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BAB 1 

PEMASARAN DAN PERKEMBANGANNYA 

 

A. Pengertian Pemasaran 

Istilah pemasaran dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama 

marketing. Kata marketing ini boleh dikata sudah diserap ke 

dalam bahasa kita, namun juga diterjemahkan dengan istilah 

pemasaran. Asal kata pemasaran adalah pasar = market. Apa yang 

dipasarkan itu, ialah barang dan jasa. Memasarkan barang tidak 

berarti hanya menawarkan barang atau menjual tetapi lebih luas 

dari itu. Di dalamnya tercakup berbagai kegiatan seperti membeli, 

menjual, dengan segala macam cara, mengangkut barang, 

menyimpan, mensortir dan sebagainya. Di dalam marketing usaha 

ini kita kenal sebagai fungsi-fungsi marketing. Selanjutnya ada 

baiknya kita kenal beberapa pengertian marketing sebagai 

berikut: 

1. Charles F. Philips Ph.D and Delbert J. Duncan Ph.D, dalam 

bukunya "Marketing Principles and Methods" menyatakan 

bahwa "Marketing which is often referred to as "distribution" 

by businessman-includes all the activities necessary to place 

tangible goods in the hand of house hold consumers and users. 

Artinya, marketing yang oleh para pedagang diartikan sama 

dengan distribusi dimaksudkan segala kegiatan untuk 

menyampaikan barang-barang ke tangan konsumen (rumah 

tangga) dan ke konsumen industri. Selanjutnya 

ditambahkan bahwa excluding only such activities as involve 

a significant change in the form of goods. Jadi dalam kegiatan 

marketing itu tidak termasuk kegiatan perubahan bentuk 

barang yang kita jumpai di dalam industri. 
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2. Maynard and Beckman dalam bukunya Principles of 

Marketing menyatakan "Marketing embraces all business 

activities involved in the flow of goods and services from 

physical production to consumption. Artinya: marketing 

berarti segala usaha yang meliputi penyaluran barang dan 

jasa dari sektor produksi ke sektor konsumsi. 

3. Paul D. Converse and Fred M. Jones (1958) dalam 

"indroduction to Marketing" mengemukakan bahwa dunia 

business itu dibagi dua, yaitu production and marketing. 

Production diartikan sebagai "has to do with moving these 

goods in the hand of consumers". Produksi diartikan sebagai 

pekerjaan menciptakan barang, sedangkan marketing ialah 

pekerjaan memindahkan barang-barang ke tangan 

konsumen. 

4. William J. Shultz (1961) dalam bukunya "Outlines of 

Marketing" menyebutkan bahwa marketing or distribution is 

the performances of business activities that direct the flow of 

goods and services from producers to consumers or users. 

Marketing atau distribusi adalah usaha/kegiatan yang 

menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. 

Pendapat ini sama dengan kesimpulan yang telah diambil 

oleh The Committe of Definition of the American Association. 

5. Rayburn D. Tousley, Ph. D., Eugene dark, Ph.D., Fred E. 

Clark,Ph.D. (1962), dalam bukunya Principles of marketing 

menyatakan: Marketing consist of those efforts which efeck 

tranfers in the ownership of goods and services and which 

provide for their physical distribution. Marketing terdiri dari 

usaha yang mempengaruhi pemindahan pemilikan barang 

dan jasa termasuk distribusinya. 

6. Dari buku Elements of Marketing yang ditulis oleh Paul D. 

Converse. Harvey W. Huege, and Robert V. Mitchell, ditulis 

sebagai berikut: 

Marketing has been defined as the business of buying and 

selling, and as including those business activities involved in 
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the flow of goods and services between producers and 

consumers. Marketing didefinisikan sebagai kegiatan 

membeli dan menjual, dan termasuk didalamnya kegiatan 

menyalurkan barang dan jasa antara produsen dan 

konsumen. Dalam kalimat lain dalam bukunya juga 

dikemukakan bahwa: marketing includes the activities 

involved in the creation of place, time, and possession utilities.  

Artinya, marketing terdiri dari kegiatan-kegiatan penciptaan 

kegunaan tempat, waktu, dan pemilikan. 

7. Beberapa definisi lain dapat dibaca dari Hermawan 

Kertajaya (2002) sebagai berikut: 

Definisi pemasaran telah berkembang pesat sekali dari dulu 

sampai sekarang yang dirumuskan sebagai berikut: 

• Pemasaran adalah menghubungkan penjual dengan 

pembeli potensial 

• Pemasaran adalah menjual barang, dan barang tersebut 

tidak kembali ke orang yang menjualnya 

• Pemasaran adalah memberikan sebuah standar 

kehidupan 

• Tahun 1953 Brech mendefinisikan pemasaran suatu 

proses dalam menentukan permintaan konsumen akan 

barang dan jasa, memotivasi penjualan, 

mendistribusikan ke konsumen akhir, dengan 

keuntungan sebagai imbalannya 

• Tahun 1954, Peter Drucker, mengatakan pemasaran 

bukanlah sekedar perluasan penjualan, pemasaran 

meliputi keseluruhan bisnis, dan harus dilihat dari sudut 

pelanggan. Hanya pemasaran dan inovasilah yang 

menghasilkan uang, kegiatan yang lainnya adalah 

merupakan pos biaya saja. Dikatakan pemahaman 

Drucker ini merupakan peletakan sendi dasar 

pemasaran sebagai bisnis kunci dalam perusahaan. 

• Tahun 60-an, 70-an, 80-an sekolah pemasaran telah 

berkembang dan menerbitkan berbagai buku teks. Ini 
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menjadi dasar pula untuk tahun 90-an pemasaran yang 

menekankan pada relationship. 

• Tahun 1972 (Kotler) pemasaran adalah sekumpulan 

aktivitas manusia yang ditujukan untuk memfasilitasi 

dan melaksanakan pertukaran 

• Tahun 1976 (Baker), pemasaran berkaitan dengan 

penciptaan dan pemeliharaan hubungan yang saling 

menguntungkan Pemasaran adalah fungsi bisnis yang 

mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan yang tidak 

terpenuhi saat ini. 

• Tahun 1985, AMA (American Marketing Association) 

menyatakan pemasaran adalah proses perencanaan dan 

pelaksanaan konsepsi, penentuan harga, promosi dan 

pendistribusian barang, jasa dan ide dan dapat 

memuaskan pelanggan dan tujuan perusahaan. 

• Tahun 1977, The Chartered Institute of Marketing, 

pemasaran adalah proses manajemen untuk 

mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memuaskan 

pelanggan secara menguntungkan  

• Definisi dari Marketing Association of Australia and New 

Zealand (MAANZ) pemasaran adalah aktivitas yang 

memfasilitasi dan memperlancar suatu hubungan 

pertukaran yang saling memuaskan melalui penciptaan, 

pendistribusian, promosi dan penentuan harga dari 

barang, jasa, dan ide. 

• Selanjutnya definisi terakhir yang ingin dikemukakan 

ialah seperti yang ditulis oleh Hermawan Kertajaya, 

pemasaran adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan 

perubahan values dari satu inisiator kepada 

stakeholdernya. 

Lebih jauh dijelaskan oleh Hermawan (2002) tentang 

berbagai istilah atau kata yang terdapat dalam definisi tersebut: 

• Strategi berarti sebuah konsep super-ordinal, yang 
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mencakup keseluruhan kebijaksanaan yang perlu dirinci 

lagi dalam taktik-taktik untuk dilaksanakan. 

• Bisnis berarti berlaku untuk setiap entitas bisnis, profit 

ataupun nonprofit 

• Mengarahkan berarti pemasaran adalah umbrella 

guidance (payung panduan) bagi setiap aktivitas yang ada 

pada seluruh organisasi perusahaan 

• Menciptakan, pemasaran adalah sebuah panduan untuk 

produksi. 

• Menawarkan, pemasaran adalah sebuah panduan untuk 

proposisi. 

• Mempertukarkan, pemasaran adalah sebuah panduan 

untuk transaksi. 

• Inisiator, pemasaran dapat digunakan oleh perusahaan, 

individu, orang, Negara dan sebagainya 

• Stakeholders, pemasaran dapat digunakan untuk 

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan value 

kepada para pelanggan, karyawan, shareholder, pemasok, 

dealer, bankir, pemerintah, public, dan sebagainya. 

