap sebagai seseorang yang mampu memberikan aspirasi pada konsumen. Aspirasi 
ini menciptakan persepsi positif kepada merek atau perusahaan. 

 

Memilih Media 

Media yang digunakan merupakan keputusan untuk menyampaikan informasi 
dari perusahaan ke konsumen. Pilihan media juga mempertimbangkan kemampuan 
perusahaan untuk menyampaikan informasi dengan baik ke konsumen yang ditargetkan. 
Selain itu, konsumen yang menjadi target perlu dipertimbangkan agar pesan yang 
disampaikan mengena. Media yang digunakan bisa berupa online dan offline. Baik media 
online maupun offline dipertimbangkan secara bersamaan karena memperhatikan 
perkembangan terkini yang membutuhkan kombinasi kedua media ini.  

 

McDonalds 

McDonalds Indonesia resmi merilis aplikasi mobile McDonalds pada pertengahan 
Mei 2019, di gerai McDonald's Sarinah, Jakarta. Aplikasi tersebut dapat diunduh 
melalui Google Play untuk ponsel Android maupun App Store untuk ponsel dengan 
operating system iOS. Dengan mengunduh aplikasi mobile McDonalds ini, 
konsumen akan mendapatkan berbagai penawaran menarik ketika membeli produk 
McDonalds baik melalui drive-thru maupun makan di tempat (dine-in). Aplikasi 
mobile McDonalds juga berisi informasi lokasi restoran McDonalds, menu, kupon 
dan diskon, serta kandungan nutrisi (saat ini baru kandungan nutrisi Happy Meal). 
Dengan adanya aplikasi mobile ini, perusahaan akan lebih mudah berinteraksi 
dengan konsumen dan memberikan penawaran yang sesuai dengan kebutuhan dan 
keinginan konsumen. Aplikasi mobile McDonald's merupakan bagian dari usaha 
McDonalds untuk mengubah wajah McDonalds menjadi lebih modern dan nyaman, 
yang disebut dengan Experience of The Future. Upaya yang telah dilakukan sejak 
tahun lalu ini dimulai dengan membuat Dual Point System (DPS) di restoran-
restoran McDonalds, yaitu sistem pemesanan mutakhir dari McDonalds yang 
memisahkan konter pemesanan dan pembayaran dengan konter untuk pengambilan 
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makanan. McDonalds juga melengkapi restoran-restorannya dengan Self-Ordering 
Kiosk (SOK), dimana konsumen bisa langsung memesan menu sendiri lewat mesin 
modern ini dan memilih untuk membayar langsung di mesin tersebut dengan 
menggunakan kartu kredit atau kartu debit, atau membayar dengan uang tunai di 
kasir.32 

 

Indofood-Kampanye Hidup Sehat 

Malnutrisi masih menjadi masalah yang serius bagi Indonesia. Hal itu ditandai 
dengan masih tingginya jumlah anak-anak di bawah umur lima tahun yang 
mengalami stunting (kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan 
sehingga menyebabkan ia lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya. Tahun 
2013, jumlah mereka yang stunting mencapai 37%. Fakta itulah yang membuat PT 
Indofood Sukses Makmur Tbk. menggelar inisiatif sosial berupa kampanye "Hidup 
Sehat Yuk!". Menggandeng Positive Deviance Resources Centre Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PDRC FKM UI) serta layanan 
pendidikan berbasis aplikasi online Ruangguru, Indofood merilis kampanye "Hidup 
Sehat Yuk!" dalam format online di Jakarta. Edukasi digital tersebut akan hadir 
dalam konten video sebanyak 40 series. Permasalahan gizi di Indonesia adalah 
stunting. Upaya preventif untuk mengurangi permasalahan gizi bangsa tersebut 
harus dimulai sejak dini. Kami percaya bahwa edukasi melalui aplikasi digital 
dirasakan lebih sesuai dengan kebiasaan remaja atau generasi Z, yang sudah 
'melek' digital. Kampanye "Hidup Sehat Yuks!" dapat diakses secara gratis di 
platform aplikasi Ruangguru. Konten pembelajaran tentang pentingnya hidup sehat 
tersebut dapat dinikmati oleh pengguna Ruangbelajar kelas 7-12. "Konten tersebut 
terdiri dari video belajar, kuis, rangkuman, dan latihan. Kampanye "Hidup Sehat 
Yuk!" tidak hanya dieksekusi melalui edukasi online. Kampanye yang diharapkan 
dapat menjadi sebuah gerakan yang mampu menginspirasi masyarakat tersebut juga 
akan digelar secara offline.  

Influencer juga dimanfaatkan untuk mensukseskan kampanye tersebut di 
antaranya, melibatkan brand ambassador Ruangguru, Iqbal Ramadhan, yang 
dikenal sukses memerankan tokoh Dilan di film "Dilan 1990". Influencer lainnya 
yang juga dilibatkan pada kampanye " Hidup Sehat Yuk!" adalah Gita Savitri, 
seorang content creator yang terpilih menjadi Youtube's Creators for Change.33 

  

Vivo 

Konten video di ranah digital kini menjadi fenomena baru di tengah-tengah 
masyarakat khususnya kalangan muda. Video Ad bahkan menjadi strategi 
komunikasi pemasaran baru yang cukup efisien. Menurut prediksi Cisco, pada 2020 
75% mobile traffic akan didominasi oleh video. Selain itu, Johanna Tzur, CMO 
James Allen, mengakui adanya peningkatan 1,7 kali lipat dari mobile traffic 
dibandingkan menggunakan Carousel ads. Dari sisi perusahaan, James Allen 
berhasil meningkatkan penjualan hampir dua kali lipat melalui konten-konten 
video kreatif yang ditayangkan secara online dibandingkan dengan menggunakan 
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iklan di TV. Konten yang baik harus mewakili isu tren serta hal-hal bersifat 
menghibur yang dekat dengan masyarakat.Salah satu penerapan konten video 
menarik yang tengah naik daun saat ini adalah konsep yang digagas oleh Vivo 
Indonesia melalui kampanye digital Vivo V5s dengan tagar #BAPR #PerfectSelfie. 
Kampanye ini berhasil memanfaatkan berbagai kanal digital secara efektif dari 
mulai Website, YouTube, hingga media sosial Instagram, Twitter dan Facebook. 
Kampanye digital Vivo V5s menargetkan generasi millennial sebagai sasaran 
dengan menilik karakter serta sifat anak muda yang cenderung menonjolkan 
keinginan untuk mendapatkan ‘pengakuan’ atau ‘recognition’ melalui berbagai 
aktivitas yang ditampilkan di media sosial. Generasi millennial erat dengan 
penggunaan teknologi dan budaya pop, terutama internet serta beragam 
entertainment atau hiburan yang sudah menjadi kebutuhan pokok. Salah satu 
aktivitas yang akrab dengan kita saat ini adalah ‘selfie’ yang telah menjadi 
kebiasaan untuk menunjukkan eksistensi di lingkungan sosial. Vivo Indonesia juga 
cerdik menggaet bintang muda yang akrab di kalangan anak muda, yakni putra 
musisi Ahmad Dhani, Al Ghazali dan aktris Prilly Latuconsina sebagai pemain 
dalam video series bertajuk #BAPR yang merupakan kependekan dari Balada Al & 
Prilly. Konten video series terbaru ini terbilang menarik karena secara apik 
mengangkat isu keseharian remaja seputar romansa dan persahabatan. Video series 
ini juga menonjolkan kebiasaan ‘selfie’ sebagai atribut yang melekat erat di video 
tersebut. Mengangkat icon Mini-V, Vivo Indonesia menyampaikan pesan-pesan 
positif yang bertema human interest, seperti yang diangkat dalam video series 
perdana bertajuk: ‘Dendam Si Preman’. Rekaman visual yang mengungkap sisi 
kehidupan manusia memang seringkali menjadi sorotan dan memancing 
ketertarikan audiens. Promosi video ini pun tidak hanya melibatkan kedua artis 
yang bersangkutan, melainkan juga beberapa influencer di media sosial yang juga 
turut meramaikan tagar #PerfectSelfie.34  

 

Menentukan Momentum  

Momentum ini diartikan sebagai waktu atau kondisi suatu informasi dari 
perusahaan yang diberikan kepada konsumen. Pilihan momentum ini penting 
dipertimbangkan karena mengingat keefektifan informasi ini juga memperhatikan adanya 
kondisi terkini di luar perusahaan. Misalnya, apabila penggunaan media sosial sedang 
diminati oleh konsumen pada umumnya, maka perusahaan bisa menggunakan media 
sosial agar informasi bisa diterima oleh konsumen. Hal ini relevan dengan keterkaitan 
kesiapan konsumen untuk menerimanya. Momentum yang tepat menjadikan perusahaan 
akan efisien dalam mengelola sumber dayanya dan mencapai keefektifan perencanaan 
program komunikasi.  

  

Evaluasi Program  

Perusahaan diharapkan melakukan evaluasi program komunikasi pemasaran 
melalui beberapa cara. Pertama, perusahaan bisa melakukan survei untuk menguji 
kesadaran merek dari program promosi yang dijalankan. Kesadaran merek diukur melalui 
penyebaran survei pada lokasi atau geografi tertentu dengan demikian perusahaan bisa 
mendapatkan informasi mengenai keefektifan promosi pada konsumen. Kedua, tingkat 

326



 

penjualan bisa dijadikan indikator keberhasilan promosi. Indikator penjualan dianggap 
sebagai angka aktual untuk mengukur kinerja. Meskipun demikian, tingkat penjualan 
masih dianggap sulit dijadikan sebagai satu-satunya tolak ukur.   

Evaluasi program komunikasi dijadikan masukan untuk pengembangan strategi 
komunikasi di masa yang akan datang. Pilihan media menjadi penting karena hal ini 
ditentukan dari keberhasilan program komunikasi. Sumber dana promosi pemasaran 
cukup mahal, dengan adanya evaluasi program komunikasi ini dijadikan pertimbangan 
untuk memilih media yang tepat agar bisa menjangkau konsumen dengan baik.  

 

Bauran Komunikasi Pemasaran 

Iklan 

Iklan adalah bentuk media komunikasi yang berbayar dari sumber teridentifikasi 
dan didesain untuk memengaruhi penerima serta diarahkan untuk mengambil sebuah 
tindakan sekarang atau di masa yang akan datang. Iklan juga bertujuan sama dengan 
tujuan komunikasi secara umum. Tujuan iklan adalah untuk memberitahukan informasi 
baru, memengaruhi, dan mengingatkan penerima terhadap pesan yang disampaikan. 
Informasi baru bisa efektif dilakukan melalui iklan. Iklan juga bertujuan untuk 
memengaruhi penerima terhadap informasi yang datang dari sejumlah pengirim pesan. 
Selain itu, iklan juga bertujuan untuk mengingatkan kembali penerima agar pesan yang 
pernah disampaikan masih mengena dalam ingatan dan dapat memengaruhi perilaku di 
masa yang akan datang. 

Proses manajemen iklan diawali dari strategi iklan. Setiap iklan yang ditujukan 
kepada konsumen atau penerima dimulai dari tujuan iklan yang akan disampaikan 
kepada konsumen. Tujuan iklan dapat berupa untuk memberitahukan informasi, 
memengaruhi, atau mengingatkan kembali. Sesudah tujuan ditentukan, perusahaan 
menentukan anggaran iklan dan menciptakan pesan iklan.  Pesan iklan memperhatikan 
aspek-aspek misalnya menampilkan fear, humor, atau sexual. Kemudian, perusahaan 
menentukan media iklan untuk menyampaikan pesan. Sesudah media iklan dipilih, 
perusahaan menerapkan strategi iklan dan mengukur keefektifan iklan. Keefektifan iklan 
reach ini diukur untuk mengetahui apakah pesan bisa diterima dengan baik atau tidak 
oleh konsumen sebagai penerimanya.35 

Dalam mengembangkan iklan, perusahaan juga memperhatian beberapa elemen 
berkaitan dengan keefektifan iklan. 

1. Reach atau jangkauan. Perusahaan mempertimbangkan proporsi target yang akan 
dicapai melalui iklan selama periode waktu tertentu. Dalam memperluas 
jangkauan, perusahaan memperhatikan jumlah target konsumen dan lokasi 
tayangan iklan. Masing-masing media yang digunakan bisa dilakukan melalui 
keragaman tayangan sehingga konsumen mendapatkan banyak informasi.  

2. Frekuensi. Frekuensi menunjukkan seberapa sering informasi ditayangkan atau 
disiarkan kepada pendengar selama periode waktu tertentu.  

3. Weight atau bobot. Bobot berkaitan dengan kombinasi antara reach dan frekuensi. 
Istilah umum dalam hal ini adalah Gross Rating Point yaitu reach (R) x frekuensi 
(F).  
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4. Keberlangsungan. Keberlangsungan berkaitan dengan berapa lama iklan 
ditayangkan secara terus-menerus. Keberlangsungan bisa berupa terus-menerus, 
pulsing maupun flighting. Iklan yang terus-menerus merupakan iklan yang 
ditayangkan secara stabil dalam kurun waktu tertentu. Iklan yang pulsing 
merupakan iklan yang ditayangkan dengan frekuensi yang tinggi, kemudian 
dalam jangka waktu tertentu stabil, kemudian pada periode waktu tertentu, 
frekuensi tayangan menurun. Iklan yang flighting merupakan iklan yang 
ditayangkan dengan frekuensi terus-menerus meningkat sampai pada periode 
tertentu, kemudian dalam kurun waktu tertentu mengalami penurunan frekuensi.  

5. Resensi. Resensi berkaitan dengan informasi akhir yang diterima oleh target. 
Informasi terkini akan lebih mudah diingat daripada informasi lama. Informasi 
terkini bisa memengaruhi konsumen untuk membentuk persepsi.   

6. Biaya. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target konsumen 
dan seberapa sering informasi ditayangkan. Semakin luas jangkauan dan semakin 
sering informasi ditayangkan, semakin besar biaya yang akan dikeluarkan.36 
 

Format Iklan 

Iklan secara tradisional dalam bentuk surat kabar, majalah, radio, dan televisi. 
Keunggulan surat kabar adalah memudahkan pembaca mengolah pesan karena tersedia 
informasi yang bisa dibaca. Jangkauan surat kabar luas dan tidak tergantung pada suatu 
waktu, artinya target konsumen bisa membaca surat kabar setiap saat. Surat kabar juga 
memiliki kelemahan misalnya surat kabar memberikan informasi yang beragam, sehingga 
pembaca diharapkan memberi perhatian kepada informasi yang beragam sesuai dengan 
kebutuhan pembaca. Tidak semua target konsumen memiliki waktu membaca. Kualitas 
surat kabar juga memengaruhi minat konsumen untuk membaca.37  

Iklan juga dapat diinformasikan melalui majalah. Dengan majalah, informasi bisa 
mencapai target dalam jumlah dan jangkauan yang lebih luas. Majalah memiliki 
selektivitas pembaca dan durabilitas majalah lebih lama. Artinya, pembaca tidak perlu 
membaca seketika, namun pembaca bisa menunda membaca informasi yang ada. Majalah 
menampilkan informasi yang lebih detail mengenai sesuatu. Selain itu, pembaca juga bisa 
memiliki keterlibatan lebih tinggi karena dalam membaca majalah, pembaca 
dikondisikan dalam keadaan memiliki niat yang tinggi dalam membaca. Namun 
demikian, informasi dalam majalah bisa tertunda untuk dibaca karena target pembaca 
tidak memiliki keharusan segera untuk membacanya. Majalah juga memiliki 
keterbatasan dalam jangkauan geografi.  

Radio bisa dijadikan media untuk memberikan informasi. Informasi ini bisa 
mencapai semua kalangan. Interaksi antara pemberi dan penerima informasi lebih tinggi. 
Informasi yang diberikan melalui radio bisa segera diterima oleh target pendengar. Dalam 
menyampaikan informasi melalui radio, perusahaan dapat menggunakan aktor lokal atau 
penyesuaian dengan kondisi lokal. Namun, informasi yang ditampilkan tidak 
menggunakan aspek visual. Informasi yang diharapkan bisa diterima oleh target agak 
sulit, karena hal ini menuntut target untuk memberikan perhatian khusus pada informasi. 

Selain radio, iklan dapat diinformasikan melalui televisi. Keunggulan televisi 
adalah kemampuan untuk demonstrasi informasi yang akan disampaikan secara visual. 
Gambar dan suara menyertai informasi sehingga menyakinkan target. Dampak informasi 
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lebih mengena. Namun, penggunaan iklan dalam televisi cenderung jauh lebih mahal 
karena harus membayar pada agen iklan dan saluran televisi. Perusahaan yang 
mempromosikan produk melalui televisi juga terkadang mengalami kesulitan karena 
target bisa mendapatkan informasi lain dari perusahaan-perusahaan yang 
mempromosikan produk pada saluran televisi yang sama. Selain itu, informasi juga bisa 
sampai ke target, karena dengan kemudahan remote control yang dimiliki oleh target atau 
konsumen, informasi bisa dialihkan.  

Iklan juga tidak hanya bersifat tradisional, tetapi juga menggunakan internet. 
Dengan internet, aspek individualisasi dan interaktivitas lebih menguat daripada 
menggunakan iklan tradisional. Individualisasi menunjukkan bahwa individu sebagai 
konsumen memiliki kebebasan atau kontrol diri terhadap informasi yang akan dipilih. 
Individu bisa mengabaikan informasi yang tidak diinginkan. Di samping itu, individu 
akan memiliki interaksi yang kuat dengan perusahaan yang mengiklankan diri melalui 
internet. Komunikasi dua arah terjadi secara lebih intensif. Format iklan internet bisa 
berupa website, display, pop-ups, interstitials, video ads, blogs, podcast, social network, e-
mail, dan search engine advertising. 

Format iklan lain juga meliputi postal mail, brand placement dalam film, televisi, 
Yellow-Pages, video game, dan cinema advertising. Postal mail meliputi surat, kartu post, 
kalendar, katalog, dan kaset video. Brand placement dalam film biasanya merupakan 
penempatan  produk dengan merek-merek tertentu yang digunakan oleh para artis atau 
aktor yang memainkan peran dalam film. Dengan menggunakan merek produk tersebut, 
hal itu sekaligus sebagai media untuk mempromosikan produk. Begitu juga dalam 
program televisi, produk-produk digunakan dalam program televisi, dengan demikian 
dapat digunakan sekaligus untuk memberitahukan kepada konsumen atau pemirsa 
mengenai produk yang dianjurkan. Kalendar dapat dijadikan sebagai media iklan karena 
mencantumkan nama perusahaan atau sejumlah merek produk; sedangkan katalog dapat 
dijadikan sebagai media untuk mempromosikan sejumlah produk beserta harga yang bisa 
dikirim ke setiap rumah atau bersifat online. Bioskop atau cinema juga menjadi media 
untuk mempromosikan produk atau merek. Hal ini didukung dengan banyaknya bioskop 
sebagai tempat hiburan alternatif, dengan demikian bisa menjangkau konsumen sebagai 
target. 