Sebagai kesimpulan dari definisi di atas Hermawan (2002) 

menekankan bahwa sebagai visi, pemasaran harus menjadi suatu 

konsep bisnis strategis yang bisa memberikan kepuasan 

berkelanjutan, bukan kepuasan sesaat untuk tiga stakeholder 

utama di setiap perusahaan yaitu pelanggan, karyawan dan 

pemilik perusahaan. 

Sebagai misinya pemasaran akan menjadi jiwa bukan sekedar 

salah satu anggota tubuh suatu perusahaan, karena setiap seksi 

atau orang dalam perusahaan harus paham dan menjadi unsur 

pemasaran. Kemudian dalam arti nilai bisnis apapun yang 

dijalankan, pengusaha harus menganggapnya sebagai bisnis jasa, 

setiap orang dalam perusahaan harus merasa terlibat dalam 

proses pemuasan pelanggan, baik langsung atau tidak, bukan 

hanya sebagai pelaksana yang digaji, tapi harus secara total 
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melaksanakan pertambahan nilai dan memberi kepuasan kepada 

pelanggan. 

Michael J. Baker telah mengumpulkan banyak definisi yang 

berbeda seperti diungkapkan di atas. la menyimpulkan bahwa 

terdapat perubahan penekanan dari berbagai definisi tersebut. 

Definisinya mulai dari penekanan terhadap fungsi penjualan, 

melakukan transaksi, melakukan pembelian ulang, loyalitas dan 

akhirnya menjadi partner dalam bisnis melalui pemasaran, yang 

harus dikelola sendiri dalam bentuk CRM = Customer Relationship 

Management.  

 

8. Philip Kotler (2000) menyatakan bahwa Pengertian 

Marketing, dapat dilihat dari 2 sudut pandang: 

i) Pengertian dari sudut pandang societal (masyarakat) 

menunjukkan peranan marketing dalam masyarakat. 

Sedangkan menurut pandangan marketer, marketing 

berperan untuk menyampaikan standar hidup yang lebih 

tinggi bagi masyarakat. 

Marketing is a societal process by which individual and 

groups obtain what they and want through creating, 

offering, and freely exchanging products and services of 

value with others. 

Artinya marketing adalah proses dimana seseorang atau 

kelompok dapat memenuhi need dan want melalui 

penciptaan, penawaran dan pertukaran barang dan jasa. 

ii) Dari sudut pandang manajerial dikutip pengertian 

marketing menurut The American Marketing Association: 

Marketing (management) is the process of planning and 

executing the conception, pricing, promotion and 

distribution of ideas, goods, services to create exchanges that 

satisfy individual and organizational goals. Artinya 

marketing adalah proses merencanakan konsepsi, harga, 

promosi dan distribusi ide, menciptakan peluang yang 

memuaskan individu dan sesuai dengan tujuan organisasi. 
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Adanya kepuasan yang dirasakan oleh konsumen, 

menimbulkan respons positif berupa terjadinya pembelian ulang, 

dan menganjurkan konsumen lain agar membeli produk yang 

sama. Keuntungan berlipat ganda akan diperoleh produsen, 

melalui penyebaran informasi positif dari konsumen ke 

konsumen lain. Hal ini lebih dikenal sebagai mouth to mouth 

advertising. 

Yang perlu mendapat perhatian dari batasan-batasan di atas 

ialah batasan marketing yang menyangkut adanya place, time and 

possession utility. Di samping tiga bentuk utility di atas masih ada 

satu utility lagi yaitu utility of form. Tapi utility ini tidak 

merupakan lapangan marketing, walaupun sebenarnya 

bagaimana form yang akan dibuat dalam industri sangat 

dipengaruhi oleh marketing. 

Dikatakan oleh Rayburn D. Tousley Cs. bahwa "Walaupun 

marketing menyangkut penciptaan kegunaan waktu, tempat dan 

hak milik, namun harus dimengerti bahwa penciptaan ketiga 

utility ini tidak otomatis harus merupakan pekerjaan marketing. 

Misalnya seseorang mengangkut atau menyimpan barang-barang 

milik pribadinya, ini bukanlah marketing karena dalam hal ini 

tidak terjadi pemindahan hak milik walaupun sudah terjadi place 

and time utility. 

Jadi yang paling penting harus diingat di sini ialah bahwa 

marketing itu pertama-tama harus berhubungan dengan adanya 

pemindahan hal milik secara memuaskan. 

 

B. Tingkatan Pemasaran 

Jika kita perhatikan struktur sebuah perusahaan maka ada 

tingkatan-tingkatan tertentu yang masing-masing memiliki 

penekanan pada tugas pemasarannya. 

• Pada tingkat pimpinan pemasaran adalah penekanan pada 

analisis struktur pasar, orientasi dan dukungan pelanggan. 

serta memposisikan perusahaan dalam mengawasi rantai 
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nilai (value chain). Dalam sebuah lembaga atau perusahaan 

banyak bagian-bagian, atau departemen yang 

menghasilkan nilai bagi pelanggan, misalnya bagian 

pembelian bahan baku, bagian produksi, bagian keuangan, 

bagian urusan langganan dan sebagainya. Aktivitas mereka 

ini harus dibina atau diarahkan agar lebih memuaskan 

pada pelanggan. 

• Pada tingkat Bisnis atau SBU (Strategic Business Unit). 

Disini pemasaran adalah untuk segmentasi pasar dan 

targeting pasar. Unit Bisnis harus lebih menekankan pada 

karakteristik produk yang akan dipasarkan dan lebih 

mengenai needs dan wants dari konsumen. 

• Pada tingkat Operasional, ini berarti marketing in action, 

para petugas harus melaksanakan berbagai taktik 

marketing mix, mencari kombinasi dari bauran yang paling 

maksimal, apakah akan lebih menekankan pada product, 

price, place atau promotion dan sebagainya. 

 

C. Tujuan Pemasaran 

Philip dan Duncan menyatakan bahwa menurut a Bird's 

Eye View of the Marketing Task digambarkan apabila kita naik 

pesawat maka kita akan melihat ke bawah, ada petani dan 

pedagang-pedagang yang baru saja mengadakan jual beli, 

menaikkan hasil pertaniannya ke truk-truk untuk diangkut ke 

toko-toko. Di samping itu tampak pula pabrik-pabrik yang 

menghasilkan bahan-bahan baku, onderdil dari bermacam-

macam barang seperti mobil, motor, alat-alat listrik, mesin-mesin 

dan sebagainya, yang sedang dikirim untuk dijual ke grosir-grosir, 

atau pedagang-pedagang eceran di seluruh negara itu, danjuga 

untuk dikirim ke luar negeri. 

Kita akan melihat pedagang bahan makanan sedang 

membuat dan mengangkutnya dengan truk untuk memasok toko-

toko di seluruh daerahnya. Jika pesawat terbang agak merendah, 
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maka kita lihat pula pabrikan-pabrikan dan grosir-grosir masuk 

ke toko untuk menjual barang-barangnya, bersamaan dengan ibu-

ibu rumah tangga yang berbelanja di toko tersebut. Kita melihat 

kereta api penuh dengan orang dan barang-barang, kota penuh 

dengan segala macam bentuk reklame. Secara ringkas dapat 

dikatakan, bahwa kota tersebut penuh dengan orang, bangunan 

dan perlengkapan yang bersangkut paut dengan marketing, yang 

mengusahakan kegiatan guna menyampaikan barang dan jasa ke 

tangan konsumen. Keadaan di atas baru menggambarkan situasi 

dalam suatu kota. Kita akan lebih kagum lagi apabila melihat 

keadaan seluruh negara, apalagi keadaan seluruh dunia. Memang 

usaha marketing ini tidak saja meliputi negara-negara yang maju 

(berkembang), tetapi juga meliputi negara-negara belum maju. 

Negara berkembang merupakan negara yang sudah maju dalam 

industri barang-barang dan jasa yang ditawarkan ke pasar, saling 

bersaingan. Di negara tersebut kita jumpai situasi Buyer's Market, 

dimana para pembeli berkuasa, yang dapat memilih barang sesuai 

kemauannya, menghadapi para penjual yang satu sama lain 

bersaingan. Para penjual ini berusaha merebut hati konsumen 

dengan berbagai cara seperti meningkatkan servis, memberi 

hadiah, korting, harga obral, iklan, papan reklame, dan 

sebagainya. 

Sebaliknya di negara belum maju (under developed) 

produksi masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan 

masyarakatnya. Di negara ini kita jumpai situasi Seller's Market, 

dimana para penjual yang berkuasa, dan bisa mempermainkan 

harga. 
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Selanjutnya perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Buyer’s Market & Seller’s Market 

 

Para produsen di negara develop menghadapi Buyer's 

Market, pasaran dalam negeri sudah sempit buat mereka. Oleh 

sebab itu mereka berusaha mencari pasaran di luar negerinya. 

Penjualan barang ke pasaran seperti ini (import/export) 

membutuhan organisasi dan aturan-aturan tertentu. Inilah  tujuan  

pemasaran,  yaitu  mengadakan  keseimbangan antar 

negara/daerah saling mengisi mengadakan perdagangan antara 

daerah surplus dengan negara/daerah minus. 

 

D. Perkembangan Pemasaran 

Kalau pada suatu ketika, kita ingin berbelanja, maka barang-

barang itu sudah tersedia di pasar: 

• Dalam jumlah tertentu 

• Dalam macam tertentu 

• Dalam harga tertentu 

• Dalam waktu tertentu 

demand 

Supply 

quantity 

price 

demand 

Supply 

quantity 

price 

Harga cendrung turun Harga cendrung naik 

Buyer’s Market 

Develop Countries 

Seller’s Market 

Under Develop Countries 
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Mekanisme apakah yang mengatur, sampai barang-barang itu 

tersedia sedemikian rupa? 

Mekanisme itu ialah "kegiatan atau usaha para pengusaha 

yang menyalurkan barang dan jasa dari titik produsen ke titik 

konsumen". Kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari titik 

produsen ke titik konsumen ini kita sebut "MARKETING". Jika kita 

lihat sejarah perkembangan pemasaran ini maka harus kita 

telusuri sejak zaman dulu. Dalam situasi perekonomian zaman 

dulu, yang dikenal dengan istilah "economics of scarcity", barang-

barang yang dihasilkan belum begitu banyak, sehingga barang-

barang tersebut mudah diserap oleh konsumen. Produsen dengan 

mudah bisa mengenal konsumennya. Waktu itu dikatakan oleh 

Jean Baptist Say, bahwa supply always creates its own demand. 

Barang-barang yang dijual (supply) akan laku dengan sendirinya 

sebab sudah ada pembelinya. 

Tapi sebaliknya, pada masa kini, terutama sejak adanya 

Revolusi Industri di Inggris, produsen dengan teknik-teknik 

produksi yang baru, mulai menghasilkan barang dan jasa secara 

besar-besaran dan mulailah pasar dibanjiri oleh barang-barang 

tersebut. Dalam hal ini produsen tidak lagi menghiraukan siapa 

konsumen dari produsennya, karena produksi sudah dibuat 

dengan cara otomatisasi yang bersifat massal. Produsen membuat 

barang untuk konsumen yang tidak dikenal (for unknown 

consumer). 

Dari situasi perekonomian semacam ini ditemui istilah 

"economics of realitive plenty", barang-barang mulai banyak 

tersedia dibandingkan dengan yang terbeli oleh konsumen. 

Keadaan ini makin lama makin meruncing, persaingan makin 

lama makin tajam (keen competition), sehingga mendorong kaum 

produsen untuk memikirkan bagaimana cara menyalurkan 

barang-barangnya mendahului saingannya. Akhirnya pernyataan 

J.B. Say di atas bisa berbalik menjadi: 
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Demand creates its own supply, permintaan sesuai dengan 

selera konsumen harus dipenuhi oleh produsen. Pada saat ini 

produsen harus memperhitungkan bagaimana selera konsumen 

masa kini dan masa yang akan datang dan harus diperhitungkan 

dalam rencana desain produksi yang akan dihasilkannya. 

Dalam gambar berikut dapat dilihat bahwa ada gap, ada 

jurang pemisah antara produsen dan konsumen. Jurang ini harus 

dijembatani oleh produsen. Produsen harus mencari informasi, 

untuk mengetahui segala sesuatu mengenai konsumen, misalnya 

menyangkut jumlah konsumen, selera, daya beli, pendidikan, 

kebiasaan dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jurang Pemisah Antara Produsen dan Konsumen 

 

E. Evolusi Konsep Pemasaran 

Evolusi Konsep sebab orientasi perusahaan terhadap pasar 

atau kemampuan perusahaan menghadapi persaingan makin 

lama makin berkembang. Uraian berikut ini boleh juga disebut 

sebagai strategi yang dianut perusahaan dalam menguasai pasar 

dan menguasai saingan. 

Ada lima konsep yang berkembang yaitu Konsep Produksi 

(Production Concept), Konsep Produk (Product Concept), Konsep 

Penjualan (Selling Concept), Konsep Pemasaran (Marketing 

Concept), Konsep Sosial (Societal Concept). 
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Evolusi yang terdapat dalam perkembangan kehidupan 

manajemen pemasaran ialah: 
 

a. Konsep Produksi (Production Concept) 

Konsep Produksi bertitik tolak dari anggapan, bahwa 

konsumen ingin produk yang harga murah dan mudah didapatkan 

di mana-mana. Produsen yang menganut konsep ini, akan 

membuat produksi secara massal, menekankan biaya dengan 

efisiensi tinggi, sehingga harga pokok pabrik bisa ditekan dan 

harga jual lebih rendah dari saingan. 

Produsen tipe ini akan mendistribusikan hasil produksinya ke 

seluruh pelosok agar mudah diperoleh konsumen. Konsep ini 

merupakan konsep awal dari produsen untuk menguasai pasar. 

Konsep ini akan sangat berhasil, jika memang belum banyak 

saingan dan konsumen belum memperhatikan kualitas. 

Pokoknya yang penting bagi konsumen ialah terpenuhi 

kebutuhannya (needs). Masalah "wants" belum diperhatikan. 
 

b. Konsep Produk (Product Concept) 

Pada saat barang masih langka di pasar, maka produsen 

memusatkan perhatian pada teknis pembuatan produk saja.  

Produsen  belum memperhatikan selera konsumen. Produsen 

hanya membuat barang dengan to please oneself, hanya menuruti 

bagaimana selera produsen sendiri. Produsen hanya melihat 

cermin tidak melihat jendela. Orang yang melihat kaca hanya 

memperhatikan wajahnya saja, yaitu ia membuat barang yang 

cocok dengan kemauannya. Lain halnya melihat jendela, berarti 

melihat orang yang berada diluar/di jalan dengan kata lain 

produsen memperhatikan orang lain. 

Mengapa kaum produsen menganut product concept ini? 

Produsen mendasarkan pemikirannya pada premis-premis 

berikut: 

a. Konsumen akan memperhatikan mutu berbagai barang 

sebelum mereka membeli. 
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b. Konsumen mengetahui perbedaan mutu berbagai macam 

barang 

c. Konsumen selalu mencari barang dengan mutu baik.  

d. Produsen harus selalu menjaga mutu untuk 

mempertahankan langganan. 

 

c. Konsep Penjualan (Selling Concept) 

Di sini produsen membuat barang, kemudian harus menjual 

barang itu dengan berbagai teknik promosi. Hal yang penting ialah 

adanya kegiatan promosi secara maksimal. Paham dari konsep ini 

ialah konsumen pasti mau membeli barang, bila mereka diransang 

untuk membeli. Promosi besar-besaran merupakan ciri khas dari 

selling concept. Premis yang mendasari konsep penjualan ini ialah: 

a. Konsumen cenderung menolak memberi barang yang tidak 

penting. Oleh sebab itu, harus didorong untuk membeli.  

b. Konsumen dapat dipengaruhi melalui stimulasi promosi.  

c. Tugas produsen mendorong penjualan. 

 

d. Konsep Pemasaran (Marketing Concept) 

Produsen tidak hanya membuat barang, tidak pula asal 

melancarkan promosi. Tapi produsen memusatkan perhatian 

pada selera konsumen, produsen memperhatikan needs dan 

wants dari konsumen. Jadi produsen tidak hanya memperhatikan 

kebutuhan konsumen saja, tetapi juga memperhatikan apa 

keinginan konsumen. Konsumen juga tidak hanya sekedar 

membeli fisik barang, tetapi mengharapkan sesuatu dari barang 

itu. Ini adalah hal yang disebut dengan wants, yaitu ada sesuatu 

yang lain yang diharapkan setelah membeli barang tersebut. Jika 

hal ini dapat terpuaskan maka kegiatan marketing perusahaan 

akan mencapai sukses. 