 

Agensi Iklan 

Berkaitan dengan pembuatan iklan, iklan dapat dibuat oleh perusahaan sendiri. 
Dalam hal ini, perusahaan menggunakan in-house advertising. Namun, di satu sisi 
perusahaan bisa saja tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan strategi iklan 
sendiri. Perusahaan bisa menggunakan agensi iklan. Agensi iklan berperan sebagai 
creative service, media services, research service, dan account management. Agensi iklan 
dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian, mendesain iklan, dan 
memilih media yang tepat untuk produk yang dipromosikan.  
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Desain Iklan 

Dalam mengembangkan iklan, pesan iklan diharapkan mengandung unsur 
connectedness, appropriate, dan novelty.38 Ketiga unsur ini dianggap dapat membuat 
tampilan iklan lebih menarik dan unik dibandingkan iklan yang ditampilkan oleh 
perusahaan lain. Aspek connectedness dalam iklan menunjukkan adanya empati dengan 
target mengenai kebutuhan dan keinginan utama produk yang diiklankan. Dengan adanya 
koneksi atau keterkaitan iklan produk dengan kebutuhan konsumen, konsumen sebagai 
target merasakan bahwa perusahaan memberikan perhatian terhadap kebutuhan sehingga 
dapat memengaruhi pembuatan keputusan lebih lanjut dalam memilih merek untuk 
dikonsumsi. Selain aspek connectedness, aspek appropriate juga dipertimbangkan. Aspek 
ini mengarahkan iklan agar merek menyediakan informasi yang sesuai dibandingkan 
dengan merek lain dalam sebuah kategori produk. Dengan aspek appropriate atau 
kepantasan akan menyebabkan konsumen memiliki persepsi positif secara konsisten 
mengenai keunggulan merek secara terus-menerus. Apabila merek ditujukan untuk dapat 
memenuhi kebutuhan tertentu, maka merek diupayakan secara konsisten. Kebutuhan 
tertentu ini dikaitkan dengan benefit sebuah kategori produk tertentu. Selain 
connectedness dan appropriate, iklan yang ditampilkan juga memiliki aspek novelty atau 
kebaruan. Hal ini ditujukan agar menghindari aspek kebosanan atau sesuatu yang sudah 
kuno. Dengan demikian, konsumen akan selalu mempersepsi adanya aspek kreativitas 
perusahaan. Penggunaan musik dalam iklan juga membantu konsumen memberikan 
perhatian pada pesan-pesan komersial. Selain itu, musik dianggap dapat menempatkan 
konsumen dalam mood yang positif. Pesan yang disampaikan bisa lebih diterima. 

Iklan memiliki sejumlah karakteristik. Masing-masing iklan memiliki tujuan 
sesuai dengan produk yang akan dipromosikan yaitu:39 

1. Unique Selling Proposition Creative Style. Iklan ditujukan untuk menunjukkan 
bahwa produk yang dipromosikan memiliki klaim superior berdasarkan pada 
atribut produk yang unik. Atribut ini menunjukkan benefit yang berarti, berbeda, 
dan bermakna.  

2. Brand Image Creative Style. Iklan lebih menampilkan aspek psikososial daripada 
aspek fisik sebuah produk. Iklan lebih memfokuskan aspek transformatif dan 
menekankan pengalaman dalam menggunakan produk.  

3. Resonance Creative Style. Iklan tidak hanya memfokuskan pada klaim unggul 
produk tetapi lebih menekankan suasana atau situasi yang mendukung dalam 
imajinasi penggunaan secara nyata. 

4. Emotional Creative Style. Iklan meliputi aspek emosi positif dan negatif termasuk 
romansa, nostalgia, kebahagiaan, kegembiraan, rasa takut, bersalah, atau 
perasaan menyesal.   

5. Generic Creative Style. Iklan menampilkan hal-hal umum mengenai produk. Iklan 
tidak berusaha menonjolkan produk atau superioritas produk.  

6. Preemptive Creative Style. Iklan berusaha menampilkan sesuatu yang biasa namun 
menonjolkan aspek diferensiasi yang bisa ditangkap oleh konsumen sebagai 
pemirsa.  
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Bentuk Iklan 

Bentuk iklan juga terdapat iklan korporasi. Iklan korporasi bertujuan untuk 
meningkatkan pemahaman masyarakat atau konsumen mengenai identitas dan citra 
perusahaan. Identitas perusahaan didesain secara positif sehingga memiliki makna dan 
bisa dipersepsi baik oleh masyarakat. Iklan korporasi perusahaan bertujuan untuk 
mendukung kegiatan-kegiatan sosial perusahaan dan mendukung iklan-iklan produk 
yang sedang dipromosikan. Selain itu, iklan perusahaan juga akan meningkatkan citra 
positif perusahaan di mata para pemangku kepentingan.  

Di samping adanya iklan korporasi, terdapat juga iklan komparasi. Iklan 
komparasi merupakan iklan yang bertujuan untuk menampilkan keunggulan sebuah 
merek dibandingkan merek lain. Pemasar bisa melakukan iklan komparasi untuk 
meningkatkan ingatan konsumen pada nama merek. Iklan komparasi bisa membantu 
konsumen untuk mengetahui argumen merek yang lebih baik, dengan demikian bisa 
menjadi pertimbangan dalam memilih merek dan berniat untuk memilih merek di masa 
yang akan datang. Dengan membandingkan merek, konsumen diyakinkan mengenai 
keunggulan merek dan meningkatkan sikap positif. Semakin kuat iklan komparasi dalam 
persepsi konsumen, semakin kuat konsumen akan melakukan pembelian terhadap 
merek.  

 

Sales Promotion 

Sales promotion meliputi insentif yang didesain untuk mendorong konsumen 
bisnis dan konsumen akhir untuk membeli merek khusus sesegera mungkin. Insentif ini 
bisa berupa allowance, rebate, sweepstake, coupons, dan premium. Insentif ini diupayakan 
sebagai tambahan bagi konsumen untuk membeli produk. Sifat sales promotion adalah 
jangka pendek karena efek promosi hanya bersifat jangka pendek. Bagi perusahaan, hal 
ini cukup memengaruhi biaya yang cukup besar untuk membiayai kegiatan sales 
promotion; sedangkan bagi konsumen hanya efektif untuk jangka pendek karena 
konsumen tidak membutuhkan pemikiran lebih lanjut ketika melakukan pembelian. 

Berkembangnya sales promotion didorong oleh sejumlah faktor. Pertama, adanya 
pergeseran kekuatan dari manufaktur ke retailer. Perusahaan manufaktur saat ini 
tergantung pada kekuatan retailer yang mempromosikan produk langsung ke konsumen. 
Retailer memiliki sumber daya untuk melakukan mobilisasi produk ke konsumen. Kedua, 
konsumen memiliki tingkat sensitivitas pada harga. Harga dalam kegiatan sales promotion 
biasanya diturunkan untuk memberikan daya tarik konsumen agar melakukan 
pembelian. Sales promotion dianggap sebagai alat yang tepat untuk meningkatkan 
penjualan dalam jangka pendek.  

Pada intinya, sales promotion dapat meningkatkan perputaran produk baru 
maupun produk yang sudah memasuki siklus kedewasaan dengan ditunjukkan tingkat 
persaingan yang meningkat. Merek-merek yang memasuki siklus kedewasaan harus 
berjuang untuk mendapatkan tempat di hati konsumen. Selain itu, merek baru 
mendapatkan keuntungan dengan adanya sales promotion karena langsung mendekatkan 
produk dengan konsumen sehingga konsumen memiliki kesempatan untuk mencoba 
produk secara langsung.  
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Sampling,  Coupon, dan Premium 

Sampling merupakan sebuah cara untuk mempromosikan produk dengan cara 
menunjukkan  bahwa merek memiliki benefit yang lebih superior daripada merek lain. 
Selain itu, merek produk dikomunikasikan memiliki keuntungan yang relatif lebih baik 
daripada merek lain. Ketika perusahaan memiliki kesulitan untuk mengkomunikasikan 
atribut produk, penggunaan sampling bisa menunjukkan manfaat merek secara langsung 
kepada konsumen. Sampling memang membutuhkan biaya promosi yang lebih besar 
karena memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba dengan cepat.  

Sampling juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Sampling membutuhkan 
biaya besar karena perusahaan mengalokasikan sejumlah biaya untuk memberikan 
kemudahan konsumen untuk mengetahui produk. Distributor atau pengiriman mungkin 
saja salah dalam menangani sampling, sehingga bisa rusak atau ada kekeliruan. 
Penggunaan sampling secara besar-besaran dapat menjadi sia-sia ketika tidak semua 
bisa didistribusikan kepada konsumen. Bisa saja, hal terburuk terjadi ketika konsumen 
salah menggunakan produk itu, sehingga tidak memenuhi tujuan utama penggunaan 
produk.  

Selain sampling, kupon juga digunakan untuk promosi sebuah produk. Kupon 
merupakan alat untuk menghargai konsumen yang membeli produk dengan diberikan 
kemudahan, misalnya pengurangan harga. Kupon bisa didistribusikan melalui surat 
kabar, majalah, direct mail, kemasan produk, atau online. Kupon dapat dilekatkan pada 
produk sehingga konsumen yang membeli produk dapat menukarkan ke tempat 
pembayaran agar mendapat keringanan biaya pembayaran. Kupon juga sebagai stimuli 
desain atau kemasan produk sehingga bisa menstimuli pembelian ulang.  

Premium juga merupakan bentuk promosi yang ditawarkan oleh pemasar dalam 
bentuk hadiah untuk mendorong konsumen melakukan pembelian, begitu juga 
mendorong retailer atau tenaga penjual untuk melakukan promosi. Premium bisa 
ditawarkan melekat pada kemasan sehingga bisa memengaruhi konsumen melakukan 
pembelian. Premium bisa diberikan terlepas dari produk dan diberikan oleh retailer 
kepada konsumen. Selain premium, metode price off juga bisa dijadikan pendorong 
konsumen untuk melakukan pembelian. Hal ini meliputi pengurangan harga 10 sampai 
25 persen dari harga sesungguhnya. Strategi ini efektif bila ingin mendapatkan konsumen 
agar melakukan pembelian dalam jumlah yang besar dan mendorong konsumen untuk 
melakukan pembelian ulang.  

Bentuk lain premium adalah bonus pack, rebate, contest, sweepstakes, dan tie-in 
promotion. Bonus pack adalah tambahan atau ekstra kuantitas produk yang disediakan 
oleh perusahaan kepada konsumen dengan harga reguler. Rebat adalah praktik yang 
dijalankan oleh perusahaan dengan menawarkan diskon kas kepada konsumen yang 
melakukan pembelian. Contest adalah promosi yang memberikan kesempatan konsumen 
membeli produk dan dapat mengikuti permainan yang disiapkan oleh pemasar. 
Sweepstakes adalah konsumen diberikan kesempatan untuk memenangkan hadiah dengan 
meminta konsumen untuk mengisi formulir terlebih dahulu dan diadakan pengundian 
sesudahnya. Tie-in-promotion adalah strategi pemasaran dengan melakukan promosi dua 
atau tiga merek sekaligus atau secara bersamaan.  
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Public Relation 

Public relation adalah aktivitas organisasi yang menguatkan citra perusahaan 
pada para pemangku kepentingannya termasuk konsumen, karyawan, pemegang saham, 
masyarakat, pemerintah, dan lembaga sosial lainnya. Kegiatan public relation berkaitan 
dengan pengelolaan manajemen secara umum. Kegiatan public relation diharapkan dapat 
meningkatkan kesadaran merek dan membangun citra merek yang positif. Public relation 
dapat mendukung kegiatan peluncuran produk dan memberikan informasi berkaitan 
dengan atribut produk.  

Elemen lain yang bisa menjadi kegiatan public relation adalah publisitas merek-
merek perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman merek dengan baik. 
Selain itu, kegiatan lain berupa pengumuman pernyataan kegiatan perusahaan, 
perkembangan dunia usaha,  prediksi penjualan di masa yang akan datang, dan mewakili 
perusahaan dalam setiap kegiatan dan peristiwa.  

Ketika perusahaan sedang menghadapi krisis, public relation merupakan elemen 
utama perusahaan yang menangani dan mewakili perusahaan. Kecepatan memberikan 
respon terhadap media luar akan menciptakan persepsi positif publik mengenai 
kemampuan perusahaan menangani kasus. Informasi yang diberikan oleh public relation 
dapat membantu masyarakat mengetahui apa yang sedang terjadi dalam perusahaan. 
Kelambatan dalam menangani masalah yang terjadi akan menciptakan reaksi negatif. 
Public relation juga mengantisipasi rumor-rumor yang dihadapi. Pertama, rumor 
komersial yaitu rumor yang berkaitan dengan informasi yang belum dibuktikan mengenai 
produk, merek, perusahaan atau aspek lainnya. Kedua, rumor konspirasi, yaitu berkaitan 
dengan kebijakan perusahaan atau praktik perusahaan yang mengancam kepentingan 
publik. Ketiga, rumor kontaminasi. Hal ini berkaitan dengan produk yang berbahaya atau 
fitur-fitur tertentu.  

 

Word of Mouth (WOM) 

Word of mouth atau WOM merupakan suatu bentuk komunikasi informal antar 
kelompok yang bertujuan untuk melakukan evaluasi produk dan jasa.40 WOM dianggap 
sebagai media yang dapat memengaruhi sikap konsumen.41 Rekomendasi ini dianggap 
sebagai sesuatu yang berharga dan dapat dipercaya.42 Selain itu, informasi yang diberikan 
dianggap dapat meyakinkan seseorang untuk mempercayainya. WOM bisa terjadi karena 
seseorang termotivasi untuk menunjukkan kepedulian mereka pada orang lain agar 
mengurangi kekhawatiran dalam membeli produk. Informasi yang diterima membantu 
seseorang untuk melakukan evaluasi pembelian produk dan bisa mengurangi risiko. 
Berkaitan dengan keterikatan atau kekuatan ikatan nara sumber WOM, terdapat istilah 
tie strength yang terdiri atas strong tie dan weak tie. Kekuatan ikatan ini ditentukan oleh 
lamanya waktu, kedekatan emosional, keintiman, dan reprositas suatu hubungan.43 
Strong tie atau ikatan kuat biasanya meliputi keluarga dan teman dekat; sedangkan weak 
tie atau ikatan lemah meliputi kenalan atau orang lain. Ikatan kuat membuat media WOM  
mudah dilakukan. Ikatan kuat menunjukkan bahwa orang lebih percaya informasi yang 
diberikan oleh keluarga terdekat atau kerabat karena informasi dianggap benar dan 
bukan informasi yang menyesatkan. WOM merupakan aspek yang sangat penting untuk 
membuat orang lain percaya mengenai informasi produk atau jasa. Perusahaan merasa 
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diuntungkan dengan adanya WOM ini karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan 
biaya untuk iklan.   

Dalam konteks WOM, terdapat opinion leader. Opinion leader adalah seseorang 
dalam jejaring sosial keluarga, teman, atau kenalan yang memiliki pengaruh khusus pada 
sikap dan perilaku orang lain.44 Opinion leader berfungsi sebagai seseorang yang 
menginformasikan dan memberi nasihat mengenai produk atau jasa beserta segala risiko 
penggunaan produk atau jasa. Opinion leader biasanya memahami satu atau dua kategori 
produk dan tidak menguasai semua kategori produk karena berkaitan dengan 
keterbatasan pemahaman. Dorongan untuk menjadi opinion leader adalah keinginan 
untuk berbagi dengan orang lain. Selain itu, opinion leader akan menjadikan seseorang 
merasa memiliki kebanggaan diri.  

WOM tidak hanya terjadi pada komunikasi sehari-hari, namun juga dilakukan 
melalui elektronik. Secara teori, electronic word of mouth atau e-WOM merupakan bentuk 
pernyataan yang dibuat oleh konsumen potensial dan aktual mengenai produk 
perusahaan yang berlaku untuk sejumlah orang melalui internet. Komunikasi e-WOM 
dapat melalui berbagai cara  misalnya forum diskusi atau web-based opinion platform. 
Faktor yang mendorong individu untuk berkomunikasi atau memberikan informasi 
kepada orang lain adalah kepedulian dengan orang lain. Sikap peduli ini menunjukkan 
bahwa ada informasi penting yang ingin disampaikan baik aspek positif maupun negatif 
mengenai produk atau jasa agar memberikan manfaat bagi orang lain. Selain itu, dorongan 
aspek sosial untuk mendapatkan relasi lebih banyak juga membuat orang memiliki 
keinginan untuk berbagi dengan yang lain dan juga pada akhirnya akan mendapatkan 
nasihat dari orang lain yang juga berada dalam satu forum. Di Indonesia, Kaskus 
dianggap sebagai media diskusi yang menjadi sumber informasi oleh kelompok pasar 
tertentu.45  

Perkembangan yang lain saat ini adalah perusahaan memanfaatkan WOM dengan 
menciptakan seseorang menjadi agen yang bertugas melakukan WOM kepada orang lain. 
Kebangkitan WOM ini didorong oleh adanya keefektifan periklanan yang berkurang. 
Pesan iklan dianggap sebagai informasi yang lebih memihak perusahaan, sehingga 
informasi yang disampaikan cenderung positif dan kurang menampilkan sisi negatif. Oleh 
karena itu, kejujuran informasi dari perusahaan menjadi diragukan. Oleh karena itu, 
keefektifan WOM memberikan peluang terbentuknya buzz agent. Buzz agent ini adalah 
seseorang yang disewa oleh perusahaan untuk memberitahukan mengenai produk, jasa, 
atau segala sesuatu mengenai perusahaan.  Buzz agent ini diminta menceritakan 
mengenai pengalaman menggunakan produk atau jasa kepada orang lain. Perkembangan 
yang lanjut adalah buzz agent ini menceritakan pengalaman menggunakan atau memakai 
produk atau jasa di blog masing-masing.46 Mekanisme blogging ini memudahkan 
seseorang yang menjadi buzz agent untuk menulis pengalaman dan para pembaca dapat 
memberikan komentar atau ide berdasarkan pengalaman buzz agent tersebut. Dengan 
demikian, terdapat komunikasi dua arah yang dapat dilakukan.  