Premis yang mendasari konsep pemasaran ini ialah: 

a. Konsumen selalu memilih barang yang dapat memuaskan 

needs dan wants-nya.  
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b. Konsumen dapat dikelompokkan berdasarkan needs dan 

wants-nya. 

c. Tugas organisasi ialah meneliti dan menetapkan 

segmentasi dan memilih pasar serta mengembangkan 

program pemasaran yang efektif. 

 

e. Konsep Kemasyarakatan, memiliki Rasa Tanggung Jawab 

(Responsibility) atau Berwawasan Sosial (Societal 

Marketing Concept) 

Tingkat orientasi pada rasa tanggung jawab sosial dan 

kemanusiaan didasarkan atas banyaknya kritik dan sorotan dari 

luar perusahaan, baik yang datang dari pemerintah maupun dari 

masyarakat melalui lembaga konsumen atau LSM maka 

perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab moral untuk 

melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab 

sosial ini dalam arti luas, harus menghasilkan barang yang baik, 

tidak merusak kesehatan masyarakat. Menggunakan sumber daya 

alam secara bertanggung jawab, selalu menjaga kebersihan air 

dan kebersihan udara dari ancaman polusi, mengurangi 

kebisingan mesin pabrik. Semua ini harus dilakukan dalam rangka 

menciptakan suasana kehidupan yang baik dan tenteram dengan 

penuh rasa tanggung jawab, tidak mementingkan keuntungan 

perusahaan semata. 

Premis yang mendasari pemikiran produsen untuk 

mengembangkan responsibility ini ialah: Gejala konsumerisme 

akan muncul apabila masyarakat memperoleh 

a. barang yang tidak baik dan mendapat layanan kurang 

memuaskan.  

b. Masyarakat akan menuntut tanggung jawab organisasi, 

begitu mereka mendapat perlakukan kurang baik dan bila 

ekosistem mereka terganggu.  

c. Anggota masyarakat selalu menghendaki jaminan 

keselamatan terutama atas komoditi yang mereka beli. 
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Pada tingkat terakhir ini manajemen pemasaran harus 

memusatkan kegiatannya pada bagaimana menciptakan dan 

menawarkan barang untuk perbaikan mutu kehidupan, bukan 

hanya sekedar menawarkan barang untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. 

Konsep terakhir memperluas konsep pemasaran baru. Ada 

yang mengusulkan nama konsep tersebut sebagai konsep 

"pemasaran berperikemanusiaan", "pemasaran sadar 

lingkungan", tetapi Philip Kotler cenderung memberi nama 

konsep pemasaran berwawasan sosial (Societal marketing 

concept), konsep ini seakan-akan kontradiktif dengan konsep 

pemasaran yang pertama. Kontradiktif yang timbul dalam hal ini 

ialah produsen akan mementingkan keinginan konsumen dan 

mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. Contoh: produk 

makanan fast food, sangat memuaskan konsumen, enak, cepat saji 

tetapi menyebabkan kolesterol tinggi. Demikian pula kemasan 

botol minuman dari bahan plastik, memang bagus, praktis, sekali 

pakai dibuang, tetapi akibatnya menimbulkan polusi, hanyut dan 

mengotori sungai, tak hancur di tanah, mengandung racun, dan 

sebagainya. Akan lebih baik kemasan terbuat dari botol biasa, bisa 

dipakai berulang kali oleh pabrik menurut penelitian bisa dipakai 

ulang sampai 17 kali. Di sinilah letak pentingnya societal 

marketing, yaitu memperhatikan kepentingan masyarakat 

banyak. 

Tugas manajer pemasaran dimulai jauh sebelum produk 

dihasilkan dan tidak akan sampai produk terjual. Jadi tugas-

tugasnya itu antara lain: 

a. Mempelajari apa kebutuhan dan keinginan konsumen 

b. Mengembangkan konsep produk untuk memuaskan 

konsumen 

c. Menetapkan price policy 

d. Merencanakan dan mengatur distribusi 

e. Menggunakan mass media untuk komunikasi pemasaran 

f. Memperhatikan kepuasan konsumen 
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g. Memperbaiki dan mengembangkan rencana pemasaran 

yang didasarkan pada data yang terkumpul. 

Dengan demikian, tampaknya seorang manajer pemasaran 

merupakan seorang peneliti, psikolog-sosiolog (ekonomi-

komunikasi-ahli hukum dan sebagainya). 

 

F. Hubungan Kegiatan Pemasaran dengan Perusahaan 

Sebagaimana kenyataan bahwa setiap orang yang mendirikan 

suatu perusahaan, tentu bertujuan untuk memproduksi suatu 

barang yang kemudian barang tersebut tidak disimpan begitu saja 

di dalam gudang, melainkan harus dijual kepada konsumen. Dari 

hasil penjualan tersebut, produsen memperoleh imbalan berupa 

laba. 

Untuk menjual barang-barangnya, produsen mungkin 

melakukan secara langsung kepada konsumen, karena jarak 

antara produsen dengan konsumen sedemikian jauhnya, serta 

tidak saling mengenal. sehingga penjualan itu dilakukan secara 

berantai, yakni dari produsen-pedagang besar-ke pedagang kecil 

dan konsumen. 

Kegiatan produsen itu tidak berakhir sampai dengan 

terjadinya transaksi saja, tetapi harus berusaha agar hasil 

produksinya itu memuaskan konsumen dan mampu menyaingi 

hasil-hasil produksi yang lainnya. Untuk itu maka produsen 

bersaing membuat sebaik-baiknya, sesuai dengan selera para 

pembeli. Di samping itu produsen dalam mempoduksi barang 

harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Perlukah barang-barang tersebut dibuat. 

2. Bagaimana disain produk, merek cap dagang dan 

sebagainya. 

3. Bagaimana disain pembungkus dari produksi tersebut. 

4. Bagaimana Komposisi dan ukuran potensi pasar yang tepat 

untuk produk tersebut. 

5. Apakah pemasangan atau personal selling akan 
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merupakan alat peningkatan  penjualan yang utama, dsb. 

Untuk dapat bertahan di dalam pasar yang berubah-ubah 

dengan cepat sekali, serta sangat kompetitif, maka perusahaan 

haruslah pertama-tama menentukan apa yang akan dijual, berapa 

banyak dapat menjualnya, dan strategi apakah yang hendak 

dipakai untuk menarik perhatian langganannya. 

Jadi jelaslah bahwa pemasaran itu penting sekali bagi 

perusahaan, terutama dalam masa globalisasi ekonomi sekarang 

ini yang juga sangat berpengaruh dalam kegiatan marketing. 

Globalisasi perekonomian seakan-akan tidak mengenal lagi batas-

batas antar negara yang menyebabkan semua kegiatan berlaku 

secara cepat dan tepat. Melalui pemasaran, hasil produski dapat 

diperkenalkan, dan dibeli oleh konsumen. Apabila hasil 

produksinya baik, dapat menimbulkan kepuasan di hati 

konsumen maka mereka akan menjadi langganan. Langganan ini 

harus menjadi titik sentral dari strategi pemasaran setiap 

produsen. Demikianlah fokus perhatian terhadap pemasaran 

telah mengalami perubahan, seperti yang terlihat dalam gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Hubungan Pemasaran dengan Perusahaan 
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Pada tahap pertama perusahaan baru didirikan, posisi bagian 

produksi, keuangan, personalia, dan pemasaran kira-kira 

sama/seimbang. Akan tetapi lama kelamaan perusahaan 

mengalami kemajuan, maka pusat perhatian lebih besar diberikan 

ke bagian pemasaran, dan lebih khusus lagi fokusnya ialah 

"langganan". Ini bukan berarti bagian-bagian lain di dalam 

perusahaan tidak penting, semua bagian adalah penting tetapi 

perhatian utamanya ialah bagian pemasaran yang akan 

berhadapan langsung dengan publik yang sangat menentukan 

keberhasilan/kegagalan suatu usaha. 
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BAB 2 

PENDEKATAN PEMASARAN 

 

 

A. Pertanyaan Dasar Dalam Marketing 

Untuk mendalami ilmu pemasaran ini lebih lanjut, maka kita 

kembali kepada hal yang mendasar yaitu adanya pertanyaan dasar 

yang harus dijawab. Ada 3 pertanyaan dasar yang timbul dalam 

menyalurkan barang-barang dan jasa yaitu, sebagai berikut: 

 WHAT? APA yang disalurkan?  

 WHO? SIAPA yang menyalurkan?  

 HOW? BAGAIMANA menyalurkan? 

Secara ringkas jawaban dari pertanyaan- pertanyaan di atas, 

yang disalurkan ialah barang-barang dan jasa, yang menyalurkan 

ialah lembaga-lembaga marketing, dan caranya dilakukan melalui 

fungsi-fungsi marketing. Guna pembahasan lebih lanjut maka 

dalam marketing kita kenal approach (pendekatan) yaitu: 

• Commodity Approach; dalam hal ini diselidiki aliran barang 

(flow of goods) dari masing-masing barang. Misalnya flow of 

goods dari barang-barang mewah. Kita ambil saja contoh, 

sejumlah produk barang elektronik, bagaimana cara 

marketingnya. Dalam mempelajari ini, kita harus 

mengetahui dimana barang dihasilkan, siapa yang 

menghasilkan, siapa yang menjual dan membelinya, 

bagaimana diangkutnya, dan bagaimana pula masalah 

reklamenya, permodalannya dan penggudangannya. 

Dengan mengulangi prosedur penyelidikan ini untuk segala 

macam barang, maka kita akan mendapat gambaran dari 
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seluruh kegiatan marketingnya. 

• Institutional Approach; yaitu yang dipelajari di sini ialah 

melalui bermacam-macam lembaga marketing yang ada 

yang merupakan channels of distribution apakah posisi 

mereka, apakah peranan mereka dan apakah jasa-jasanya 

di dalam flow of goods itu. Institusi itu misalnya grosir, 

pedagang dan sebagainya. Kita coba meneliti apa peran 

mereka dalam pemasaran barang-barang. 

• Functional Approach; di sini diadakan pendekatan dengan 

membuat klasifikasi dari kegiatan-kegiatan marketing. 

Misalnya dalam marketing barang-barang kelontong, ada 

kegiatan dimana seseorang harus membeli dan yang lain 

menjualnya. Ada yang mengangkut, ada yang menyimpan 

dan sebagainya. Dengan menyelidiki masing-masing fungsi 

ini, maka kita akan dapat mengetahui apa peranan 

marketing melalui berbagai fungsinya tersebut. 

Jika digambarkan dalam suatu kerangka hubungan antara 

berbagai pendekatan pemasaran, hubungannya dengan 

produsen, dapat diperhatikan gambar berikut. 

 

Gambar 4. Hubungan Antara Berbagai Pendekatan Pemasaran 

 

B. Pendekatan Pemasaran 

Ada tiga pendekatan yang dilakukan dalam pemasaran, sesuai 

dengan jawaban dari tiga petanyaan dasar di atas yaitu: 
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a. Pendekatan serba lembaga (Institutional approach) 

b. Pendekatan serba fungsi (Functional approach) 

c. Pendekatan serba barang (Commodity approach) 

Sebetulnya masih ada beberapa pendekatan lagi, seperti 

pendekatan secara ekonomi teori, pendekatan dari segi biaya dan 

sebagainya. Buku ini hanya akan membahas 3 pendekatan diatas. 

Dengan mempelajari ketiga pendekatan di atas, maka berarti kita 

sudah mempelajari secara luas ilmu pemasaran dan kita bisa 

menjawab 3 pertanyaan dasar. What, Who dan How. 

Memang demikian kita lihat struktur pemasaran, ada lembaga 

pemasaran, ada barang, dan ada tindakan-tindakan yang 

dilakukan seperti tindakan membeli, menjual, menyimpan, 

transport, resiko dan sebagainya seperti yang diuraikan dalam 

pendekatan serba fungsi. 
 

a. Pendekatan Serba Lembaga (Institutional Approach) 

Disini yang dibahas ialah perbagai lembaga marketing yang 

ada dan merupakan channels of distribution, kemudian diselidiki 

apakah posisi mereka, peranan dan jasa-jasa mereka dalam flow of 

goods Channels of distribution atau trade channels adalah lembaga-

lembaga yang terdiri dari perantara-perantara yang 

menggerakkan barang-barang dari produsen ke konsumen. 

Dalam pendekatan serba lembaga ini, lembaga yang umum 

kita kenal untuk menyalurkan barang ialah: 

1. Pedagang eceran, di bagi menjadi eceran kecil  dan eceran 

besar 

2. Pedagang besar (grosir) 

b. Pendekatan Serba Fungsi (Functional Approach) 

Apa yang dikatakan dengan fungsi-fungsi marketing, 

dinyatakan oleh William J. Shultz sebagai berikut: 

A marketing "function" is a major specialized business activity, or a 

group a closely related business operations, involved to their 

consumer or users. Artinya fungsi-fungsi marketing merupakan 
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kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam bisnis, yang terlibat 

dalam pergerakan barang jasa dari produsen sampai ke tangan 

konsumen. 

 Oleh Paul D. Converse, Huegy and Mitchel, dikatakan: "A 

marketing function is an act, operation, or service performed in the 

process of distributing goods or services”. Jadi marketing function 

ialah suatu kegiatan, pelaksanaan atau pelayanan yang di 

usahakan dalam rangka mendistribusikan barang dan jasa. 

Pelaksanaan ini bisa di usahakan satu atau beberapa kali diantara 

produsen dan konsumen. 

Sedangkan oleh Raybum D. Tousley et al., dinyatakan: A 

marketing function is: a major specialized activity performed in 

marketing (suatu kegiatan khusus dalam marketing). 

Dikemukakannya bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang khusus 

dilakukan dalam marketing diantaranya dapat disebutkan, tapi 

dalam hal ini dibatasinya, ada 8 macam: 

A. Function of exchange (fungsi pertukaran), yaitu: 

1. Selling - penjualan 

2. Buying – pembelian 

B. Function of physical (fungsi secara fisik), yaitu: 

1. Transportation – pengangkutan 

2. Storage - penyimpanan 

C. Faciliting functions (fungsi yang memberikan fasilitas), yaitu: 

1. Financing - permodalan 

2. Risk taking - resiko 

3. Market information (its collection, communication and 

interpretation) informasi pasar meliputi pengumpulan 

komunikasi dan penafsirannya. 

4. Standardization 

Paul D. Converse, Huegy and Mitchell, sebelum menyebutkan 

beberapa macam fungsi marketing, dikatakannya, bahwa 

marketing itu sendiri terdiri dari 2 gerakan yaitu: 
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1. Physical movement - pergerakan secara fisik 

2. Movement of ownership - perpindahan hak milik 

Secara fisik barang-barang harus dipindah dan diangkut dari 

produsen sampai ke konsumen, dari tangan penjual ke tangan 

pembeli, sampai barang itu berpindah ke tangan konsumen. 

Perpindahan secara fisik ini menciptakan kegunaan waktu dan 

tempat. Dan pelaksanaan penjualan dan pembelian menciptakan 

kegunaan hak milik. 

Untuk memindahkan barang dari saluran-saluran distribusi 

sampai ke tangan konsumen, diperlukan adanya jasa fasilitas, 

seperti pembukuan, permodalan dan sebagainya. Oleh sebab itu 

fungsi-fungsi marketing terdiri dari: 

a) Movement of Ownership – buying and selling (creating 

possesion utility) = Gerakan pemilikan – pembelian dan 

penjualan (menciptakan kegunaan milik). 

1. Determining needs (menentukan kebutuhan) 

2. Creating or stimulating demand (menciptakan permintaan) 

3. Finding buyers and sellers (menentukan penjual & pembeli) 

4. Negotiating prices and terms (perjanjian harga dan cara 

penyerahan) 

5. Advice (adjusting goods and services to need of buyers) = 

memberi advice (menyesuaikan barang dan layanan 

kebutuhan sesuai dengan kebutuhan konsumen) 

6. Standardizing 

7. Transfering tittle (pemindahan milik) 

 

b) Movement of goods (creating place and time utility) 

1. Transporting (pengangkutan) 

2. Storing (penyimpanan) 

3. Packing (pengepakan) 

4. Dividing (pembagian) 

5. Grading (inspecting and testing as distinct from 

standardizing) (peningkatan mutu). 