WOM di satu sisi juga dianggap sebagai bumerang bagi perusahaan, meskipun 
perusahaan dapat menciptakan buzz agent. Komunikasi informal antar konsumen bisa 
terjadi setiap saat dan cenderung tidak dapat dikontrol karena media yang digunakan 
bisa beragam. Oleh karena itu, perusahaan dapat mencegah terjadinya WOM yang negatif 
melalui penyediaan prosedur keluhan. Perusahaan dapat menunjukkan tingkat responsif 
terhadap keluhan pelanggan. Aspek terpenting untuk menghindari terjadinya WOM yang 
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negatif adalah meningkatkan ekuitas merek perusahaan dengan senantiasa menjalin 
komunikasi dengan konsumen dan mempertahankannya, bahkan meningkatkan kualitas 
dan pelayanan kepada konsumen.47 

 

Atta Halilintar-Vlogger 

Vlog merupakan suatu bentuk kegiatan blogging dengan 
menggunakan video dengan  penggunaan teks atau audio sebagai sumber media 
perangkat ponsel berkamera atau  kamera digital yang bisa digunakan untuk 
merekam video. Atta Halilintar sebagai salah satu anggota keluarga Halilintar 
berperan sebagai Youtuber. Berawal dari blog, anak pertama dari pasangan 
Lenggogeni dan Halilintar kini sudah mulai serius untuk membuat konten-konten 
menarik di kanal Youtube yang dia miliki. Untuk menjadi youtuber sukses seperti 
saat ini, ternyata Atta memiliki perjalanan yang cukup panjang dan menginspirasi. 
Pengalaman tersebut Atta sampaikan kepada The Daily Oktagon ketika dirinya 
bertindak sebagai pembicara pada acara yang diselenggarakan oleh sebuah kampus 
di Jakarta Timur. Untuk membuat konten yang menarik, orang harus sering 
mengikuti zaman. Jika sudah mengetahui arah zaman ke mana dan apa yang sedang 
tren, seorang content creator harus mengikuti hal tersebut. Ciri khas yang Atta 
perlihatkan di Youtube menjadi seorang yang aktif, kreatif, hard worker, seorang 
anak muda yang semangat, energik, walaupun terkadang agak ‘gila’. Atta berperan 
sebagai orang yang menyampaikan pesan secara viral melalui You Tube.48 

 

Sponsorship  

Sponsorship merupakan bagian komunikasi yang meliputi dua aktivitas, yaitu 
pertukaran antara sponsor (perusahaan atau merek tertentu) dan sponsee (organisasi atau 
kegiatan yang didanai). Sponsor akan menerima secara langsung dampaknya pada merek 
atau identitas terkait; sedangkan sponsee akan menerima imbalan atau uang.49 Ada faktor 
pendorong berkembangnya sponsorship dengan pesat. Dengan melekatkan nama 
perusahaan pada kegiatan yang dijalankan, perusahaan akan mampu menghindari 
kerumunan informasi yang terdiri atas berbagai macam perusahaan. Sponsorship mampu 
mengubah kebiasaan media sehingga tidak tergantung pada iklan di televisi.50 
Sponsorship dapat memperoleh dukungan dari semua pemangku kepentingan usaha. 
Kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran konsumen mengenai merek dan dapat 
meningkatkan citra merek.51 Sponsorship juga mampu memudahkan pemasar untuk 
menargetkan komunikasi pada satu wilayah atau demografi tertentu.  

Sponsorship bisa meliputi event dan cause. Event sponsorship bisa berupa olahraga, 
hiburan, festival budaya, atau kegiatan lain. Perusahaan yang menggunakan event 
sponsorship diharapkan mempertimbangkan sejumlah faktor antara lain mengenai 
kesesuaian citra. Perusahaan yang memberikan sponsor kepada sponsee memiliki 
kesesuaian citra misalnya perusahaan sepatu olahraga memberikan sponsor pada 
kegiatan olahraga. Kesuksesan sponsorship bisa diukur melalui akuntabilitas. Namun, 
untuk pengukuran dengan aspek keuangan sulit dilakukan karena implikasinya akan 
terlihat dalam jangka panjang. Pengukuran yang mudah dilakukan adalah jumlah orang 
yang melakukan kunjungan pada event yang berlangsung.52 
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Cause sponsorship meliputi aliansi perusahaan dengan perusahaan nirlaba yang 
mempromosikan kepentingan bersama. Perusahaan ingin meningkatkan citra perusahaan 
dan memperoleh peningkatan penjualan.53 Cause sponsorhip juga dikenal sebagai cause 
related marketing, yaitu strategi bisnis yang membantu organisasi dalam menciptakan 
hubungan emosional dan relevan kepada pemangku kepentingan, dengan tetap 
memberikan kepedulian terhadap masalah-masalah sosial. Strategi cause-related 
marketing merupakan kekuatan strategi pemasaran multi dimensi dalam meningkatkan 
ekuitas merek, menumbuhkan kepercayaan, meningkatkan reputasi, memperbaiki 
kehidupan masyarakat, memperluas pasar konsumen, dan memperbaiki penjualan.54 

 

Grab 

Hadir sejak Juni 2014 lalu di Tanah Air, GrabTaxi--aplikasi pemesanan taksi 
terbesar di Asia Tenggara--makin terlihat agresif memperkenalkan layanannya ke 
publik.  Pada Maret 2019 ini, GrabTaxi menggelar program Cause Related 
Marketing. Program Cause Related Marketing dikemas GrabTaxi lewat kampanye 
#WanitaInspiratif. Kampanye ini bertujuan untuk mendukung wanita berprestasi 
dari berbagai latar belakang yang berbeda, yang memiliki komitmen dan dedikasi 
yang kuat untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan. Hal itu sejalan dengan corporate 
value  yang ingin selalu melakukan perubahan melalui berbagai inovasi. Kedelapan 
tokoh wanita inspiratif yang diundang GrabTaxi adalah Alberthiene Endah, penulis 
biografi yang juga aktivis Jakarta Animal Aid Network; Ina Madjidhan, penggagas 
Gerakan Berbagi; Melanie Subono, musisi sekaligus aktivis dan pelopor Rumah 
Harapan; Mia Sutanto, aktivis sekaligus Pendiri Asosiasi Ibu Menyusui; Ollie 
Salsabeela, penulus buku dan mentor SMK ITACO Bekasi; Putri Tanjung, 
pengusaha remaja yang aktif di SMA Selamat Pagi Indonesia; Rindu Ade, aktivis 
Aksi Cepat Tanggap; dan Valencia Mieke, aktivis Blood For Life.55 

 

Signage & Point of Purchase 

Signage merupakan sebuah tanda untuk memberikan informasi kepada 
konsumen yang belum memiliki pengalaman dengan organisasi dan memberikan kesan 
pertama dengan perusahaan. Signage dapat berupa dua kategori, yaitu free-standing dan 
building mounted.56 Free standing signage berupa monumen, pole sign, dan portable sign;  
sedangkan building mounted berupa sesuatu yang dilekatkan di dinding atau bangunan, 
yaitu projecting sign, banner, wall sign, roof sign, mural, dan canopy. Aspek penting 
dalam mengembangkan signage adalah mampu menarik perhatian konsumen, mampu 
melekatkan merek dalam benak konsumen, dan menciptakan pembuatan keputusan 
pembelian konsumen.  

Media signage yang terkenal adalah out of home advertising. Out of home 
advertising juga meliputi iklan billboard, iklan pada bus, taksi, skywriting, iklan di mall 
dan airport. Fungsi utama iklan ini adalah memberikan kesempatan kepada konsumen 
untuk mendapatkan informasi di televisi. Mobilitas konsumen dirasa cukup tinggi 
sehingga informasi yang diberikan di luar rumah menjadi dimungkinkan. Bentuk 
billboard bisa berupa poster, buletin elektronik, dan specialty billboard. Billboard juga 
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menjadi media untuk menciptakan citra merek dan menjadi pengingat konsumen pada 
merek. 

Point of purchase adalah media komunikasi untuk memengaruhi konsumen agar 
memutuskan pembelian produk ketika melihat langsung produk yang dipromosikan 
karena elemen konsumen dan produk dihadapkan pada waktu yang bersamaan.57 Materi 
dari  point of purchase dapat berupa sign, banner, lights, full-line merchandise, wall poster, 
floor advertising, in-store radion, iklan televisi, dan iklan elektronik. Point of purchase 
bisa sukses jika dikoordinasi dengan pihak retail dan disesuaikan dengan program 
pemasaran lainnya.  

 

Joox-Event Marketing 

The Most Experiential Brand Activation 2018 

Joox melakukan brand activation melalui event karaoke online Joox 
yang diluncurkan pada akhir 2017. Ternyata cukup mendapat respon antusiasme 
positif dari pengguna. Tercatat ada ratusan ribu orang yang berpartisipasi di setiap 
kompetisi karaoke mingguan yang diadakannya. Berkaraoke via aplikasi kini telah 
menjadi kegiatan favorit selain sekadar mendengarkan musik. Dilatari hal tersebut, 
untuk pertama kalinya Joox menggelar ajang kompetisi menyanyi digital ’JOOX 
Karaoke Superstar’ yang dapat diikuti oleh seluruh pengguna. Berbeda dengan 
kompetisi lain, program ini mendapat dukungan penuh dari label rekaman Warner 
Music Indonesia, serta dimentori oleh musisi seperti Sandhy Sondoro, Tantri 
Syalindri Ichlasari “Kotak” dan Ibrahim Imran (Baim). Ajang ini bertujuan  
merangkul talenta baru di Indonesia. JOOX Karaoke Superstar dapat menjadi 
medium kekinian untuk mengekspresikan minat main musik serta menemukan 
talenta-talenta baru yang berkualitas dalam industri musik, membantu mereka 
lebih dikenal dan didengar khalayak luas, serta menjadi inspirasi bagi yang lain.58 

 

Lingkungan Komunikasi Pemasaran yang Berubah 

Kompetisi saat ini diwarnai adanya sejumlah pesaing dengan menggunakan 
berbagai strategi yang kreatif. Penggunaan media tunggal untuk dapat meraih hubungan 
baik dengan konsumen tidak dapat diandalkan. Masing-masing perusahaan dapat 
mengembangkan strategi pemasarannya sesuai dengan target pasar yang dituju. 
Kompetisi ini sangat ketat terutama untuk perusahaan yang bergerak dalam industri yang 
kompetitif. Kesuksesan perusahaan ditentukan dengan kejelian menyusun strategi yang 
dapat menyasar kepada konsumen. Masing-masing perusahaan akan mengembangkan 
strategi untuk menciptakan kesadaran merek konsumen, memengaruhi, dan 
mempertahankan konsumen yang ada saat ini. Pada titik tertentu, konsumen akan 
mendapatkan informasi yang bersamaan dan dalam jumlah yang banyak. Konsumen akan 
menjadi tidak peduli terhadap informasi yang ada.59 Perusahaan menjadi bersaing untuk 
memperebutkan perhatian konsumen.  

Konsumen lebih berperan dalam komunikasi pemasaran. Trend yang ada saat ini 
adalah kecenderungan munculnya kelompok individu dalam masyarakat yang memiliki 
kemampuan, kekuasaan untuk mengkomunikasikan, menginformasikan, dan 
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memengaruhi yang lain dalam masyarakat. Kelompok ini sebagai orang yang memiliki 
informasi terkini dan mampu menghubungkan dengan pihak lain. Kelompok ini sangat 
kuat sehingga dapat memberikan arahan bagi orang lain untuk bertindak. Pemasar perlu 
mengetahui individu-individu atau kelompok dalam masyarakat. Kelompok ini biasanya 
bersifat netral. Ketika memberitahukan informasi kepada pihak lain biasanya 
berdasarkan pengalaman sendiri. Individu yang mendapatkan informasi bisa terpengaruh 
dan memberitahu pihak lain.60 Konsumen juga memiliki kekuatan dalam memilih. Hal 
ini menunjukkan bahwa konsumen makin pintar karena memiliki banyak informasi. 
Informasi ini tidak hanya bersumber dari satu aspek. Konsumen menjadi kritis dan tidak 
ingin hanya menerima informasi, tetapi juga sekaligus ingin menyuarakan aspirasi dan 
opininya. Kekuatan konsumen menjadi pertimbangan dalam pemilihan media. 

Tuntutan persaingan dan konsumen menjadikan perusahaan untuk mulai beralih 
dalam menggunakan saluran komunikasi. Saluran komunikasi tradisional tidak 
ditinggalkan, akan tetapi tetap digunakan untuk memperluas saluran komunikasi ke 
konsumen. Dengan demikian, konsumen akan mendapatkan informasi dari segala 
sumber. Komunikasi modern khususnya menggunakan media sosial telah menempatkan 
perusahaan dan konsumen menjadi partner yang saling memberi informasi. Terlebih dari 
itu, antar konsumen juga akan saling memberikan informasi satu sama lain. Informasi 
tidak hanya berasal dari perusahaan, namun sifatnya saling bertukar. 

Penggunaan saluran komunikasi mengalami perubahan. Tabel berikut ini 
menunjukkan saluran komunikasi yang berupa media massa, internet, dan mobile phone. 
Masing-masing saluran ini memiliki karakteristik yang spesifik. Karakteristik ini dapat 
dibedakan melalui aspek sinkronisasi, anonim dan privasi, pengolahan informasi, kontrol 
audience, self-delivery, purpose based searching, dan ketersediaan kontekstual.  

 

Tabel Perbandingan Karakteristik Saluran 

 Mass Media Internet Mobile Phone 

Sinkronisasi Tidak mungkin Respon tertunda Respon instan 

Anonim dan Privasi Pengirim: Diketahui 

Penerima: Tidak 
diketahui 

Tinggi Rendah 

Pengolahan 
Informasi 

Self paced for print 

Externally paced for 
electronic 

Penggunaan 
informasi yang 
dicetak dan 
elektronik 

Penggunaan 
informasi yang 
dicetak dan 
elektronik 

Kontrol Audience Tidak mungkin Mungkin Mungkin 

Self-Delivery Tidak mungkin Mungkin Mungkin 

Purpose based 
Searching 

Tidak bertujuan 
untuk mencari 

Bertujuan untuk 
mencari informasi 

Bisa bertujuan 
mencari atau tidak 
mencari informasi 

Ketersediaan 
Kontekstual  

Banyak Tersebar Tidak ada 
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Sumber: Boonchai Hongcharu & Somkiat Eiamkanchanalai,”A Comparative Study of Traditional Mass Media, the 
Internet and Mobile Phones for Integrated Marketing Communication,” Journal of Business & Economic Research 
(2009):31-40. 

 

Sinkronisasi berkaitan dengan seberapa cepat atau responsif penerima 
memberikan balasan ke pengirim secara simultan.61 Media mobile phone memiliki aspek 
sinkronisasi. Mobile phone menawarkan respon yang instan di antara media interaktif. 
Media internet yang memberikan fasilitas e-mail tidak perlu langsung diberikan respon. 
Dalam media massa tradisional, penggunaan sinkronisasi tidak memungkinkan karena 
memang tidak memberikan peluang bagi individu untuk memberikan respon langsung.  

Aspek anonim dan privasi juga menjelaskan perbedaan saluran komunikasi. 
Anonim ini berkaitan dengan identitas yang ditunjukkan oleh pengirim. Untuk media 
massa, pengirim harus mengungkapkan nama atau identitas diri. Apabila menggunakan 
media internet, identitas baik penerima maupun pengirim bisa tidak diketahui. Dengan 
tidak diketahui identitas diri, individu yang berinteraksi dengan internet memiliki 
kebebasan untuk melakukan ekspresi diri dan beropini. Untuk mobile phone, pengirim 
dan penerima diharapkan mengenal satu sama lain. Tingkat privasi menjadi rendah. 
Berkaitan dengan pengolahan informasi, informasi ditunjukkan dalam bentuk self paced 
for print dan externally paced for electronic. Self paced media bisa ditunjukkan dalam 
bentuk surat kabar atau makalah. Bentuk seperti ini tidak bisa dikontrol oleh pemirsa 
begitu juga dengan externally paced for electronic, misalnya berkaitan dengan penggunaan 
radio dan televisi. Hal ini tidak memungkinkan pemirsa untuk mengontrol informasi yang 
datang. 

Kontrol audience akan tinggi pada media internet. Secara umum, individu dapat 
melakukan kontrol terhadap informasi yang diterima. Pengguna dapat melakukan “klik” 
pada iklan atau pesan yang diinginkan, sedangkan dalam media tradisional, pengguna 
atau individu tidak memiliki pilihan. Media tradisional memaksa individu untuk 
menerima informasi yang terkadang tidak diinginkan. Kontrol audience juga tinggi pada 
penggunaan mobile phone. Individu dapat mengabaikan informasi yang diterima melalui 
handphone. Self-delivery menunjukkan kemampuan media untuk menyalurkan informasi 
beserta produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan menggunakan internet, produk atau 
jasa dalam bentuk gambar, suara, angka, atau teks dapat dikirim ke konsumen. 
Penggunaan mobile phone juga memungkinkan untuk melakukan pengiriman pesan 
mengenai produk atau jasa. Mobile phone melalui short message service dapat digunakan 
untuk meningkatkan kesadaran merek.62  Kesadaran merek ini berkaitan dengan 
pengetahuan merek. Meskipun mobile phone memiliki keterbatasan dalam ukuran layar, 
mobile phone mampu memberikan informasi. Untuk penggunaan media massa tradisional, 
pengiriman produk atau jasa tidak memungkinkan karena tidak ada mekanisme untuk 
interaksi antara pengirim dan penerima.  

Media internet dan mobile phone memiliki karakteristik purpose based searching. 
Media modern ini memberikan keleluasan pada konsumen untuk mencari informasi 
dengan sendirinya. Individu bebas memilih informasi sesuai dengan kebutuhan. 
Ketersediaan kontekstual juga membedakan media massa dan media internet atau mobile 
phone.  Pemasar dapat menggunakan media massa untuk memberikan informasi. 
Informasi yang dikirim menggunakan berbagai cara sesuai dengan konteks produk atau 
jasa yang akan ditawarkan. Pemasar dapat menggunakan sales promotion untuk bisa 
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menawarkan produk secara langsung kepada konsumen. Pemasar yang ingin 
menampilkan visualisasi produk bisa menggunakan televisi. 