6. Assembling (order) 
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c) Market management 

1. Formulating policies (memformulasikan kebijaksanaan) 

2. Providing organization (menyiapkan organisasi) 

3. Providing equipment (menyiapkan peralatan), 

4. Supervising (pengawasan) 

5. Financing (providing capital, accepting credit, making 

collections) - (permodalan) 

6. Risking (resiko) 

7. Securing information, especially by accounting and research 

(mencari informasi) 

Duddy and Revzan mengemukakan adanya 8 fungsi dalam 

marketing yaitu: 

1. Pembelian 

2. Penjualan 

3. Pengangkutan 

4. Penyimpanan 

5. Standarisasi 

6. Pembiayaan 

7. Perhubungan 

8. Menanggung resiko 

Dan Steinhoff dalam The World of Business Library Vol. 2 

menyatakan bahwa: We can identify at least 10 marketing 

functions: 

1) Buying 

2) Selling 

3) ransporting 

4) Storing 

5) Financing 

6) Standardizing 

7) Grading 

8) Risk bearing 

9) Pricing 
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10) Obtaining market information (mencari informasi pasar) 

Untuk pembahasan lebih lanjut maka, akan dikemukakan 

adanya 9 fungsi, sesuai dengan pandangan Dr. Panglaykim dan Drs 

Hazil dalam bukunya "Marketing Suatu Pengantar" sebagai 

berikut: 

1) Merchandising 

2) Buying 

3) Selling 

4) Grading and standardization . 

5) Penyimpanan dan penggudangan (storage and warehousing) 

6) Pengangkutan (transportasi) 

7) Pembelanjaan (finacing) 

8) Komunikasi (communications)        

9) Pengambilan resiko (risk taking) 

Adapun penjelasan masing-masing poin sebagai berikut: 

1) Merchandising 

Merchandising ialah kebijaksanaan kaum produsen untuk 

mendekatkan hasil produksinya kepada selera konsumen. Seperti 

kita ketahui pada zaman modern ini jarak antara produsen dan 

konsumen adalah demikian jauhnya dan antara keduanya tidak 

saling mengenal. 

Timbulnya merchandising disebabkan oleh 2 faktor: 

a) Faktor distantiering (jarak jauh) 

Pada waktu dulu (ekonomi tertutup) di mana si produsen 

sama dengan konsumen tidak mengalami kesulitan dalam 

menyalurkan barang. Tetapi setelah zaman makin maju 

maka jarak geografis semakin jauh, di mana produsen 

tidak kenal kepada konsumen dan sebaliknya. 

b) Faktor mass production 

Ini adalah akibat adanya kemajuan teknologi, produksi 

dilakukan secara massal. Hasil produksi membanjiri 

pasaran sehingga produsen berusaha untuk mendapatkan 

konsumennya. 
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Menurut The Committee on Definitios of The American 

Marketing  Association defines "Merchandising" as the planning and 

supervision involved in marketing the particular merchandise or 

service at the places times, and prices and in quantities which will 

serve to realize the marketing objectives of the business.  

Jadi merchandising lebih dulu harus merencanakan product 

strategy kemudian baru taktik atau cara untuk mencapai obyek 

yang telah ditentukan. Duddy and Revzan menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan strategy ialah: 

“The superiority of mental power in planning the combination 

of marketing variables with purpose of out maneuvering the 

competitions" Jadi merchandising itu juga merupakan suatu 

kemampuan dari pada pengusaha untuk mendahului (out 

maneuvering) para competition. 

2) Fungsi marketing yang ke dua ialah Buying 

Dulu pada waktu economics of scarcity, fungsi pembelian itu 

dianggap tidak begitu penting. Sebab setelah barang dibeli dengan 

mudah bisa terjual. Namun sekarang, fungsi ini tidak bisa dianggap 

sepele. Jika merchandising memberikan overall plan, maka 

pembelian merupakan langkah pertama untuk suksesnya 

penjualan kelak. 

Penjualan akan berhasil baik, bila pembelian dilakukan 

dengan baik. Dengan demikian akan diperoleh laba. Bila pembelian 

salah dilakukan maka menjualnya susah, akibatnya laba nihil. 

Misalnya mengadakan pembelian terigu di luar negeri, bila salah 

dalam pemilihan kualitet, dan transportnya, bisa mengakibatkan 

kerusakan pada terigu tersebut seperti busuk, membantu dan 

sebagainya. Dapat dikemukakan bahwa ada 3 aspek dari 

pembelian yaitu: 

a) Menentukan kebutuhan. 

b) Mencari penjual yang memiliki barang-barang yang sesuai 

dengan kebutuhan pembeli. 

c) Penyelesaian tentang harga dan syarat-syarat lain, dengan 
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demikian akan tercapailah maksud apa yang dikatakan 

"Good selling begins with good buying (penjualan yang 

berhasil dimulai dari pembelian yang baik). Good thing sell it 

self artinya barang yang baik itu akan laku dengan 

sendirinya. Ungkapan ini tentu sangat relatif tidak berlaku 

mutlak, sebab dalam masa sekarang ini para penjual tidak 

dapat mengabaikan strategi pemasaran pada umumnya. 

 

3) Fungsi Penjualan 

Sukses atau tidaknya suatu perusahaan banyak ditentukan 

oleh penjualan. Oleh sebab itu fungsi penjualan dikatakan 

merupakan top function dari pada usaha di mana ditentukan 

selisih antara input dan output. Dapat dikatakan bahwa profit 

adalah merupakan element atau alat untuk mengukur efisiensi dan 

juga untuk mengukur risk bearing. Dengan adanya element-

element tersebut maka profit tersebut bukan hanya timbul dalam 

susunan suatu keharusan. Profit tersebut bukan hanya timbul 

dalam susunan masyarakat yang kapitalis atau liberal saja, tetapi 

juga penting di dalam suatu negara yang mempunyai struktur 

sosialistis. 

 

4) Grading and Standardisation 

Standar terdiri dari suatu daftar pengkhususan mutu atau sifat 

bahwa suatu produk memenuhi grade tertentu. Grading adalah 

suatu tindakan untuk memisahkan atau memeriksa barang-barang 

menurut pengkhususan yang telah ditetapkan untuk menentukan 

gradenya. Grading merupakan suatu tindakan fisik dari barang-

barang. 

Standar memungkinkan pembeli dan penjual mengetahui 

dengan tepat dari suatu barang. Misalnya kita kenal standar 

kualitas kopi, karet untuk ekspor. Untuk mencapai masing-masing 

kualitas dilakukan grading, mungkin dengan cara diproses, 

disortir, dimasak dan sebagainya. 
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“Apakah keuntungan-keuntungan dari diadakannya grading? 

Sebagai keuntungan dari grading ialah: 

1. Grading menurunkan biaya marketing. Karena mutu 

barang sudah diketahui, dan tidak perlu dijelaskan lagi. 

2. Menghemat waktu pembeli dan penjual. Barang-barang 

bisa dipesan via surat atau telpon. 

3. Grading mengurangi resiko. 

4. Harga bisa menjadi turun. 

Tapi ada pula keberatan-keberatan yang di kemukakan 

terhadap grading, yaitu: 

1. Tidak mungkin mengup-grade produk secara tepat. 

2. Suatu grade, kadang-kadang belum cukup untuk 

menguraikan sifat suatu produk dengan tepat. 

3. Kadang-kadang grading dilakukan kurang jujur, karena 

kurangnya inspectors/tenaga pengawas. 

4. Konsumen sering tidak mengetahui arti grade. 

5. Grade sering untuk menjadi tetap/tidak flexible, sehingga 

tidak memungkinkan perubahan-perubahan untuk 

kemajuan produk. 

6. Menyulitkan penjual untuk mengclaim produknya lebih 

baik dari produk-produk lain. 

 

5) Storage and Warehousing 

Fungsi storage ini menciptakan time utility yaitu untuk 

mendekatkan waktu produksi dan waktu konsumsi. Fungsi ini 

dapat dilakukan oleh: 

a) Perusahaan produk sendiri 

b) Perusahaan pengangkutan. 

c) Perusahaan penyimpanan 

d) Lembaga-lembaga niaga sendiri. 