 

Media Sosial 

Selain adanya media massa, internet dan mobile phone, isu yang telah lama 
muncul adalah media sosial. Pengguna dapat melakukan kontrol aplikasi secara online 
dan memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memperluas pengalaman, 
menambah pengetahuan, dan berpartisipasi dengan pihak lain melalui komunikasi.  

 

Tips Dalam Penggunaan Media Sosial 

1. Memilih penggunaan media sosial dengan hati-hati. Perusahaan tidak dapat 
menggunakan semua media sosial untuk melakukan promosi produk atau jasa. 
Media sosial memiliki sejumlah karakteristik yang berbeda-beda. Pemilihan ini 
mempertimbangkan adanya segmen dan karakteristik produk yang dipromosikan. 

2. Dalam menggunakan media sosial, perusahaan dapat menciptakan media sosial 
sendiri, namun hal ini tentu membutuhkan biaya dan waktu dalam 
mengembangkan media sosial tersebut. Perusahaan cukup menggunakan media 
sosial yang sudah ada agar lebih fokus. 

3. Meskipun perusahaan sudah menggunakan media sosial, perusahaan masih perlu 
menggunakan media tradisional lainnya. Hal ini mempertimbangkan agar 
informasi bisa diterima dengan baik oleh konsumen sebagai targetnya.  

4. Perusahaan harus memberikan wewenang kepada divisi atau individu untuk 
mengelola informasi yang diberikan kepada konsumen. Begitu juga, perusahaan 
juga harus mampu memberikan jawaban setiap konsumen yang memberikan 
informasi dan komentar. 

5. Perusahaan harus aktif melakukan komunikasi ketika menggunakan media sosial, 
karena informasi yang diterima oleh perusahaan dari konsumen bisa datang dalam 
hitungan detik. Diusahakan perusahaan bisa berinteraksi dan memberikan respon 
seketika.63 

6. Penggunaan media sosial memberikan kebebasan kepada setiap pengguna media 
untuk melakukan ekspresi opini. Ada yang perlu diperhatikan bahwa dalam 
menampilkan informasi atau profil perusahaan tidak berlebihan namun sederhana 
dan jujur. 

 

Mengukur Hasil Komunikasi 

Keefektifan program untuk media sosial tidak bisa diukur dengan return on 
investment.  Return on investment ini biasa digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi 
penggunaan media iklan, promosi atau media tradisional lainnya yang tidak 
menggunakan media sosial.  Pengukuran investasi pada media sosial tidak selalu diukur 
dengan rupiah atau mata uang tertentu, namun juga berkaitan dengan perilaku konsumen 
berkaitan dengan aplikasi media sosial tertentu. Ukuran ini menggunakan aspek 
kesadaran merek, keterikatan merek, dan word of mouth. Kesadaran merek berkaitan 
dengan seberapa besar pengetahuan konsumen terhadap merek; keterikatan merek 
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berkaitan dengan seberapa intensif konsumen memiliki kecenderungan untuk memahami 
merek secara lebih dekat; sedangkan word of mouth berkaitan dengan keinginan 
konsumen untuk berbagi pada orang atau media lain.  

  

Tabel Pengukuran Kinerja Media Sosial 

Aplikasi Media 
Sosial 

Kesadaran 
Merek 

(Brand 
Awareness) 

Keterikatan 
Merek 

(Brand 
Engagement) 

Word of Mouth 

 
 
Blogs 

Jumlah kunjungan Jumlah anggota Jumlah referensi ke 
blog 

Jumlah kunjungan 
kembali 

Jumlah pendaftar  
RSS (really simple 
syndication) 

Jumlah reblog 

Urutan pencarian Jumlah komentar Jumlah “like” 

 Jumlah user-generated 
content 

Jumlah “retweets” 

 Rata-rata waktu 
menggunakan blog 

 

 Jumlah pengikut  

 Jumlah yang 
membalas 

 

Microblogging 
(misalnya:Twitter) 

Jumlah tweet Jumlah pengikut Jumlah retweet 

Jumlah pengikut Jumlah yang 
membalas 

 

Cocreation 
(misalnya: NIKEid) 

Jumlah kunjungan Jumlah creation 
attempts 

Jumlah referensi ke 
proyek atau media 
lainnya 

Forums & 
Discussion Boards 
(Kaskus & Google 
Groups) 

Jumlah page views 
 

Jumlah topik atau 
tautan yang relevan 
 

Incoming links 
 

Jumlah kunjungan 
 

Jumlah individu yang 
menjawab 
 

Kutipan 
 

 Jumlah sign-ups Tagging dalam 
social bookmarking 

  Offline references 

  Komunitas privat: 
jumlah foto, diskusi, 
dan video 

  Jumlah “likes” 

 
 
Product Review 

Jumlah ulasan Panjang ulasan Jumlah ulasan yang 
dipasang 

Jumlah ulasan 
positif 

Relevansi ulasan Jumlah ulasan 
negatif 
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(Amazon) Jumlah ulasan 
negatif 

Jumlah produk yang 
ingin dibeli 

Jumlah ulasan 
positif 

Jumlah produk 
yang ingin dibeli 

Nilai secara 
keseluruhan 

Jumlah referensi 
ulasan 

  Jumlah kunjungan 
untuk mengulas 
situs 

  Jumlah produk yang 
dimasukkan dalam 
daftar  pengguna 

 
 
Social Network 
(Facebook, 
Linkedln) 

Jumlah 
anggota/fans 

Jumlah komentar Frekuensi tampilan 
pada facebook 
teman 

Jumlah  instalasi 
aplikasi 

Jumlah pengguna 
aktif 

Jumlah komentar 
pada wall 

Jumlah pesan Jumlah “likes”  Jumlah 
repost/share 

Jumlah bookmark Jumlah user 
generated items (foto, 
threads, replies) 

Jumlah respon 
pada teman  

Jumlah ulasan 
negatif 

Penggunaan metriks 
aplikasi 

 

Jumlah ulasan 
positif 

Rasio impresi 
terhadap interaksi 

 

 Tingkat aktivitas 
(seberapa sering 
anggota mengubah 
profil, dan links) 

 

 
 
Video & 
Photosharing 
(You Tube) 

Jumlah tampilan 
video/foto 

Jumlah reply Jumlah embedding 

Jumlah tampilan 
komentar positif 

Jumlah page review Jumlah incoming 
link 

Jumlah tampilan 
komentar negatif 

Jumlah komentar Jumlah referensi 
mock up 

  Jumlah tampilan 
pada media lain 

  Jumlah “likes” 
 

Sumber: Donna L.Hoffman and Marek Fodor, “Can You Measure the ROI of Your Social Media Marketing?”, MIT 
Sloan Management Review 41 (2010).  

 

Implementasi Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Perusahaan-perusahaan saat ini sudah menjalankan komunikasi pemasaran 
terpadu (integrated marketing communication). Komunikasi pemasaran terpadu dianggap 
sejumlah khalayak sebagai management fashion. Namun, hal ini ditentang karena 
integrasi komunikasi bisa memiliki peran lebih besar untuk memengaruhi peningkatan 
kinerja perusahaan dengan mempromosikan  produk. Komunikasi pemasaran terpadu  
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menghasilkan komunikasi positif bagi perusahaan dan merupakan sinergi dari berbagai 
media komunikasi pemasaran.  

Definisi komunikasi pemasaran terpadu adalah proses yang meliputi 
perencanaan, penciptaan, integrasi, dan pelaksanaan dari beragam bentuk komunikasi 
yang meliputi periklanan, sales promotion, publisitas, dan event yang disampaikan secara 
terus-menerus kepada konsumen merek perusahaan. Tujuan akhirnya adalah 
memengaruhi secara langsung perilaku target market. Strategi tersebut 
mempertimbangkan titik sentuh dari berbagai sumber dan mengupayakan semua metode 
komunikasi yang relevan pada konsumen. Komunikasi pemasaran terpadu menghendaki 
adanya media komunikasi yang menyampaikan informasi secara konsisten. Proses 
komunikasi dimulai dari konsumen sebagai titik poin sehingga bisa mengarahkan cara 
memberi informasi, memengaruhi, dan mendorong perilaku.64  

Ada lima atribut komunikasi pemasaran terpadu.65 Pertama, mulai dari 
konsumen. Konsumen dianggap sebagai pemegang kontrol dari strategi perusahaan. 
Preferensi konsumen mengalami perubahan dengan cepat. Strategi perusahaan 
seharusnya menerapkan outside in approach. Kontrol konsumen terletak pada sejumlah 
penggunaan media, yaitu kemudahan teknologi, digital video recorder, MP3, high tech cell 
music, podcast, Facebook, dan You Tube. Media massa  menjadi kurang diperhatikan 
sebagai media komunikasi karena sejalan dengan perkembangan internet dan digital 
media. Kedua, menggunakan bentuk kontak yang relevan. Kontak yang relevan saat ini 
adalah media internet. Beberapa perusahaan maupun artis sudah menggunakan internet 
sebagai alat untuk mengkomunikasikan informasi. Ketiga, bicara dengan satu suara atau 
single voice. Semua bentuk media harus memiliki satu ide yang sama untuk semua pesan. 
Keempat, membangun hubungan. Perusahaan harus menyadari bahwa lebih ekonomis 
untuk mempertahankan konsumen yang ada daripada harus mencari konsumen yang baru 
karena penggunaan komunikasi pemasaran mendorong pembelian ulang dan 
meningkatkan loyalitas merek sebaik mungkin. Kelima, memengaruhi perilaku. Tujuan 
komunikasi pemasaran pada akhirnya adalah memengaruhi perilaku dari target audience. 
Perusahaan harus terus-menerus untuk mengupayakan agar konsumennya selalu memilih 
merek yang dipromosikan.  

Alat-alat komunikasi pemasaran terpadu meliputi sejumlah aktivitas sebagai 
berikut. 1) iklan yang meliputi tv, radio, majalah, dan surat kabar; 2) direct response dan 
interactive advertising yang meliputi direct mail, telephone solicitation, dan online 
advertising; 3) place advertising yang meliputi billboards, bulletins, poster, transit ads, dan 
cinema advertising; 4) store signage dan point of purchase advertising yang meliputi 
external store signs, in-store radio  dan tv; 5) trade dan consumer oriented promotions yang 
meliputi trade deals, buying allowances, display & advertising, trade shows, cooperative 
advertising, sample, coupon, premium, refund/rebate, contest/sweepstake, promotional 
games, dan price-off deals; 6) event marketing & sponsorship; 7) marketing oriented public 
relations & publicity dan personal selling. 
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Ringkasan 

1. Tujuan komunikasi pemasaran adalah untuk memahami praktik komunikasi 
pemasaran beserta alatnya. Secara umum komunikasi pemasaran adalah untuk 
menginformasi, memengaruhi, dan mengingatkan. 

2. Model proses komunikasi memiliki sebuah proses dengan urutan-urutan yang 
harus diikuti agar informasi dari perusahaan ke konsumen. 

3. Program komunikasi pemasaran harus memahami adanya konsep fundamental. 
Konsep fundamental tersebut adalah konsep segmentasi, targeting, positioning, 
penentuan tujuan dan anggaran. 

4. Bauran komunikasi pemasaran meliputi iklan, sales promotion, sampling, kupon, 
premium, public relation, word of mouth, sponsorship, dan penggunaan media 
sosial.  
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Bab 17 

Pemasaran Global 

 

Tujuan Pembelajaran 

Bab ini membahas mengenai pemasaran global yang bermakna bahwa pasar tidak 
hanya dalam suatu negara sendiri, namun bisa ekspansi ke negara lain. Strategi 
pemasaran berkaitan dengan pengembangan produk, harga, distribusi dan komunikasi di 
negara lain juga dibahas.  

 

Pemasaran internasional adalah kinerja aktivitas bisnis yang didesain untuk 
menentukan perencanaan, penentuan harga, dan promosi serta mengarahkan aliran 
barang dan jasa ke konsumen atau pengguna lebih dari satu negara untuk mendapatkan 
profitabilitas. Sejumlah alasan memengaruhi dilaksanakannya pemasaran internasional.1 
Perusahaan ingin mendapatkan tambahan profitabilitas di luar negeri dan tidak hanya 
mengandalkan perolehan profit dalam negeri. Perusahaan memiliki sumber daya yang 
cukup untuk memperluas pasar. Keinginan mengurangi ketergantungan pada pasar 
dalam negeri juga mendorong perusahaan untuk memperluas pasar di luar negeri. Di 
samping itu, ada kesempatan yang ditawarkan oleh pasar di luar negeri. 

Pemasaran global memperhatikan sejumlah faktor yang bisa dikontrol dan tidak 
dikontrol baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Faktor yang bisa dikontrol dari 
dalam negeri adalah karakteristik perusahaan, strategi harga, promosi, produk, dan 
saluran distribusi. Faktor yang tidak bisa dikontrol dari dalam negeri adalah aspek 
politik, iklim ekonomi, dan struktur kompetitif; sedangkan faktor yang tidak bisa 
dikontrol dari luar negeri adalah aspek politik, budaya, geografi dan infrastruktur, 
struktur distribusi di luar negeri, level, teknologi, aspek kompetitif, dan ekonomi. 
Masing-masing faktor memiliki tingkat pengaruh pembuatan keputusan.  

Kebijakan dalam negeri sebuah negara akan memengaruhi keputusan pemasaran 
global. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, oleh karena itu 
pemasaran untuk kedua belah negara tidak dilakukan. Kondisi ekonomi memengaruhi 
investasi di luar negeri. Ekonomi yang kondusif memungkinkan untuk mengembangkan 
pemasaran internasional. Kesuksesan strategi pemasaran akan dipengaruhi oleh kondisi 
politik di luar negeri juga karena hal ini memengaruhi stabilitas kegiatan bisnis. Apabila 
terjadi perang, maka kegiatan pemasaran tidak dapat berlangsung. Kemajuan teknologi 
juga menentukan strategi pemasaran produk. Tidak semua wilayah di dunia memiliki 
kemajuan teknologi yang sama, masing-masing negara memiliki derajat yang berbeda. 
Dengan demikian, karakteristik produk akan memiliki variasi. Aspek budaya merupakan 
penyesuaian strategi pemasaran yang relatif sulit. Strategi disesuaikan dengan norma dan 
nilai yang berlaku pada negara yang dituju. Adaptasi dengan budaya membutuhkan usaha 
yang lebih jeli. Pemahaman mengenai faktor-faktor tersebut menghindarkan perusahaan 
dari jebakan self-reference criterion. Self-reference criterion merupakan referensi yang 
tidak disadari berkaitan dengan nilai-nilai budaya seseorang, pengalaman dan 
pengetahuan seseorang sebagai dasar pembuatan keputusan.2 Konsep ini hampir sama 
dengan etnosentrisme. Adanya konsep ini menyulitkan para pemasar untuk mengenalkan 
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produk ke negara lain. Pemasar global diharapkan memahami adanya perbedaan budaya, 
kebiasaan yang sebaiknya disesuaikan. Ketidakmampuan dalam menghilangkan self-
reference criterion akan membuat strategi pemasaran yang tidak sepadan dengan pasar 
yang dituju.  

Berkaitan dengan hal ini, biasanya muncul istilah country of origin (COO).3 COO 
adalah asal merek berkaitan dengan lokasi, daerah atau negara. COO cenderung 
dikaitkan dengan kualitas produk dan kinerja yang berasal dari negara industri yang 
dipertimbangkan memiliki kualitas produk yang superior. COO tidak hanya berkaitan 
dengan kualitas yang dipersepsi namun juga risiko penggunaan produk. COO dapat 
dianggap sebagai bentuk strategi merek karena bertujuan untuk mengembangkan 
keunggulan kompetitif berdasarkan familiarity nama merek. 

Produk yang memiliki keunggulan akan diekspor ke negara lain dan bisa diterima 
dengan baik di sebuah negara. Konsumen dapat menggunakan citra sebuah negara dalam 
evaluasi produk ketika tidak mampu melakukan deteksi kualitas sebenarnya sebelum 
melakukan pembelian. Konsekuensi yang timbul adalah citra negara dapat memengaruhi 
keinginan konsumen untuk melakukan pemilihan merek. Citra sebuah negara dapat 
membentuk persepsi dan sikap karena berkaitan dengan keunggulan produk-produk yang 
dihasilkan. Dengan demikian, memudahkan konsumen untuk membuat keputusan untuk 
membeli merek produk.  

Pemasar diharapkan mampu memiliki kemampuan untuk memiliki toleransi 
terhadap adanya perbedaan budaya dan memiliki pengetahuan terhadap budaya, sejarah 
pasar potensial serta perkembangan ekonomi, sosial, dan politik. Memahami pasar global 
membutuhkan kesediaan diri untuk mempelajari hal-hal baru karena perkembangan 
eksternal sangat cepat. Terlebih perkembangan di negara-negara maju akan jauh lebih 
cepat dengan demikian mencari informasi terkini sangat diharapkan.  

Perusahaan menggunakan merek untuk mengidentifikasi dan membedakan 
produk atau jasa mereka dari pesaingnya. Tiga hal yang menjadi pengenal utama sebuah 
merek produk adalah logo–berkaitan dengan elemen visual; merek–berkaitan dengan 
elemen hak cipta; dan “branded business” yang meliputi organisasi secara keseluruhan.4 
Pemasaran global menghadapi situasi yang lebih kompleks khususnya dalam menghadapi 
preferensi konsumen. Konsumen dalam pasar global biasanya memiliki pilihan merek 
tertentu dari negara tertentu. 

Pemasaran global menghadapi situasi yang lebih kompleks khususnya 
menghadapi preferensi konsumen. Konsumen dalam pasar global yang biasanya memiliki 
pilihan merek tertentu dari negara tertentu. Citra sebuah negara didefinisi sebagai 
keseluruhan aspek deskriptif dan keyakinan seseorang mengenai sebuah negara.5 Citra 
negara juga dikaitkan dengan sejumlah kualitas emosional dan estetika misalnya 
pengalaman, keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang mengenai suatu 
negara. Citra sebuah negara juga dikaitkan dengan citra merek yang berada dalam ekuitas 
merek. Dengan demikian, ekuitas negara merupakan afeksi konsumen terhadap merek 
atau produk yang dikaitkan dengan entitas sebuah negara tertentu. Aset intangible yang 
penting merupakan dimensi yang berkaitan dengan kualitas produk.6 Perusahaan 
menggunakan merek untuk mengidentifikasi dan membedakan produk atau jasa mereka 
dari pesaingnya. Tiga hal yang menjadi pengenal utama sebuah merek produk sebagai 
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aset intangible adalah logo–berkaitan dengan elemen visual; merek–berkaitan dengan 
elemen hak cipta; dan “branded business” yang meliputi organisasi secara keseluruhan.7 

 

Tahapan Keterlibatan Pemasaran di Internasional 

Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan menentukan keterlibatan di tingkat 
internasional. Sumber daya yang meningkat akan menyebabkan perusahaan dapat 
mengelola kegiatan pemasaran yang baik.8 Perusahaan yang memiliki pengalaman, 
sumber daya, dan modal yang besar cenderung akan menanamkan modal di luar negeri 
melalui pengembangan strategi pemasaran di tingkat internasional.9 Tahapan memasuki 
pasar luar negeri sebagai berikut. 

1. No Direct Foreign Marketing. Dalam tahap ini, perusahaan tidak memiliki 
aktivitas di luar negeri secara aktif. Perusahaan terbatas hanya menggunakan 
internet untuk menerima pesanan apabila perusahaan memiliki situs. 

2. Infrequent Foreign Marketing. Pemasaran internasional sudah terlihat 
aktivitasnya namun masih terbatas keinginan untuk memperluas. Kinerja 
keuangan menjadi terbatas.10 

3. Regular Foreign Marketing. Perusahaan sudah memiliki aktivitas untuk 
memproduksi produk yang ditujukan untuk pasar tertentu di luar negeri. 
Perusahaan memiliki cabang di luar negeri untuk memudahkan dalam 
mendistribusikan produk atau jasa.  

4. International Marketing. Perusahaan memiliki komitmen dan orientasi pemasaran 
di luar negeri. Strategi pemasaran berkaitan dengan produk, harga, distribusi dan 
komunikasi yang menyesuaikan kondisi di luar negeri. Pasar internasional ini 
merupakan salah satu pendukung profitabilitas perusahaan. Perusahaan bisa 
melakukan joint-venture dengan perusahaan di luar negeri untuk memperluas 
jaringan.  

5. Global Marketing. Perusahaan menganggap pasar global menjadi sasaran geografi 
yang utama. Geografi tidak terbatas pada wilayah tertentu. Struktur organisasi 
meliputi wilayah seluruh dunia dengan demikian membutuhkan sumber daya 
untuk mengelola semua jaringan kerja yang lebih luas.  
 

Perencanaan Pemasaran Global 

Perusahaan yang mengembangkan strategi untuk memasuki pasar luar negeri 
mempertimbangkan perencanaan untuk mengembangkan produk yang tepat. Hal ini juga 
mempertimbangkan sejumlah fase yang penting untuk menciptakan optimalisasi kinerja. 
Adapun fase-fase untuk perencanaan pemasaran global. 

 

Fase 1 adalah analisis awal dalam mengembangkan pemasaran global.  

Tahap penting dalam pemasaran global adalah menentukan geografi atau negara 
yang dituju. Selain itu, aspek kekuatan dan kelemahan perusahaan juga 
dipertimbangkan.11 Aspek filosofi dan nilai-nilai perusahaan juga menjadi dasar 
perencanaan. Perencanaan ini juga mempertimbangkan sejumlah aspek berkaitan 
dengan aspek perusahaan, dan negara yang akan dituju. Aspek perusahaan meliputi 
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filosofi, tujuan, sumber daya, gaya manajemen, organisasi, manajemen, dan kompetensi. 
Aspek politik, ekonomi, budaya maupun geografi negara lain menjadi pertimbangan. 
Kriteria kinerja juga ditetapkan dalam mengembangkan strategi pemasaran karena ini 
menjadi tolak ukur kinerja untuk dijadikan evaluasi mendatang.12 

Perencanaan pemasaran global ini juga sebaiknya didahului dengan penelitian 
pasar. Penelitian ini memberikan informasi agar membuat keputusan tepat. Informasi ini 
bisa berupa negara, area, dan pasar. Selain informasi mengenai trend industri berkaitan 
dengan produk, demografi, iklim politik, dan situasi kompetisi industri di sana juga bisa 
dipahami. Perusahaan dapat menggunakan internet untuk mengumpulkan data yang 
bersifat fleksibel di negara lain dan bersifat cepat. Internet memudahkan perusahaan 
untuk dapat mengakses data dengan banyak, cepat dan terkini.13 Persepsi dan sikap 
konsumen dapat digali sehingga pemasar dapat merumuskan strategi pemasaran yang 
disesuaikan dengan kondisi dan preferensi konsumen di luar negeri.  

 

Fase 2 adalah mengadaptasi bauran pemasaran dan pasar yang ditargetkan. 

Perusahaan mengembangkan strategi selanjutnya adalah dengan 
mempertimbangkan produk, harga, distribusi, dan komunikasi. Pengembangan strategi 
ini menyesuaikan dengan budaya yang berlaku di negara yang dituju. Tahap ini juga 
memperhatikan adanya taktik pemasaran di seluruh negara. Strategi pemasaran yang 
membutuhkan adaptasi disesuaikan dengan sumber daya perusahaan. Selain itu, tidak 
semua pasar di luar negeri dilayani. 

 

Fase 3 adalah mengembangkan perencanaan pemasaran. 

Pengembangan perencanaan pemasaran meliputi sejumlah aspek. Perencanaan 
pemasaran meliputi aspek situasi analisis yang berupa pembahasan kekuatan, 
kelemahan, kesempatan, dan ancaman.  Perencanaan ini juga meliputi pemasaran 
strategi, keuangan, dan kontrol. Aspek-aspek ini dipertimbangkan karena mampu 
membantu dalam implementasi strategi pemasaran dengan baik.  

 

Fase 4 adalah implementasi dan kontrol. 

Ada kegiatan evaluasi dan kontrol terhadap pelaksanaan strategi pemasaran. 
Strategi pemasaran dikoordinasi untuk mengetahui keefektifan. Evaluasi ini dianggap 
sebagai cara untuk memperbaiki strategi di masa yang akan datang. Perusahaan memiliki 
indikator-indikator untuk mengetahui keefektifan strategi pemasaran. 

 

Memahami Lingkungan Eksternal 

Kesuksesan pemasaran global bisa diperoleh apabila perusahaan memahami 
lingkungan eksternal perusahaan. Pemahaman lingkungan eksternal di sebuah negara 
membutuhkan suatu usaha yang tepat untuk mengarahkan perusahaan agar mampu 
mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Dengan demikian, implementasi strategi 

353



 

dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Lingkungan eksternal meliputi budaya, hukum, 
dan kondisi pasar. 

 

Budaya 

Budaya berkaitan dengan cara individu hidup. Kebutuhan dan keinginan individu 
yang dipenuhi dikaitkan dengan fungsi budaya yang mengarahkan dan memberi petunjuk 
dalam menjalankan hidup. Budaya cenderung dinamis begitu juga dengan individu yang 
membentuk pasar. Perubahan ini menuntut adanya adaptasi terhadap pemenuhan 
kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, pemasar berusaha menyesuaikan strategi 
pemasaran agar dapat diterima dengan baik. Budaya memengaruhi kehidupan individu 
termasuk siklus hidup individu dari lahir, tumbuh, dewasa, hingga meninggal.14 Budaya 
berkaitan dengan sejumlah nilai, ritual, simbol, keyakinan, dan proses berpikir yang 
dipelajari dan dibagi oleh sekelompok orang serta diajarkan dari satu generasi ke 
generasi lain.15 Budaya bisa dibentuk dari keluarga, agama, sekolah, media, pemerintah, 
dan perusahaan.  

Nilai budaya memengaruhi perilaku pasar. Dimensi nilai budaya yang 
dikemukakan oleh Hofstede menjelaskan bahwa nilai-nilai budaya memengaruhi 
perilaku konsumen. Dimensi tersebut adalah Individualism/Collective Index (IDV) yang 
memfokuskan pada orientasi diri; Power Distance Index (PDI) yang memfokuskan pada 
otoritas; Uncertainty Avoidance Index yang memfokuskan pada risiko, dan 
Masculinity/Feminity Index yang memfokuskan pada ketegasan dan prestasi.16  

Individualism/Collective Index menunjukkan orientasi kepada diri. Individualism 
menunjukkan orientasi pada diri sendiri dan memfokuskan pada kepentingan sendiri; 
sedangkan collective menunjukkan orientasi untuk memiliki perhatian pada kelompok. 
Kebersamaan dianggap lebih penting daripada sendiri. Power Distance Index 
menunjukkan tingkat toleransi pada perbedaan sosial. Power distance yang tinggi 
menunjukkan bahwa ada perbedaan kelas sosial sehingga meningkatkan 
ketidakpercayaan antar kelompok; sedangkan power distance yang rendah menunjukkan 
adanya tingkat kesamaan antar kelompok sehingga tingkat kepercayaan meningkat. 
Uncertainty Avoidance Index menunjukkan tingkat risiko terhadap situasi tertentu. 
Masyarakat dengan tingkat uncertainty avoidance yang tinggi menunjukkan adanya 
tingkat ketidakpercayaan pada orang lain sehingga menegakkan peraturan yang ketat 
untuk menghindari risiko terjadinya sesuatu; sedangkan masyarakat dengan tingkat 
uncertainty avoidance yang rendah menunjukkan adanya toleransi pada orang lain dan 
mengambil risiko terjadinya sesuatu. Masculinity/Feminity Index menunjukkan orientasi 
pada prestasi dan ketegasan. Masyarakat yang menjunjung masculinity menunjukkan 
toleransi pada keinginan untuk mengejar prestasi. Mereka berusaha mengoptimalkan 
sumber daya yang ada untuk mendapatkan penghargaan dan kerja keras serta menghargai 
waktu; sedangkan masyarakat yang menjunjung feminity memfokuskan pada harmonisasi 
dan kerjasama. Toleransi pada orang untuk menjaga kebersamaan ditekankan. Tentu 
saja, pemasar global diharapkan memahami adanya nilai-nilai budaya yang berbeda. 
Masyarakat Asia dikenal sebagai masyarakat yang menganut nilai feminity dan collective. 
Kekuatan nilai ini memengaruhi strategi pemasaran global di Asia dengan mengusung 
nilai-nilai kebersamaan dalam strategi promosi agar bisa diterima dengan baik oleh 
konsumen Asia. 
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Selain nilai budaya, juga terdapat ritual dan simbol. Ritual merupakan pola 
perilaku  dan interaksi yang berulang dan diyakini bersama oleh sekelompok masyarakat. 
Ritual bisa meliputi pernikahan, kelahiran bayi, kelulusan atau mudik bersama. Simbol 
juga bagian dari budaya. Mempelajari simbol merupakan bagian dari proses sosialisasi 
terhadap bahasa dan metafor. Pemasaran global perlu memahami adanya penggunaan 
bahasa yang tepat karena pemahaman bahasa yang baik akan menghindari kesalahan 
penggunaan kata-kata sehingga pemasaran menjadi efektif. Pemahaman linguistik yang 
baik akan memberikan informasi lebih tepat bahwa ada satu kelompok masyarakat 
tertentu dalam satu negara yang menggunakan bahasa yang berbeda.17  

Dalam memahami budaya, pemasar bisa menggunakan tingkat adaptasi artinya 
pemasar global tidak perlu melakukan perubahan total untuk menyesuaikan dengan 
kondisi lokal dari negara yang sedang dituju.18 Pemahaman yang baik mengenai budaya 
negara lain menghindarkan dari persepsi bahwa kondisi negara lain sama dengan kondisi 
negara pemasar. Hal ini berisiko apabila pemasar memiliki persepsi bahwa kondisi 
negara lain sama sehingga membuat strategi pemasaran menggunakan kaca mata pemasar 
yang sama. Hal ini dinamakan sebagai self-reference criterion (SRC). Konsekuensinya, 
konsumen di negara yang dituju kemungkinan besar akan menolak pesan yang diberikan. 
Adaptasi ini meliputi tiga aspek sebagai berikut.19 

1. Imperatives. Adaptasi budaya harus dilakukan agar strategi bisnis bisa berjalan 
dengan sukses. Di China ada istilah guanxi yang menunjukkan kebiasaan yang 
wajib dijalankan untuk mempertahankan hubungan, mengembangkan 
komunikasi yang baik.  

2. Electives. Penyesuaian budaya sebaiknya dilakukan oleh pemasar global namun 
apabila tidak melakukan maka tidak menjadi masalah.  

3. Exclusives. Penyesuaian budaya tidak dilakukan karena hal ini memang tidak 
mungkin dilakukan.  
 

Hukum 

Pemahaman mengenai hukum berkaitan dengan isu-isu yang harus diperhatikan 
dalam mengembangkan strategi pemasaran global. Kegiatan bisnis diharapkan 
memperhatikan tata hukum di negara lain. Hukum di negara lain dipelajari karena 
memahami konsekuensi kegiatan pemasaran berkaitan dengan konflik bisnis, hak cipta, 
masalah lingkungan, resolusi konflik maupun kejahatan bisnis. Ada empat dasar sistem 
hukum yang ada.20 

1. Common Law. Hukum ini berasal dari hukum Inggris. 
2. Code Law. Hukum ini berasal dari Romawi dan dianut oleh Jerman, Jepang, 

Perancis, dan negara-negara non-Islam.  
3. Islamic Law. Hukum ini merupakan hukum yang dipahami dari Al-Quran. 
4. Commercial Legal System. Hukum ini menyesuaikan dengan masing-masing 

negara. 
 

Dalam menjalankan strategi pemasaran sebagai bagian dari kegiatan bisnis 
diharapkan memahami perselisihan hukum internasional. Apabila terjadi konflik, maka 
resolusi konflik bisa dilakukan melalui konsiliasi, arbitrase, dan litigasi. Konflik yang 
timbul, sebisa mungkin diselesaikan melalui konsiliasi. Konsiliasi bersifat informal dan 
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mencari solusi yang terbaik di antara pihak yang bertikai, bisa antara perusahaan dan 
negara atau antar perusahaan. Apabila konflik tidak bisa diselesaikan, maka pihak yang 
bertikai bisa mencari pihak lain yang berperan sebagai arbitrase. Apabila konflik masih 
tidak diselesaikan, maka dilakukan litigasi. Litigasi ini memiliki risiko yang lebih besar 
karena membutuhkan tenaga dan waktu yang luar biasa besar untuk menyelesaikan 
perkara atau konflik di negara lain. Oleh karena itu, meskipun konflik mengarah ke 
litigasi, pendekatan pencarian masalah tetap diutamakan karena ini memberikan 
keringanan bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan bisnis.21 

 

Kondisi Pasar 

Kondisi pasar berkaitan dengan kondisi ekonomi penting untuk dipahami sebagai 
elemen lingkungan untuk memasuki pasar luar negeri. Tingkat perkembangan ekonomi 
memengaruhi dalam merumuskan untuk mengembangkan strategi.22 Kondisi ekonomi 
biasanya dijelaskan dalam bentuk produk domestik bruto. Semakin tinggi tingkat produk 
domestik bruto, semakin tinggi pula tingkat pendapatan suatu negara. Tingginya tingkat 
produk domestik bruto menunjukkan suatu potensi untuk menjadi pasar yang bisa dituju 
karena adanya kemampuan untuk melakukan pembelian.  

The United Nations melakukan klasifikasi perkembangan ekonomi berdasarkan 
level industri, yaitu 1) MDC (more developed countries) merupakan negara dengan 
pendapatan per kapita tinggi, yaitu Kanada, Inggris, Amerika, Jerman, dan Jepang; 2) 
LDC (less developed countries) merupakan negara-negara yang mulai berkembang 
terutama Asia dan Amerika Latin; dan 3) LLDC (least developed countries) merupakan 
negara yang masih memiliki pendapatan per kapita yang sangat rendah dan biasanya 
adalah negara-negara di Afrika. Kategori lain yang bisa dikatakan sebagai negara LLDC, 
namun lebih rendah lagi adalah masyarakat yang diklasifikasikan sebagai bottom of the 
pyramide, artinya masyarakat yang memiliki pendapatan yang sangat rendah bahkan 
kurang dari 2 dollar per hari.23 Perusahaan diharapkan memiliki perhatian untuk 
mengembangkan strategi pemasaran untuk masyarakat yang tidak memiliki kemampuan 
untuk membeli namun kebutuhan yang harus dipenuhi.24 

 

Agen 1000 Sunlight  

Sunlight adalah merek dari Unilever yang mengkhususkan pada produk pembersih 
alat-alat makan dan peralatan memasak yang telah dikenal oleh masyarakat 
Indonesia sejak tahun 1980-an. Produk Sunlight selama ini banyak digunakan pada 
rumah tangga masyarakat kelas menengah atas, sehingga belum mampu menarik 
pasar konsumen yang ada pada level bottom of the pyramide atau pasar yang lebih 
rendah. Segmen pasar kelas low end market selama ini menggunakan sabun krim 
atau biasa disebut sabun colek karena harga yang terjangkau. Untuk memberikan 
edukasi kepada konsumen untuk menggunakan produk yang lebih ampuh 
membersihkan dan aman digunakan namun masih dalam rentang harga yang 
terjangkau, Sunlight meluncurkan kemasan kecil dengan harga Rp 1000. Produk 
ini didukung dengan pemberdayaan konsumen dengan meluncurkan program Agen 
1000 Sunlight, ide program ini adalah mengembangkan pasar dari pelanggan yang 
sudah ada agar menarik pelanggan baru. Agen 1000 sunlight juga memberikan 
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pengetahuan produk dan cara menggunakan produk yang benar agar lebih hemat 
dan membersihkan dengan lebih baik. Dengan produk yang lebih terjangkau dan 
edukasi yang baik konsumen kelas bawah dapat merasakan menggunakan produk 
yang berkualitas dan meningkatkan kualitas higienitas alat makan dan alat 
memasak yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Indikator kondisi pasar antara lain tingkat pendidikan, pemerintahan yang efektif, 
dan tingkat penegakan etika. Selain itu, kondisi ekonomi juga ditunjukkan dengan aspek 
infrastruktur dalam sebuah negara misalnya jalan, jaringan komunikasi, dan pendukung 
lainnya yang bisa memfasilitasi kegiatan bisnis. Infrastruktur dianggap sebagai 
komponen penting karena merupakan faktor yang perlu diantisipasi oleh pemasar global. 
Kondisi infrastruktur yang tidak mendukung menyebabkan kegiatan bisnis 
membutuhkan biaya yang lebih besar misalnya jalan rusak, sehingga kegiatan distribusi 
memakan waktu lebih lama dan biaya yang besar. Jaringan komunikasi yang terbatas 
menghalangi adanya kegiatan promosi atau pencarian informasi.  