Fungsi storage ini harus ada disebabkan oleh hal sebagai 

berikut: 

a) Barang diproduksi menurut musim, sedangkan konsumsi 
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berlaku terus menerus misalnya beras. 

b) Konsumsi berlaku pada suatu musim saja, sedangkan 

produksi berlangsung sepanjang masa, misalnya payung. 

c) Untuk menghindarkan price fluctuation, dan kadang-kadang 

dipakai untuk spekulasi. 

d) Mengingat bahwa pembelian-pembelian yang terlalu kecil 

itu tidaklah ekonomis maka dibelilah dalam partai-partai 

lebih besar, daripada yang dibutuhkan agar terdapat 

penghematan-penghematan harga pengangkutan dan price 

reduction. 

e) Karena sifat dari barang memerlukan storage yang khusus, 

misalnya ikan dan daging yang memerlukan suatu alat 

pengangkutan yang khusus agar tidak lekas busuk. 

f)    Adanya sifat dari barang yang bertambah lama disimpan, 

bertambah naik nilainya, seperti wine, yang sebelum dijual 

biasanya disimpan dulu dalam kelder-kelder istimewa 

untuk memperoleh increases of quality (tambahan atau 

peningkatan mutu). 

 

6) Fungsi Pengangkutan 

Fungsi pengangkutan ini memberikan place utility, dan time 

utility sehingga fungsi pengangkutan ini merupakan suatu jasa 

yang ditemukan centre produktif, karena dengan pengangkutan 

itu secara geografis, dapatlah ditentukan centre produksi dan 

centre konsumsi. Pengangkutan ini ada bermacam-macam yaitu: 

a) Kereta api. 

b) Pengangkutan sungai dan laut    

c) Pengangkutan motor dan bukan motor 

d) Pengangkutan pipa 

e) Pengangkutan udara 

f) Pengangkutan pos. 

Pengangkutan dengan truck mempunyai beberapa keuntungan 

antar lain cepat, flexibillity (arahnya) lesspacking, smaller unit, 

trade channel diperpendek. memperluas pasar. 
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Kadang, pengangkutan dengan truk ini dikoordinasikan dengai 

pengangkutan kereta api, ini disebut Piggyback. Caranya ialah 

truk-truk gandengan (trailers) dibawa oleh truk dari dan ke 

stasion-stasion kereta api Gandengan ini diletakkan di atas 

gerbong kereta api, untuk pengangkutan antar kota. Pengangkutan 

trailers serupa dilakukan dilautan disebut Fishy Back. 

 

7) Pembelanjaan (Financing) 

Pembelanjaan dimaksudkan bagaimana usaha memperoleh 

modal untuk membelanjai usaha-usaha dalam marketing, modal 

untuk bidang marketing ini investasinya tidak sebesar investasi 

mendirikan pabrik-pabrik Dalam hal ini pembelanjaan dari 

lembaga-lembaga marketing bisa memakai cara: Leverancier's 

credit atau afnemer's crediet (kredit penjual atau kred pembeli). 

Untuk menjual barang lembaga marketing tidak perlu selalu 

memakai sistem cash & carry, tapi juga dengan syarat seperti 2/10 

net 30. 

Maksudnya pembayaran-pembayaran yang dilakukan dalam 

tempo 1 hari setelah pembelian, diberi korting 2%, tapi lewat 10 

hari sampai 30 hai korting tidak diberi lagi. Dan lewat 30 hari, 

pihak pembeli dibebani bunga sesuai dengan tingkat bunga umum. 

 

8) Fungsi Komunikasi 

Dalam rangka memperoleh informasi yang cepat dan tepat 

pada masa sekarang ini, maka fungsi komunikasi tidak bisa 

diabaikan. Para pengusaha, terutama yang bergerak dalam bidang 

marketing, harus selalu menggunakan komunikasi dua arah yaitu 

arah bolak-balik antara pengusaha dan konsumen. Pengusaha 

harus mendapat informasi dari konsumen misalnya melalui riset, 

wawancara, dan konsumen mendapat informasi melalui surat 

kabar, radio dan media massa lainnya. Kita harus coba 

menggunakan jalur komunikasi dengan teknologi yang makin 
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tinggi, dan yang penting harus dijaga jangan sampai timbul miss-

komunikasi. 

 

9) Risk Taking 

Dalam marketing kita jumpai unsur lag of time, yaitu waktu 

yang dibutuhkan untuk penyampaian barang dari produsen ke 

konsumen. Adanya lag of time, maka pengusaha dalam sektor 

dagang inhaerent dengan penanggungan resiko. Resiko dalam 

lapangan dagang ada bermacam-macam, antara lain: 

a) Resiko secara physis 

b) Resiko karena pencurian 

c) Resiko karena kematian orang yang mempunyai fungsi 

strategis. 

d) Resiko dalam credit extension, misalnya kredit tidak 

dibayar oleh debitur. 

e) Resiko karena marketing situation 

Penanggungan resiko ini oleh pengusaha bisa dikurangi 

dengan cara: 

a) Mengurangi kemungkinan timbulnya resiko  

b) Shift of risk (menggeser resiko) 

Mengurangi kemungkinan timbulnya resiko dapat diusahakan 

dengan jalan Good management, yaitu: 

a) Mengurangi resiko kebakaran dengan gudang fire proof.  

b) Mengurangi pencurian di toko dengan pemakaian cermin, 

teralis.  

c) Dengan sistem pembukuan yang baik. 

Shift of risk atau memindahkan resiko dapat dilakukan dengan 

cara: 

a) Asuransi 

b) Sistem produksi sell and make (dijual dulu baru 

dibuat/sistem pesanan) resiko di sini pembukuan yang 

baik. 
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c) Sub contracting, yaitu kontraktor yang pertama 

mengontrakkan lagi kepada kontraktor yang lain. 

d) Hedging (pasar berjangka). 

 

d. Pendekatan Serba Barang (Commodity Approah) 

Dalam hal ini kita menyelidiki sesuatu barang yang dialirkan 

dari titik produsen ke titik konsumen, misalnya flow of goods dari 

barang kebutuhan sehari-hari tentu berbeda dengan flow of goods 

dari barang-barang lux. Cara approach ini kongkrit, karena dapat 

diketahui segenap fakta sekitar sesuatu barang yang meliputi 

keterangan-keterangan latar belakang mulai produksi teknis dan 

pengetahuan barang, sampai dengan fungsi serta lembaga yang 

langsung atau tidak langsung bersangkutan dengan barang 

tersebut. Di pasar ada ribuan hasil produksi, dengan macam 

ragamnya, dari barang-barang besi sampai women's dresses, mesin 

atau alat-alat berat sampai telor, gandum dan makanan dingin, 

dari balok-balok kayu dan pil-pil vitamin, dari batubara sampai 

permainan anak-anak dan macam-macam lagi yang lainnya. 

Barang-barang tersebut dapat digolong-golongkan antara lain: 

1) Menurut sumber-sumbernya: misalnya, hasil-hasil 

pertanian industri. 

2) Barang produksi dan barang konsumsi. 

3) Sifat barang tahan lama. cepat rusak 

4) Cara barang tersebut dibeli, siapa yang membeli, apa 

motifnya, apa direncanakan sebelum membeli, dan 

sebagainya. 
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BAB 3 

MANAJEMEN PEMASARAN 

 

A. Pengertian Manajemen Pemasaran 

Istilah marketing management dirumuskan sebagai berikut: 

Marketing management is the analysis, planning, implementation, 

and control of pograms designed to create, build, and maintain 

beneficial exchanges with target buyers for the purpose of achieving 

organizational objectives. (Philip Kotler.and Amstrong, 1999:11) 

Artinya: Manajemen pemasaran ialah kegiatan menganalisa, 

merencanakan, mengimplementasi, dan mengawasi segala 

kegiatan (program), guna memperoleh tingkat pertukaran yang 

menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. 

William J. Shultz (1961:160) memberikan definisi: Marketing 

Management is the planning, direction and control of the entire 

marketing activity of a firm or division of a firm (Managemen 

marketing ialah merencanakan, pengarahan dan pengawasan 

seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian dari 

perusahaan). 

Definisi Ben M. Enis (1974:28) Marketing Management is the 

process of increasing the effectiveness and or efficiency by which 

marketing activities are performed by individuals or organizations. 

Secara ringkas Ben M. Enis menyatakan bahwa: Manajemen 

pemasaran ialah proses untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu 

atau oleh perusahaan. Logika dari definisi diatas, ialah apabila 
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seseorang atau perusahaan, ingin memperbaiki pemasarannya, 

maka ia harus melakukan kegiatan pemasaran itu sebaik mungkin. 