 

Strategi Memasuki Pasar Global 

Perusahaan memiliki strategi untuk memasuki pasar global dengan 
mempertimbangkan sejumlah hal misalnya kemampuan perusahaan, persaingan, 
perbedaan budaya, dan regulasi yang berlaku.25 Di samping itu, perusahaan juga 
mempertimbangkan kapabilitas perusahaan.26 Ada alternatif untuk memasuki pasar 
internasional yaitu:27 

1. Ekspor melalui internet, exporter, importer, distributor, kemudian penjualan 
langsung. Ekspor dianggap sebagai aktivitas yang mendominasi dalam 
mendistribusikan produk ke luar negeri. Perusahaan yang memulai kegiatan ini 
diinisiasi dari kemampuan perusahaan yang lebih sehingga bisa mendistribusikan 
produk atau barang ke luar negeri. Perusahaan biasanya memulai untuk 
memasuki pasar global dimulai dari kegiatan ekspor yang memiliki kontrol dan 
risiko yang rendah.28 Tahapan masuk ini bisa berbeda-beda tergantung pada 
kondisi negara yang akan dituju dan juga kondisi perusahaan. Ekspor dipermudah 
dengan menggunakan internet sehingga transaksi barang bisa berlangsung cepat. 

2. Perjanjian kontraktual melalui lisensi dan waralaba. Tahap sesudah kegiatan 
ekspor, perusahaan bisa melakukan perjanjian kontraktual melalui lisensi dan 
waralaba. Lisensi ini bisa berupa sejumlah aspek yaitu proses produksi, 
penggunaan nama merek dagang, atau kegiatan distribusi. Berkaitan dengan 
waralaba, kegiatan ini menyediakan pengetahuan pasar, modal, dan keterlibatan 
personil. Bentuk ini memiliki benefit karena perusahaan yang memegang 
waralaba hanya terlibat dalam skill sharing.  

3. Strategic alliance melalui joint venture dan konsorsium. Aliansi ini dibangun oleh 
dua perusahaan atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Aliansi ini 
didasarkan adanya kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh masing-masing pihak yang 
mengadakan aliansi. Joint venture merupakan bentuk strategic alliance yang 
memiliki entitas legal terpisah yang bertujuan untuk berbagi kepentingan. 
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4. Kepemilikan melalui penanaman modal langsung. Penanaman modal langsung 
dilakukan dengan melakukan kapitalisasi pada biaya buruh yang rendah, 
mengurangi biaya transportasi, dan memperoleh bahan mentah serta teknologi.29 

 

Strategi Pemasaran 

Perusahaan dalam pemasaran global menentukan strategi pemasaran yang tepat. 
Adaptasi strategi pemasaran diperlukan agar bisa berjalan efektif karena negara tujuan 
memiliki keragaman latar belakang yang belum tentu sama dengan negara perusahaan 
yang menawarkan produk. Strategi pemasaran ini meliputi pengembangan strategi 
produk, harga, distribusi, dan komunikasi. 

 

Strategi Produk 

Untuk berkompetisi dalam pasar global, kualitas menjadi prioritas dalam 
mencapai kesuksesan pemasaran global. Kualitas menjadi andalan dalam menawarkan 
produk. Konsumen di negara lain memiliki ekspektasi kualitas yang lebih unggul. 
Pemasar global bisa mengembangkan produk melalui riset lebih dahulu untuk 
mengetahui ekspektasi konsumen. Tingkat kualitas di suatu negara akan berbeda dari 
negara lain. Ekspektasi kualitas bisa beragam berdasarkan tingkat pengetahuan dan 
pengalaman dari masing-masing konsumen. Mempertahankan kualitas menjadi strategi 
untuk bisa mendapatkan kepuasan konsumen di negeri lain.  

Produk yang ditawarkan bisa berubah dengan menyesuaikan tuntutan masing-
masing negara. Aspek hukum, ekonomi, teknologi, budaya, dan iklim negara bisa menjadi 
dasar untuk penyesuaian produk. Misalnya di PepsiCo di India mengubah nama produk 
Lehar-Pepsi dengan mengadaptasi nama lokal agar mendapat dukungan dari pemerintah 
waktu itu karena pemerintah India cenderung ketat pada penanaman modal asing. 
Produk-produk lain dari P & G juga mengalami penyesuaian dari ukuran dan bentuk. 
Produk-produk yang dipasarkan di Asia biasanya memiliki ukuran kecil karena 
menyesuaikan dengan kemampuan konsumen dalam melakukan pembelian. Penyesuaian 
produk juga dilakukan karena mengakomodasi adanya perubahan iklim.30 Misalnya 
perusahaan Goodyear akan menawarkan produk yang berbeda untuk negara dengan iklim 
dingin dan iklim panas. Desain ban menyesuaikan dengan iklim agar bisa selaras. Aspek 
legal atau hukum juga menjadi dasar dalam perubahan produk. Negara Jerman memiliki 
hukum untuk memperhatikan aspek lingkungan. Oleh karena itu, landasan hukum ini 
menuntut perusahaan-perusahaan yang akan memasarkan produk agar memperhatikan 
eco-labeling dalam setiap produknya.   

Aspek budaya juga memengaruhi strategi produk. Hal ini berkaitan dengan 
warna, ukuran, desain, bahkan atribut. Masing-masing negara memiliki perhatian pada 
warna karena warna memberikan tanda atau makna yang berbeda. Warna hitam misalnya 
memiliki makna berbeda. Di Afrika Selatan menandakan berkabung, di India 
menandakan kesucian dan di Jepang menandakan kehormatan. Atribut tertentu juga 
menunjukkan perbedaan. Coca-Cola merupakan perusahaan global yang sukses untuk 
memasarkan minuman berkarbonat. Menyadari adanya masalah kesehatan di dunia, 
Coca-cola menawarkan atribut diet coke agar diterima dengan baik. Namun, hal ini 
berbeda di Jepang. Masyarakat Jepang terutama wanita tidak menyukai produk ini karena 
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mengkonsumsi produk ini akan dipersepsi oleh orang lain sedang sakit. Oleh karena itu, 
penyesuaian atribut produk perlu dilakukan karena memperhatikan adanya perbedaan 
nilai yang diyakini oleh masing-masing konsumen di suatu negara. 

Tujuan pemasaran produk adalah untuk dapat diterima dengan baik oleh 
konsumen dalam jangka waktu yang pendek. Karakteristik produk memengaruhi 
kemudahan untuk menerima produk baru. Masing-masing negara memiliki tingkat 
penerimaan yang berbeda-beda. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya tingkat 
kegunaan produk dan risiko penggunaan produk. Semakin tinggi kegunaan produk dan 
semakin rendah risiko penggunaan produk, semakin tinggi tingkat penerimaan produk.  

Komponen produk yang bisa dilakukan adaptasi agar diterima dengan baik 
meliputi tiga aspek sebagai berikut.31 

1. Komponen inti yang meliputi product platform, fitur desain, fitur fungsional. 
McDonald menawarkan produk burger berbeda-beda untuk beberapa negara.  

2. Komponen kemasan yang meliputi merek dagang, nama merek, harga, kualitas, 
kemasan, dan style. Komponen kemasan Coca-Cola lebih kecil di Jepang karena 
mengakomodasi tangan orang Jepang. 

3. Komponen pendukung yang meliputi perbaikan dan pemeliharaan, pemasangan, 
pengiriman, jaminan, dan suku cadang.  
 

Strategi Harga 

Penetapan strategi harga bertujuan untuk memberi nilai pada produk yang 
ditawarkan. Ketika memasarkan produk, tujuan penetapan harga akan bervariasi karena 
masing-masing perusahaan memiliki tujuan berbeda antara lain untuk meningkatkan 
profitabilitas, meluaskan pangsa pasar.32 Perusahaan juga melakukan adaptasi pada 
produk di setiap negara. Hal ini berkaitan dengan daya beli pada masing-masing negara. 
Produk-produk di negara berkembang akan mengalami perbedaan harga dengan produk 
di negara-negara maju. Perusahaan bisa menggunakan strategi variable cost pricing 
artinya harga disesuaikan dengan negara yang bersangkutan 

 

Strategi Distribusi 

Distribusi adalah proses penanganan dan pengiriman produk. Saluran tradisional 
di negara berkembang tergantung pada barang-barang impor. Mekanisme distribusi bisa 
dilakukan dari negara pemasar melalui perusahaan manufaktur kemudian 
didistribusikan oleh exporter. Exporter kemudian bisa melakukan distribusi ke importer 
negara yang dituju, distributor termasuk distributor dan retailer. Di sisi lain, perusahaan 
manufaktur dapat mengirimkan langsung ke importer, distributor dan retailer dari negara 
yang dituju. Pertimbangan memiliki distributor juga akan tergantung pada kemampuan 
perusahaan, karakteristik produk, dan juga karakteristik negara yang dituju. Penyesuaian 
distribusi perlu dilakukan.  

Masing-masing negara memiliki struktur distribusi yang berbeda. Jepang 
memiliki struktur distribusi yang didominasi oleh retailer kecil dan saluran distribusi 
didominasi oleh pabrikan. Distributor bisa berperan dalam pembiayaan persediaan, 
memberikan rabat, dan mendukung kegiatan promosi pemasaran. Distribusi mengalami 
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perubahan karena teknologi memudahkan perusahaan untuk mendistribusikan produk.33 
Penggunaan direct marketing, door-to-door, hypermarket, katalog, internet ditujukan 
untuk meningkatkan efisiensi dalam distribusi produk. Bentuk retail juga mengalami 
perbedaan. Negara Jepang misalnya memiliki  retail besar untuk melayani konsumen; 
sedangkan di Afrika Selatan cenderung memiliki retail yang kecil. Ukuran kecil ini 
disebabkan oleh kemampuan membeli produk yang cenderung terbatas sehingga mereka 
tidak perlu membeli dalam jumlah yang besar.  

Selain itu penggunaan teknologi internet memudahkan retail untuk memesan 
barang dan melakukan pembayaran. Retail mulai mengembangkan inovasi dalam 
pelayanan kepada konsumen. Perusahaan besar misalnya Nike dan Levi menggunakan 
internet untuk melayani konsumen. Perusahaan-perusahaan kecil juga menggunakan 
internet karena ini dianggap efisien dalam mendistribusikan produknya ke konsumen.34 
Namun, penggunaan internet juga memperhatikan budaya negara yang dituju. Negara-
negara di Asia misalnya memiliki budaya kolektivisme di mana cenderung ingin 
berinteraksi dengan pemasar dan bisa melihat produk secara langsung.35 

 

Strategi Komunikasi 

Dalam pemasaran global, strategi komunikasi dilakukan secara terintegrasi. 
Strategi komunikasi ini meliputi sales promotion, public relations, dan iklan. Penggunaan 
media bisa beragam, yaitu televisi, surat kabar, dan internet. Keputusan strategi 
komunikasi mempertimbangkan kondisi negara yang dituju. Pertimbangan strategi untuk 
memahami karakteristik penting dilakukan agar strategi yang dikembangkan disesuaikan 
untuk mencapai keefektifan. Sales promotion merupakan strategi yang bisa mendorong 
konsumen untuk melakukan pembelian dan memperbaiki kinerja retailer perantara 
melalui kontes, point of purchase, sponsorship, product tie-in, dan event. Kesuksesan 
strategi promosi akan tergantung pada adaptasi lokal. Strategi promosi akan bervariasi 
sesuai dengan budaya lokal di negara masing-masing.36 Sejumlah negara tidak 
membolehkan penggunaan sales promotion untuk menarik konsumen agar membeli 
karena dianggap tidak beretika.  

Penggunaan public relation juga digunakan karena strategi komunikasi ini 
dianggap sebagai strategi yang “soft” untuk memperkenalkan produk ke negara yang 
dituju. Informasi yang disampaikan untuk membangun citra perusahaan secara positif 
sehingga memudahkan informasi diterima oleh pasar yang dituju. Perusahaan dapat 
melakukan strategi sponsorship terhadap suatu kegiatan. Komunikasi pemasaran ini 
dianggap sebagai strategi yang secara tidak langsung dapat menyampaikan pesan kepada 
konsumen. Berkaitan dengan penggunaan iklan, strategi komunikasi pemasaran ini 
cukup efektif untuk memberikan informasi produk baru atau mengingatkan. Namun, yang 
terpenting pesan-pesan iklan juga memperhatikan kondisi perbedaan kebudayaan dan 
nilai-nilai setempat. Perusahaan global diharapkan melakukan penelitian terlebih dahulu 
agar bisa menyampaikan pesan yang efektif. Persaingan yang ketat dalam 
memperkenalkan produk di berbagai negara menuntut perusahaan untuk menggunakan 
program promosi yang sesuai dengan prosedur dan menggunakan media yang tepat.37  

Perusahaan dapat melakukan strategi komunikasi dengan menggunakan nama-
nama yang berbeda sesuai dengan negara masing-masing. Selain itu, nama-nama tersebut 
juga muncul dari masing-masing negara. Oleh karena itu, tagline iklan pemasaran juga 
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menggunakan nama-nama yang berbeda untuk satu jenis produk yang sama. 
Standardisasi produk memang ada namun ada penyesuaian iklan khususnya dalam 
menyampaikan pesan dengan memperhatikan adanya budaya.38 Misalnya iklan Ford di 
Amerika mengusung tema “affordability”, sedangkan di India mengusung tema “premium 
car”.39 Dalam mengiklankan produk sebagai bagian proses komunikasi internasional, 
perusahaan diharapkan memahami tahapan atau elemen komunikasi yang meliputi 
sumber pemberi informasi, encoding (pesan disampaikan dengan menggunakan media 
atau simbol yang tepat), saluran informasi, decoding (penafsiran penerima mengenai 
sumber informasi yang diterima), penerima, dan umpan balik. Terlebih untuk aspek 
encoding, tahapan ini membutuhkan perhatian untuk menyampaikan pesan dengan tepat. 
Pilihan warna, waktu, nilai-nilai, keyakinan, humor, selera menjadi aspek yang 
diperhatikan karena pesan yang tidak tepat dengan mengabaikan hal tersebut akan 
menjadikan konsumen yang menerima pesan menjadi salah tafsir.40 Selain aspek 
tersebut, problem merek huruf di suatu negara menjadi perhatian sehingga pilihan saluran 
pesan perlu diperhatikan dengan baik agar tepat mencapai target yang dituju.41 
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Ringkasan  

1. Pemasaran internasional adalah kinerja aktivitas bisnis yang didesain untuk 
menentukan perencanaan, penentuan harga, dan promosi serta mengarahkan 
aliran barang dan jasa ke konsumen atau pengguna lebih dari satu negara untuk 
mendapatkan profitabilitas. 

2. Adaptasi dengan budaya membutuhkan usaha yang lebih jeli. Pemahaman 
mengenai faktor-faktor tersebut menghindarkan perusahaan dari jebakan self-
reference criterion. Self-reference criterion merupakan referensi yang tidak disadari 
berkaitan dengan nilai-nilai budaya seseorang, pengalaman dan pengetahuan 
seseorang sebagai dasar pembuatan keputusan. 

3. Tahap keterlibatan pemasaran di internasional meliputi no direct foreign 
marketing, infrequent foreign marketing, regular foreign marketing, international 
marketing, dan global marketing.  

4. Perencanaan pemasaran global meliputi analisis awal dalam mengembangkan 
pemasaran global, mengadaptasi bauran pemasaran, dan pasar yang ditargetkan, 
mengembangkan perencanaan pemasaran, implementasi, dan kontrol. 

5. Pemasaran global memperhatikan aspek budaya, hukum, dan kondisi pasar. 

6. Strategi memasuki pasar global bisa meliputi ekspor, perjanjian kontraktual, 
strategic alliance, penanaman modal langsung.  

7. Strategi pemasaran global yang lebih meliputi strategi produk, harga, distribusi 
dan komunikasi menyesuaikan dengan kondisi negara yang dituju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362



 

1 Philip R. Cateora, Mary C. Gilly and John L. Graham. International Marketing 
(Boston: Mc Graw-Hill, 2009). 
 
2 Ibid. 
 
3 Kandapa Thanasuta, Thanyawee Patoonsuwan, Vanvisa Chaimahawoing, Yingyot 
Chiaravutthi,”Brand and Country of Origin Valuations of Automobiles,” Asia Pacific 
Journal of Marketing and Logistics 21(2009): 355-375. 
4 D.Haigh, ‘‘Brand Valuation: What It Means And Why It Matters,’’ (2007), 
www.brandfinance.com/Uploads/pdfs/BrandValuation_Whatandwhy. 
 
5 Martin, I.M. and S.Eroglu,”Measuring a Multi-Dimensional Construct: Country 
Image,” Journal of Business Research 28(1993): 193. 
6  T.A., Shimp, S.Samie, and T.J. Madden, “Countries and Their Products: A Cognitive 
Structure Perspective,” Journal of the Academy of Marketing Science 21(1993): 323-
330. 
7 Haigh, D. (2007), ‘‘Brand valuation: what it means and why it matters’’, available at: 
www.brandfinance.com/Uploads/pdfs/BrandValuation_Whatandwhy. 
 
8 Chiung-Hui Teng, Patriya Tansuhaj, William Hallagan, and James Mc Cullough, 
”Effect of Firm Resources on Growth in Multinationality,” Journal of International 
Business Studies 38 (2007): 961-974. 
9 Alan M. Rugman and Alain Verbeke,”Extending the Theory of the Multinational 
Enterprise: Internationalization and Strategic Management Perspective,” Journal of 
International Business Studies (2003): 125-137. 
10 Farok J. Contractor, Summit K. Kundu, and Chin-Chun Hsu,”A Three-Stage Theory 
of International Expansion: The Link between Multinationality and Performance in the 
Service Sector,” Journal of International Business Studies 34: 5-18. 
11 Yadong Luo and Oded  Shankar,”The Multinational Corporation as A Multilingual 
Community:Language and Organization in a Global Context,”Journal of International. 
 
12 Luis Filipe Lages, Carmen Lages and Cristina Raquel Lages,”Bringing Expert 
Performance Metrics into Annual Reports:The APEVScale and the PERFEX 
ScoreCard ,” Journal of International Marketing 13 (2005):79-104. 
13 Janet Ileva, Steve Baron, and Nigel M. Healy,”Online Surveys in Marketing 
Research; Pros and Cons,” International Journal of Marketing Research (2002): 361-
376. 
14 Eric J. Arnould and Craig J. Thompson,”Consumer Culture Theory (CCT): Twenty 
Years of Research,”Journal of Consumer Research 3 (2005): 868-882. 
15 Rosalie Tung,”The Cross-Cultural Research Imperative: The Need to Balance Cross-
Cultural and Intra National Diversity,” Journal of International Business Studies 39 
(2008): 41-46. 
16 Debanjan Mitra and Peter N.Golder,”Whose Culture Matters? Near Market 
Knowledge and Its Impact on Foreign Market Entry Timing,” Journal of Marketing 
Research 39 (2002): 350-365. 
17 Eric Yorkston and Gustavo E.De. Mello,”Linguistic Gender Marking and 
Categorization,” Journal of Consumer Research 32 (2005): 224-234. 
18 Leo Y. M. Sin, Alan C.B. Tse, H.M, Oliver, Yau, P.M. Ramond Chow, and Jenny 
Lee, “Market Orientation, Relationship Marketing Orientation and Business 

 

363



 

 
Performance: The Moderating Effects of Economic Ideology and Industry Type,” 
Journal of International . 
19 Philip R. Cateora, Mary C. Gilly and John L. Graham. International Marketing 
(Boston: Mc Graw-Hill, 2009). 
 
20 Ibid. 
 
21 Chang Zhang, David A. Griffith and S. Tamer Cavusgil,” The Litigated Dissolution 
of International Distribution Relationship: A Process Framework and Proposition,” 
Journal of International Marketing 14 (2006): 85-115.  
22 Terrance H. Witkowski,”Antiglobal Challenges to Marketing in Developing 
Countries: Exploring the Ideological Divide,” Journal of Public Policy and Marketing 
24 (2005): 7-23.  
23 Sushil Vachani and N. Craig Smith, ”Socially Responsible Distribution: Distribution 
Strategies for Reaching The Bottom of The Pyramid,” California Management Review 
(Winter 2008): 52-84. 
 
24 C.K. Prahalad and A.Hammond, “Serving the World’s Poor Profitably,” Harvard 
Business Review (September 2002): 48-57. 
25 Geng Cui and Hon-Kwong Lui, ”Order of Entry and Performance of Multinational 
Corporations in an Emerging Market: A Contingent Resource Perspective,” Journal of 
International Marketing  13 (2005): 28-56. 
26 Naresh K.Malhotra, James Agarwal, and Francis M.Ulgado,”International and Entry 
Modes: A Multitheoretical Framework and Research Proposition,” Journal of 
International Marketing 11 (2003): 1-31.  
27 Philip R. Cateora, Mary C. Gilly and John L. Graham. International Marketing 
(Boston: Mc Graw-Hill, 2009). 
 
 
28 Harry G. Barkema and Rian Drogendijk,” Internationalizing in Small, Incremental, 
or Large Steps?” Journal of International Business Studies (2008): 185-198. 
29 Sunil Venaik, David F. Midgley, and Timothy M. Devinney, ”Dual Paths to 
Performance: The Impact of Global Pressureon MNC Subsidiary Conduct  and 
Performance,” Journal of International Business Studies 36 (2005): 655-675. 
 
30 Philip M. Parker and Nader T.Tavossoli,”Homeostasis and Consumer Behavior 
Across Cultures,” International Journal of Research in Marketing 17 (2000): 33-53.  
31 Philip R. Cateora, Mary C. Gilly and John L. Graham. International Marketing 
(Boston: Mc Graw-Hill, 2009). 
 
32 S. Tamer Cavusgil, Kwog Chan, and Chun Zang ,”Strategic Orientation in Export 
Pricing: A Clustering Approach to Create Firm Taxonomies,” Journal of International 
Marketing (2003) 11: 47. 
33 Jung-Hee Lee and San-Chul Choi,”The Effect of Liberalization in Retail Markets on 
Economy and Retail Indusry,”Journal of Global Marketing 18 (2004): 121-132. 
34 Oystein Moen, Iver Endresen and Morten Gavlen, ”Use of the Internet in 
International Marketing: A  Case Study of Small Computer Software Firms,” Journal 
of International Marketing 11 (2003): 129-149. 

364



 

 
35 Kai H. Lim; Kwok Leung, Choon Ling Sia, and Matthew K. Lee,” Is eCommerce 
Boundary-Less? Effects of Individualism-Collectivism and Uncertainty Avoidance on 
Internet Shopping,” Journal of International Business Studies (2004)6: 545-559. 
36 Lenard C. Huff and Dana L. Alden,”A Modelof Managerial Response to Sales 
Promotions: A Four Country Analysis,” Journal of Global Marketing (2000) 13: 7-28. 
37 Ali Kanso and Richard Alan Nelson,”Advertising Localization Overshadows 
Standardization,” Journal of Advertising Research 42 (2002):79-89. 
38 Henry F.L. Chung, ”International Standardization Strategies: The Experiences of 
Australian and New Zealand Firms Operating in the Greater China Markets,” Journal 
of International Marketing 11 (2003): 48-82. 
39 Philip R. Cateora, Mary C. Gilly and John L. Graham. International Marketing 
(Boston: Mc Graw-Hill, 2009). 
 
40 Thomas J.Madden; Kelly Hewett, and Martin S. Roth, ”Managing Images in 
Different Cultures: A Cross-National Study of Color Meaning and Preferences,” 
Journal of International Marketing  8(2000): 108-121. 
41 Ivonne Torres, Betsy Gelb and Jaime L.Noriega, ”Warning and Informing the 
Domestic International Market,”Journal of Public Policy & Marketing 22 (2003): 216-
222. 

365



 

Bab 18 

Pengelolaan Keberlangsungan Perusahaan dalam Jangka Panjang 

 

Tujuan Pembelajaran 

Bab ini membahas kegiatan pemasaran yang berorientasi sosial. Kegiatan 
pemasaran berorientasi sosial juga dijelaskan. Evaluasi kinerja pemasaran dibahas untuk 
mengetahui pencapaian kinerja. Orientasi ini meliputi konsep etika pemasaran, corporate 
social marketing, cause marketing, dan socially responsible business practices.  

 

Perusahaan mengelola kegiatan sehari-hari tidak hanya bertujuan untuk mencari 
profitabilitas. Profitabilitas perusahaan dianggap penting karena menjadi amunisi untuk 
memfasilitasi kegiatan bisnis sehari-hari, sekaligus untuk mendukung pengembangan 
strategi perusahaan. Di satu sisi, orientasi perusahaan dalam mencari profitabilitas 
memperhatikan semua konsekuensi proses bisnis dengan mempertimbangkan pemangku 
kepentingan perusahaan termasuk karyawan sendiri, konsumen, masyarakat, pemerintah, 
lingkungan, lembaga sosial lain, perusahaan lain, dan investor. Perusahaan dihadapkan 
pada sebuah tuntutan untuk memperhatikan keseimbangan dalam menjalankan bisnis 
dan memfokuskan perhatian pada semua pemangku kepentingan untuk mendukung 
kegiatan perusahaan. Hal ini disadari bahwa perusahaan tidak dapat mengoptimalkan 
profit tanpa melakukan sharing pada pemangku kepentingan atau stakeholder 
perusahaan.  

 

Orientasi Keberlangsungan Perusahaan 

Orientasi keberlangsungan perusahaan adalah strategi dan kegiatan perusahaan 
dengan memperhatikan semua aspek yang memberikan implikasi kepada perusahaan.  
Orientasi ini meliputi konsep etika pemasaran, corporate social marketing, cause 
marketing, dan socially responsible business practices.  

 

Etika Pemasaran 

Etika pemasaran merupakan bagian dari etika bisnis. Strategi pemasaran yang 
berkaitan dengan produk, harga, distribusi, dan promosi diharapkan mempertimbangkan 
aspek etika. Hal ini meliputi beberapa hal misalnya tanggung jawab apa yang harus 
dimiliki perusahaan dalam menciptakan produk yang berkualitas dan tidak 
membahayakan konsumen; apakah konsumen memiliki kemampuan dalam 
membayarnya; apakah pemasar menggunakan media distribusi yang tepat; dan apakah 
informasi yang disampaikan tidak menyesatkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 
merupakan beberapa pertanyaan dasar untuk dijadikan pertimbangan dalam 
mengembangkan strategi pemasaran lebih lanjut.  

Dasar etika di sini adalah konsep pertukaran bahkan transfer. Dalam 
menciptakan produk atau jasa ke konsumen, perusahaan mempertimbangkan bahwa 
adanya aspek pertukaran yang sepantasnya.1 Artinya, perusahaan  berkewajiban 

366



 

memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan konsumen yang sudah membayar 
untuk mendapatkan benefit yang seimbang. Selain itu, pertimbangan adanya penciptaan 
nilai konsumen menjadi penting. Nilai merupakan perbandingan antara benefit dan biaya 
yang seharusnya dimiliki oleh konsumen. Benefit bisa meliputi secara fisik, psikis, dan 
sosial mengenai kepemilikan produk. Dalam memiliki produk, konsumen diharapkan 
mendapatkan keamanan dalam fisik, psikis, dan sosial yang selaras dengan biaya yang 
sudah dikeluarkan oleh konsumen. Perusahaan diharapkan bisa menyeimbangkan hal ini 
bahkan bisa memberikan tambahan benefit yang mensejahterahkan konsumen yang 
menjadi target pemasaran.   

Dalam penawaran produk, perusahaan memiliki standar pembuatan produk yang 
bisa meningkatkan kinerja optimal untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan 
meniadakan bahaya bagi konsumen. Perusahaan memenuhi tuntutan untuk menjaga 
keamanan konsumen dalam mengonsumsi produk melalui label dan pemberian informasi 
agar memberikan arahan bagi konsumen bagaimana cara menggunakan dengan aman.  
Begitu juga dengan penetapan harga, perhatian utama adalah kecenderungan perusahaan 
menaikkan harga setinggi-tingginya sehingga menyebabkan konsumen merasa tidak 
pantas membayarnya atau tidak mampu karena di luar dari kemampuannya. Terlebih 
untuk produk-produk yang sifatnya berada dalam kondisi monopoli, perusahaan yang 
mengelola terkesan memiliki kemampuan untuk menggunakan strategi dalam menaikkan 
harga setinggi mungkin. Hal ini mengakibatkan pada kondisi di mana konsumen menjadi 
korban dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan karena memang tidak ada pilihan 
lain lagi dalam memenuhi kebutuhannya.  

Pemerintah sudah menetapkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai 
perlindungan konsumen. Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan atau 
jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 
lain, maupun makhluk hidup lain. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban 
konsumen, asas, tujuan, dan perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha beserta semua 
tanggung jawab yang harus dipenuhi. Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tersebut 
menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan: 

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri.  

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari 
ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 
menuntut hakhaknya sebagai konsumen. 

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian 
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 
berusaha. 

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha 
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan 
keselamatan konsumen. 
 

Begitu juga dengan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 
menyebutkan kewajiban pelaku usaha dan larangan yang dihindari yaitu:  
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1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 
ketentuan peraturan perundangundangan.  

2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam 
hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. 

3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan 
menurut ukuran yang sebenarnya. 

4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa 
tersebut. 

5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, 
atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan 
barang dan/atau jasa tersebut. 

6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan 
atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. 

7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ 
pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. 

8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 
halal" yang dicantumkan dalam label. 

9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama 
barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal 
pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan 
lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat. 

10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam 
bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. 
 

Socially Responsible Business Practice 

Model klasik dari praktik bisnis yang bertanggung jawab sosial memiliki akar 
pada pasar bebas atau teori ekonomi klasik. Dua aspek utama dalam hal ini adalah 
utilitarianisme dan hak individu untuk kebebasan serta memiliki properti. Individu bisa 
saja melakukan maksimalisasi profit dan berusaha untuk berkompetisi mendapatkan 
keuntungan pribadi, termasuk dalam hal ini level perusahaan. Namun, ketika individu 
memaksimalkan untuk mendapatkan profit bisa membawa implikasi negatif pada 
lingkungan. Model klasik tersebut mendapatkan kritikan karena individu atau 
perusahaan tidak bisa memaksimalkan profit mengingat adanya kendala untuk 
mencapainya yaitu kepentingan bersama yang saling mendukung.2  

Oleh karena itu, dimunculkan pendekatan stakeholder atau pendekatan 
pemangku kepentingan. Pendekatan ini memfokuskan bahwa aspek pendekatan yang 
holistik dalam kegiatan perusahaan memberi implikasi positif pada komponen 
pendukung kegiatan perusahaan, yaitu karyawan, konsumen, masyarakat, lingkungan, 
pemerintah, pemasok, lembaga sosial bahkan media.3 Kegiatan ini merupakan kegiatan 
yang menekankan pada keberlanjutan jangka panjang perusahaan.  Fokus kegiatan ini 
bisa dijalankan sebagai bagian dari kegiatan pemasaran yang dijadikan sebagai aktivitas 
kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Pendekatan stakeholder  ini merupakan 
pendekatan yang menyeluruh. Masing-masing  aspek memiliki indikator-indikator 
kegiatan yang bisa dijadikan alat ukur.4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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1. Perspektif masyarakat 
- Memberikan donasi keuangan. 
- Mendukung pendidikan dan pelatihan kerja. 
- Terlibat langsung dalam proyek komunitas. 
- Mendukung komunitas lokal. 
- Melakukan kampanye lingkungan dan perubahan sosial. 
- Melakukan kegiatan filantrofi untuk yang dilakukan oleh karyawan. 
- Memberikan informasi mengenai kinerja sosial dan lingkungan.  

2. Perspektif lingkungan 
- Kebijakan lingkungan, organisasi dan manajemen. 
- Kebijakan untuk limbah, dan penggunaan kembali barang bekas. 
- Memonitoring dan meminimalkan dampak kegiatan pada lingkungan. 
- Pengelolaan limbah. 
- Konservasi energi. 
- Dialog publik. 
- Audit lingkungan. 

3. Perspektif karyawan 
- Remunerasi yang adil. 
- Komunikasi efektif. 
- Kesempatan pengembangan dan pembelajaran. 
- Pemenuhan kerja yang baik. 
- Lingkungan kerja yang aman. 
- Kesempatan kerja yang setara. 
- Keamanan kerja. 
- Kepemimpinan yang kompeten. 
- Integrasi misi sosial. 

4. Perspektif pelanggan/konsumen 
- Program pemasaran atau bisnis yang berkualitas. 
- Promosi yang jujur. 
- Pemaparan informasi produk yang jelas. 
- Inovasi dalam riset. 
- Memberikan respon cepat kepada konsumen. 
- Mengadakan dialog dengan konsumen. 
- Menyediakan produk yang aman. 
- Memberikan harga yang terbaik untuk konsumen. 

5. Perspektif pemasok 
- Mengembangkan dan mempertahankan hubungan jangka panjang. 
- Mematuhi kesepakatan bersama. 
- Membantu pemasok untuk meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan. 
- Menyelesaikan konflik dengan baik. 

6. Perspektif pemerintah  
- Berusaha bisa menciptakan lapangan kerja. 
- Membayar pajak dengan teratur. 
- Menaati peraturan pemerintah dengan baik dan benar. 
- Membantu pemerintah menyelesaikan masalah sosial. 
- Bertindak sesuai hukum yang berlaku. 

7. Perspektif Pesaing 
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- Melakukan kegiatan bisnis secara jujur. 
- Melakukan kerjasama dengan pesaing untuk kegiatan yang bertanggung 

jawab sosial. 
- Melakukan persaingan bisnis yang berertika. 
- Menghindari persaingan yang merugikan.  

 

Program CSR-Stakeholder Approach 

Program CSR merupakan kegiatan yang dijalankan perusahaan untuk memberikan 
kontribusi bagi para stakeholder perusahaan. Program ini tidak bisa berjalan 
dengan sendirian tanpa penguatan kemitraan dengan para stakeholder perusahaan. 
Perusahaan dalam melaksanakan CSR sebenarnya tidak bisa sendiri karena hal ini 
mempertimbangkan adanya keterbatasan sumber daya termasuk keahlian yang 
dimiliki. Kemitraan perlu dikuatkan karena akan menjadi bentuk kerjasama yang 
kolaboratif dan saling menguntungkan bagi semua pihak dan mendukung eksistensi 
perusahaan secara berkelanjutan. Perspektif stakeholder memiliki asumsi bahwa, 
perusahaan secara umum tidak bisa untuk mengoptimalkan profitabilitas. Apabila 
perusahaan memaksimalkan keuntungan, maka perusahaan hanya memperhatikan 
kepentingan pemegang saham. Padahal, perusahaan merupakan entitas bisnis yang 
harus memfokuskan pendekatan relationship pada semua aspek yang mendukung 
eksistensi perusahaan. Perusahaan harus memiliki kewajiban moral untuk 
memperhatikan relasi pada semua aspek. Oleh karena itu, perusahaan harus 
menerapkan perspektif stakeholder. Artinya, memperhatikan aspek komunitas, 
lingkungan alam, karyawan, konsumen, pemasok, pemegang saham, pemerintah, 
dan lembaga swadaya masyarakat (NGO) untuk kepentingan jangka panjang dan 
keberlangsungan eksistensi organisasi. 6  

 

Kemitraan 

PT Bukit Asam (PTBA) memiliki komitmen untuk menyelenggarakan kegiatan CSR 
melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Dalam 
menyelenggarakan kegiatan ini, peran mitra tidak bisa diabaikan karena para mitra 
dianggap sebagai bagian dalam proses aktivitas bisnis PTBA. PTBA 
memprioritaskan pendekatan stakeholder, artinya, mitra-mitra ini merupakan 
elemen pendukung bagi kesuksesan pelaksanaan program. Masing-masing mitra 
juga akan mendapatkan manfaat timbal balik dalam partisipasinya untuk 
mendukung pelaksanaan program. Para mitra tersebut adalah Al Azhar Peduli Umat 
(APU) dan Saung Ilmu (SI). Bentuk hubungan kemitraan ini merupakan suatu modal 
sosial yang menguatkan jejaring kerja. Para anggota memiliki tujuan yang sama dan 
saling melengkapi. Modal sosial ini berperan sebagai perekat antar mitra yang 
mengembangkan hubungan kerjasama. Kekuatan ini semakin bisa memberikan 
manfaat bagi para mitra dengan dukungan kekuatan kepercayaan oleh para anggota. 
Mitra yang mendapatkan manfaat akan terus mempertahankan hubungan jangka 
panjang. Peran mitra dipertimbangkan sebagai kolega yang saling mengisi masing-
masing kebutuhan dan memberikan keunggulan keahlian yang bisa dialokasikan 
dalam pelaksanaan program. PTBA menginisiasi kerjasama dengan para mitra 
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melalui komitmen yang berkelanjutan. Kerjasama ini tidak difokuskan dalam 
jangka pendek, namun akan dioptimalkan secara terus-menerus. Mitra dianggap 
sebagai kolega inklusif yang saling memberikan manfaat bagi PTBA. Program ini 
memang tidak dipungkiri terkesan memberikan bantuan sebagai perwujudan CSR 
perusahaan, namun ke depannya, program ini merupakan bagian yang menjadi 
proses dalam kegiatan sehari-hari masyarakat di Desa Pelakat. 7 

 

Corporate Social Marketing 

Konsep pemasaran sosial sudah didiskusikan sejak lama ketika Kotler dan 
Zaltman menginisiasi pemasaran sosial sebagai sebuah pendekatan dalam perubahan 
sosial pada 1971.8 Pemasaran sosial menjadi alternatif untuk mengatasi dampak negatif 
dari kegiatan pemasaran yang terlalu menekankan pada orientasi penjualan. Kegiatan 
tersebut telah memaksakan suatu strategi yang menawarkan penawaran produk dan jasa 
dengan berbagai variasinya. Dengan demikian, konsumen mendapatkan informasi dan 
persuasi untuk membeli produk atau jasa secara terus-menerus tanpa memperhatikan 
konsekuensi negatif penggunaannya. Orientasi untuk mendapatkan profitabilitas yang 
tinggi mendorong perusahaan di sektor komersial untuk meningkatkan pencapaian 
indikator keuangan yang tinggi pula. Dengan demikian, konsumen tidak memiliki 
kedaulatan untuk menolaknya. Implikasi negatif dari kegiatan ini antara lain adalah 
kesehatan konsumen. Masalah kesehatan menjadi isu utama dalam pemasaran sosial. Hal 
ini berkaitan dengan perilaku sehat individu dan masyarakat, yaitu konsumsi rokok, 
kegemukan, HIV, kolesterol, kanker, dan diabetes. Masalah kesehatan ini akhirnya akan 
melemahkan individu sebagai komponen masyarakat untuk bisa meningkatkan 
produktivitas kerja. Selain masalah kesehatan, aspek perilaku sehat individu dan 
masyarakat menjadi perhatian juga, termasuk isu lingkungan, dan kemampuan finansial 
individu. Isu lingkungan berkaitan dengan polusi lingkungan dan reduksi sampah. 
Konsumsi individu yang berlebihan telah membawa implikasi pada lingkungan alam. 
Selain itu, konsumsi yang berlebihan bisa menciptakan dampak negatif bagi keuangan 
individu, karena konsumsi yang berlebihan di luar kemampuan individu akan 
menyebabkan kebangkrutan dalam kehidupan individu itu sendiri.  

Pemasaran sosial didefinisi sebagai desain, implementasi dan kontrol program 
pemasaran yang diperhitungkan untuk memengaruhi penerimaan ide sosial dan meliputi 
pertimbangan perencanaan produk, penetapan harga, komunikasi, distribusi, dan 
penelitian pemasaran.9 Pemasaran sosial juga didefinisi sebagai aplikasi prinsip 
pemasaran untuk membentuk pasar atau perilaku pasar yang lebih efektif, berkelanjutan, 
dan meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan individu serta masyarakat lebih baik.10 
Pemasaran sosial tidak berorientasi pada profit, namun motivasi utama adalah 
peningkatan kepentingan publik.  

Kegiatan pemasaran seharusnya diharapkan untuk berorientasi pada kepentingan 
masyarakat dengan menerapkan prinsip pemasaran untuk mensejahterakan masyarakat 
dan menyediakan produk dan jasa serta menghindari konsekuensi negatif.11 Perusahaan  
juga diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan kesejahteraan konsumen agar 
menjadi konsumen yang sehat dan bijaksana. Semua perusahaan dapat menjalankan 
pemasaran sosial, namun untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri 
tembakau agak sulit melakukan pemasaran sosial karena kegiatan pemasaran sosial 
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hanya identik dengan meningkatan citra perusahaan, padahal perusahaan tersebut tetap 
berproduksi dan memasarkan produk rokok.12 Penelitian-penelitian terdahulu 
menunjukkan bahwa ada sejumlah strategi yang sudah diupayakan untuk melindungi 
konsumen dari aspek komersialisasi perusahaan antara lain perlindungan anak dari 
aspek komersialisasi produk; komersialisasi produk makanan siap saji13; komersialisasi 
perusahaan farmasi.14 

Ada sejumlah strategi pemasaran yang dapat diterapkan sebagai kegiatan 
pemasaran sosial.15 Pertama, perusahaan dapat menciptakan perilaku baru melalui  
tagline misalnya jangan merokok. Kedua, menerapkan strategi komunikasi untuk 
penolakan suatu perilaku negatif misalnya memulai untuk minuman keras. Ketiga, 
melakukan strategi untuk memodifikasi perilaku saat ini misalnya terus berolahraga, 
tingkatkan mengonsumsi makanan sehat. Keempat, menerapkan himbauan misalnya 
jangan mengendarai mobil sambil menelpon dengan handphone; cukup dua anak; dan 
buanglah sampah pada tempatnya Perusahaan juga menerapkan kegiatan pemasaran 
sosial dengan membuat keterlibatan masyarakat lebih aktif. Hal ini bisa melalui 
penerapan program sosial yang merupakan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, 
lembaga sosial, dan masyarakat.16 

Kegiatan pemasaran sosial ini hanya bisa efektif apabila pemerintah juga bekerja 
sama untuk menerapkan peraturan agar lebih memaksa konsumen untuk mengikutinya. 
Misalnya peraturan merokok di tempat umum sudah ada sehingga paling tidak, peraturan 
ini mampu membantu pembentukan perilaku konsumen untuk mengurangi merokok. 
Selain itu, lembaga pemerintah juga membuat slogan-slogan sosial misalnya hemat listrik 
atau dua anak cukup. Keterlibatan pemerintah dirasa penting karena bisa menjadi 
regulasi perilaku ke arah yang lebih baik.  

 

Cause Related Marketing  

Banyak perusahaan mulai menerapkan cause related marketing yang mengaitkan 
antara penjualan produk dengan dukungan kegiatan kemanusiaan untuk bisa 
menciptakan dan mempertahankan citra merek.  Pelaksanaan kegiatan cause related 
marketing di retail menghasilkan pencarian dana.17  Kegiatan cause ini dikaitkan dengan 
kecocokan pada retail atau produk yang ada. Hal ini termasuk dalam pemilihan partner 
kerja dalam kegiatan.18 Cause ini juga disesuaikan dengan kompetensi inti perusahaan. 
Kongruensi akan memberikan respon yang positif pada konsumen.19 Penyesuaian ini 
sangat penting karena akan memberikan perspsi konsumen secara positif mengenai 
merek produk. Kegiatan cause related marketing yang sejalan dengan produk yang 
ditawarkan menguatkan citra konsumen terhadap merek yang memiliki kepedulian pada 
lingkungan, masyarakat, bahkan konsumen itu sendiri.  

 

Kontrol Kegiatan Pemasaran 

Kontrol kegiatan pemasaran ditujukan untuk memonitor kegiatan pemasaran agar 
sesuai dengan tujuan perusahaan. Kontrol ini juga berperan untuk bisa menjadikan 
perusahaan memanfaatkan sumber daya dengan optimal dan menyesuaikan dengan 
kemampuan yang ada. Adanya monitoring kegiatan ini membuat perusahaan bisa 
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mengetahui pencapaian kinerja. Dalam kontrol pemasaran, terdapat evaluasi pada 
pencapaian tujuan yang akan dicapai. Pengukuran kinerja juga ditetapkan karena bisa 
menjadi dasar dalam mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan. Manajer diharapkan 
dapat melakukan monitoring setiap saat sehingga bisa mengetahui kendala-kendala 
apabila kinerja tidak tercapai.  

 

Tipe Kontrol 

Tipe kontrol kinerja pemasaran meliputi  annual plan control, profitability control, 
efficiency control approach, dan strategic control approach.20  

1. Annual plan control terdiri atas pengukuran sales analysis, market share analysis, 
sales-to-expense ratios, financial analysis, dan market-based scorecard analysis. 
Tanggung jawab kontrol terhadap kinerja tahunan ini pada manajemen atas dan 
manajemen menengah dengan tujuan untuk mengetahui apakah hasil sudah bisa 
memenuhi tujuan yang akan dicapai.  

2. Profitability control  terdiri atas pengukuran pada aspek product, territory, 
customer, segment, trade channel, dan order size. Tanggung jawab kinerja ini ada 
pada pengelola pemasaran. Evaluasi kinerja meliputi 1) kesuksesan produk; 2) 
jangkauan wilayah yang menguntungkan; 3) segmen konsumen yang bisa 
dijangkau; 4) saluran distribusi yang mendukung dan 5) ukuran penjualan yang 
selalu meningkat. Tujuan pengukuran ini adalah untuk memahami apakah 
perusahaan bisa menghasilkan tingkat profitabilitas atau tidak.  

3. Efficiency control approach terdiri atas pengukuran sales force, advertising, sales 
promotion, dan distribution. Penanggung jawab pada pencapaian ukuran kinerja 
ini adalah manajemen lini dan staf. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan 
memperbaiki efisiensi pengeluaran dan dampak pada pengeluaran program 
pemasaran antara lain tenaga penjual, iklan, promosi dan distribusi.  

4. Strategic control approach terdiri atas marketing effectiveness rating instrument, 
marketing audit, marketing excellence review, dan company ethical and social 
responsibility review.  Penanggung jawab untuk pencapaian kinerja ini adalah 
manajemen atas dan auditor pemasaran. Tujuan evaluasi kinerja ini adalah 
apakah perusahaan sudah mengupayakan kesempatan terbaik dalam 
mengembangkan strategi berkaitan dengan pasar, produk, dan saluran.  

 

Ukuran kinerja lainnya dapat berupa21: 

1. Metrik penjualan yang meliputi pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, dan 
penjualan produk baru. 

2. Kesiapan konsumen untuk membeli yang meliputi kesadaran, preferensi, niat 
membeli, tingkat coba beli dan tingkat pembelian ulang. 

3. Metrik konsumen yang terdiri atas  keluhan konsumen, kepuasan konsumen, 
jumlah promoter, biaya akuisisi konsumen, kehilangan konsumen, customer 
churn, retention rate, customer life time value, dan customer equity.  

4. Metrik distribusi meliputi jumlah outlet, jumlah tokoh, perolehan dari distribusi, 
cadangan, dan rak toko. 
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5. Metrik komunikasi terdiri atas top of mind brand awareness, effective reach, 
effective frequency, gross rating points, dan response rate.  
 

Marketing audit juga diperlukan untuk evaluasi secara komprehensif, sistematis, 
independen, dan periodik mengenai aktivitas, strategi, tujuan, dan lingkungan 
pemasaran. Marketing audit ditujukan untuk bisa melakukan evaluasi kinerja pemasaran 
dengan baik dan memperhatikan semua aspek lingkungan eksternal perusahaan yang 
berubah secara dinamis.  Marketing audit terdiri atas sejumlah aspek  yang bisa dijadikan 
pengukuran. Beberapa indikator dalam marketing audit sebagai berikut. 

 

A. Lingkungan Pemasaran  

1. Lingkungan Makro 

a. Demografi.  Apakah perusahaan sudah mengikuti perkembangan yang 
terjadi mengenai perubahan demografi termasuk populasi penduduk? 

b. Ekonomi. Apakah perusahaan memperhatikan perubahan suku bunga, 
pendapatan, inflasi dalam mengembangkan strategi? 

c. Lingkungan. Apakah strategi bisnis perusahaan sudah memperhatikan 
implikasi pada lingkungan alam ? 

d. Teknologi. Apakah perusahaan mengakomodasi perkembangan 
teknologi? 

e. Politik. Apakah perkembangan politik dijadikan pertimbangan? 
f. Budaya. Apakah budaya yang ada menjadi pertimbangan dalam 

menyusun strategi? 
 

2. Task Environment 

a. Market. Apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan segmen? 
b. Pelanggan. Apakah perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen 

yang berubah? 
c. Pesaing. Apakah perusahaan mampu mengidentifikasi pesaing utama? 

Apakah perusahaan mampu mengembangkan strategi untuk menghadapi 
pesaing? 

d. Distributor. Apakah perusahaan mengembangkan hubungan baik dengan 
distributor? 

e. Pemasok. Apakah perusahaan mampu memilih pemasok yang 
berkualitas? 

f. Publik. Apakah perusahaan mampu mengelola publik? 
 

B. Strategi Pemasaran 

a. Misi bisnis. Apakah misi perusahaan dijadikan landasan dalam 
mengembangkan strategi pemasaran? 

b. Tujuan pemasaran. Apakah tujuan pemasaran bisa didefinisi dengan baik? 
Apakah perusahaan bisa mencapai tujuan pemasaran  dengan baik? 
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c. Strategi pemasaran. Apakah perusahaan mengembangkan strategi dengan 
menyesuaikan kemampuan yang ada? 

 

C. Audit Organisasi Pemasaran 

a. Struktur formal. Apakah manajer bisa memiliki keleluasaan dalam melakukan 
koordinasi kerja? Apakah struktur organisasi mendukung dalam 
pengembangan strategi? 

b. Efisiensi fungsional.  Apakah masing-masing bagian bisa berkomunikasi 
dengan baik? 

 

D. Audit Sistem Pemasaran 

a. Sistem informasi pemasaran. Apakah perusahaan memiliki sistem informasi 
pemasaran yang memadai? 

b. Sistem perencanaan pemasaran. Apakah perusahaan memiliki perencanaan 
pemasaran yang komprehensif? 

c. Sistem kontrol pemasaran. Apakah perusahaan memiliki ukuran kinerja 
sebagai pengontrol? 

d. Sistem pengembangan produk baru. Apakah perusahaan mengembangkan 
produk baru untuk memenuhi tuntutan pasar? 

 

E. Audit Produktivitas Pemasaran 

a. Produk. Apakah perusahaan memiliki perencanaan pengembangan lini 
produk? Apakah ada variasi dalam pengembangan produk? 

b. Harga. Apakah perusahaan merumuskan penetapan harga sesuai dengan 
produk? 

c. Distribusi. Apakah perusahaan mengembangkan distribusi pemasaran dengan 
baik? 

d. Komunikasi Pemasaran. Apakah perusahaan menggunakan saluran integrasi 
pemasaran terpadu? Apakah perusahaan menggunakan pendanaan untuk 
mengelola komunikasi? 

e. Sales Force? Apakah perusahaan memenuhi tenaga penjual dengan optimal? 
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Ringkasan  

1. Perusahaan mengelola kegiatan sehari-hari tidak hanya bertujuan untuk mencari 
profitabilitas. Profitabilitas perusahaan itu penting sekali karena menjadi amunisi 
untuk memfasilitasi kegiatan bisnis sehari-hari, sekaligus untuk mendukung 
pengembangan strategi perusahaan. Di satu sisi, orientasi perusahaan dalam 
mencari profitabilitas memperhatikan semua konsekuensi proses bisnis dengan 
mempertimbangkan pemangku kepentingan perusahaan termasuk karyawan 
sendiri, konsumen, masyarakat, pemerintah, lingkungan, lembaga sosial lain, 
perusahaan lain, dan investor. 

2. Aspek-aspek yang dijadikan untuk penunjang keberlangsungan perusahaan 
adalah pelaksanaan etika pemasaran, corporate social marketing, cause marketing 
dan socially responsible marketing.  

3. Perusahaan membutuhkan kontrol kinerja agar bisa berjalan dengan efektif.  
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BIODATA





Buku Manajemen Pemasaran ini merupakan buku yang ditargetkan 
untuk mahasiswa tingkat sarjana dan pasca sarjana agar memahami 
konsep-konsep fundamental dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. 
Mahasiswa diharapkan memiliki wawasan mengenai manajemen 
pemasaran sebagai dasar untuk memahami strategi-strategi yang 
menyertainya. Konsep-konsep Manajemen Pemasaran dalam buku ini 
juga dijelaskan dengan menggunakan contoh-contoh terkini dalam dunia 
pemasaran sehingga mahasiswa tidak hanya memahami secara teoretis 
namun juga mendapatkan pemahaman aplikatif.  

Konsep-konsep yang disajikan dalam buku ini dimulai dengan konsep-
konsep dasar manajemen pemasaran. Pemahaman konsep juga 
diikuti dengan penjelasan  pengembangan strategi dan perencanaan 
dengan memperhatikan sejumlah kekuatan eksternal dan internal 
perusahaan. Pembahasan mengenai pengembangan strategi untuk lebih 
dekat dengan konsumen individual dan konsumen perusahaan juga 
disajikan.  Memahami konsumen dengan segmentasi bertujuan agar 
perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dengan tepat sasaran  
juga didiskusikan. Dalam pemasaran, penjelasan merek menjadi sebuah 
keharusan.  Memahami merek yang baik membuat perusahaan bisa 
mendapatkan sejumlah keuntungan. Program-program pemasaran yang 
berkaitan dengan produk, harga, distribusi, dan komunikasi dijelaskan 
pada masing-masing bagian dengan sejumlah contoh. Pada akhir buku,  
penjelasan mengenai etika pemasaran juga diberikan. Tujuan diberikan 
penjelasan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa 
agar mampu melakukan analisis dalam setiap program pemasaran lebih 
memperhatikan semua konsekuensi pada pemangku kepentingan


	BAB 1 cetak ke 2 [ram]
	BAB 2-cetak ke 2-ima [ram]
	BAB 3 cetak ke 2 -dew [ram]
	BAB 4  cetak ke 2-ima [rambo]
	BAB 5 cetak ke 2-dew [ram]
	BAB 6 cetak ke 2-dew [ram]
	BAB 7 cetak ke 2-dew [ram]
	BAB 8 cetak ke 2-dew [ram]
	BAB 9 cetak ke 2-dew [ram]
	Bab 10 cetak ke 2-ima [ram]
	Bab 11 cetak ke 2 -dew [ram]
	Bab 12 cetak ke 2-ima [ram]
	Bab 13 cetak ke 2 -dew [ram]
	Bab 14 cetak ke 2-ima [ram]
	Bab 15 cetak ke 2 -dew [ram]
	BAB 16 cetak ke 2-ima [ram]
	BAB 17 cetak ke 2 dew [ram]
	BAB 18 cetak ke 2-ima [ram]
	Blank Page