Pengertian ini mempunyai implikasi yaitu: 

1. Definisi diatas menekankan adanya efektivitas dan efisiensi. 

Efektivitas artinya memaksimalkan hasil yang hendak dicapai 

yang telah ditetapkan lebih dulu, sedangkan efisiensi adalah 

meminimalkan pengeluaran lebih dulu, sedangkan efisiensi 

adalah meminimalkan pengeluaran atau biaya yang digunakan 

untuk mencapai hasil tersebut. 

2. Manajemen pemasaran ini merupakan suatu proses. Penekanan 

pada efisiensi dan efektivitas erat hubungannya dengan 

pengertian produktivitas. Ada pendapat yang menyatakan 

bahwa produktivitas adalah merupakan kombinasi antara 

efektivitas dan efisiensi (Paul Mali, 1978:7). Jika orang ingin 

menentukan produktivitas, maka ia harus mengetahui hasil 

yang dicapai (ini masalah efektivitas), dan sumber-sumber apa 

yang telah digunakan (berdaya guna) dan mendapatkan hasil 

yang maksimal (berhasil guna), inilah efisiensi dan efektivitas. 

Untuk memahami manajemen sebagai suatu proses, maka di 

bawah ini digambarkan pendekatan sistem (system approach, pada 

umumnya). 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pendekatan Sistem (System Approach) 

 

Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

Untuk keberhasilan kegiatan manajemen pemasaran pada 

sebuah perusahaan maka diperlukan masukan. Masukan ini 

misalnya berasal dari informasi kegiatan yang berjalan 

inputs outputs 
Processing 

(proses) 
Objective 

(tujuan) 
(masukan

) 

(luaran) 

Feedback 
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dilapangan. Misalnya barang-barang merk X kurang laku, ternyata 

harganya lebih tinggi dari saingan. Ini adalah merupakan masukan 

informasi yang harus diproses. Setelah diadakan analisis, dari 

berbagai sumber informasi lainnya akhirnya muncullah output 

(luaran) yaitu berupa suatu keputusan atau kebijaksanaan yang 

harus ditempuh guna mencapai tujuan perusahaan. Setelah 

keputusan diambil dan dilaksanakan, ditunggu bagaimana hasil 

pelaksanaannya. Inilah yang disebut feedback (balikan) yang 

sangat berguna bagi manajemen untuk memperbaiki 

kebijaksanaan lebih lanjut. 

Dengan demikian proses manajemen pemasaran akan lebih 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Berikut akan dikemukakan 

lagi definisi singkat dari William J. Stanton (1981 : 14) Marketing 

management is the marketing concept in action. Definisi ini 

mempunyai implikasi: 

a) Kegiatan pemasaran pada sebuah perusahaan, harus 

dikoordinasi, dikelola dengan sebaik-baiknya.  

b) Manajer pemasaran, harus memainkan peranan penting 

dalam perencanaan perusahaan. 

 

B. Manajemen Penjualan 

Shultz membedakan marketing manajemen ini dengan sales 

management. Sales management is the planning, direction and 

control of the personal selling activities of the businees. Jadi 

manajemen penjualan ini khusus merencanakan, mengarahkan, 

dan mengawasi penjual (personal selling) pada sebuah 

perusahaan. 

Ungkapan berikut sudah sering kali kita baca: Salesman is 

made not born. Banyak orang dinyatakan akan berhasil menjual 

barang apabila dibina oleh sales manajer bukan karena 

pembawaan bakat. Kegiatan-kegiatan para penjual ini dapat 

diperbaiki dengan cara:  

1) Mencari orang yang tepat untuk melakukan penjualan adalah 
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tugas manajer penjualan untuk menetapkan atau memilih 

orang yang akan diangkat sebagai penjual di perusahaannya. 

Hal ini sangat tergantung kepada pekerjaan yang harus 

dilakukan, keadaan produk, konsumen yang dituju dan 

sebagainya. Pilihan dapat dilakukan terhadap keadaan fisik, 

kepribadian, aspek psikologis dan unsur-unsur sikap dari 

penjual. 

2) Mengadakan latihan-latihan. Pada perusahaan besar latihan 

memerlukan waktu sekitar 18 bulan untuk penjual baru. Dan 

bagi penjual yang sudah lama pun perlu pula diadakan 

penyegaran dalam bentuk latihan lain. 

3) Menyediakan perlengkapan penjualan, seperti ada sampel 

barang yang akan dijual, model, atau bahan ilustrasi. Alat-alat 

ini akan digunakan oleh para penjual pada waktu berkunjung 

ke konsumen dan memperlihatkan contoh-contoh tersebut, 

atau membagikan contoh barang tersebut secara cuma-cuma. 

4) Menetapkan daerah-daerah penjualan, tapi tidak terlalu 

sempit dan jangan pula terlalu luas dilihat dari segi 

keterjangkauannya dari segi waktu dan biaya. 

5) Menetapkan balas jasa bagi para penjual, apakah dengan 

sistem komisi atau bonus, atau dengan sistem gaji dengan 

jaminan hari tua dsb. 

6) Memberikan supervisi bagi para penjual. Kecuali bagi para 

penjual yang bertugas dalam toko, maka bagi penjual yang 

bergerak di luar (dinas luar) maka manager penjualan, sekali-

kali harus turun ke lapangan mencek kegiatan yang dilakukan 

oleh para penjualnya, dia harus mengunjungi langsung 

konsumen atau toko yang menjadi sasaran produknya. Para 

penjual diharuskan membuat laporan kegiatan, dan laporan ini 

dipelajari oleh manajer penjualan, kemudian memberikan 

analisa dan nasehat-nasehat kepada para penjual. 

7) Memelihara moral para penjual. Masalah ini sangat sulit, 

karena para penjual banyak bergerak di luar, mereka mudah 
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terpengaruh oleh aspek-aspek negatif dari lingkungan, 

kemungkinan penyelewengan mudah terjadi. Oleh sebab itu 

manajer penjualan harus berusaha membina mental, moral 

para penjual ini dengan cara, selalu mengadakan pendekatan 

secara pribadi, hubungan secara tertulis (laporan) secara 

teratur tiap minggu atau tiap bulan dan mengadakan 

pertemuan, atau rapat-rapat khusus. Pada beberapa 

perusahaan di negara kita, sering diadakan ceramah-ceramah 

agama pada hari-hari tertentu guna memelihara moral, mental 

pegawai termasuk para penjualannya. 

Semua kegiatan yang dilakukan dalam manajemen penjualan 

ini sangat erat hubungannya dengan manajemen pemasaran. 

Namun kegiatan manajemen pemasaran lebih luas lagi yang 

mencakup antara lain: merencanakan. mengorganisasikan, 

melaksanakan dan mengawasi kegiatan yang berhubungan 

dengan produk, pembelian, kebijaksanaan harga, promosi, 

penjualan, riset, penggudangan, pengangkutan, pemberian kredit, 

mencari permodalan, manajemen resiko, mencari daerah 

penjualan, saluran distribusi dan sebagainya guna mencapai 

tujuan perusahaan. 

Pada perusahaan kecil, kegiatan manajemen pemasaran ini 

dapat dilakukan oleh pemilik sendiri, tapi makin besar perusahaan 

maka makin banyak pula orang yang harus diperbantukan pada 

kegiatan manajemen pemasaran ini. 

Setelah kita mengetahui manajemen pemasaran dan 

manajemen penjualan serta proses manajemen pemasaran dan 

manajeman penjualan serta proses pemasaran, secara garis 

besarnya, maka berikut ini digambarkan unsur-unsur yang harus 

diperhatikan dalam manajemen pemasaran (lihat gambar 

berikut). 
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Gambar 6.  Unsur-Unsur Manajemen Pemasaran 

 

C. Kekuatan Luar yang Mempengaruhi Organisasi  

Pada gambar tersebut dapat dilihat adanya ORGANISASI 

PERUSAHAAN yang dikelilingi oleh Environtmental Forces 

(pengaruh kekuatan dari luar) yaitu berupa pengaruh dari: 

1. Sistem Ekonomi. 

2. Sistem Pemerintahan. 

3. Sistem Sosial Budaya. 

Sekarang marilah kita perhatikan satu persatu unsur yang ada 

dalam gambar tersebut. 

1) Organisasi 

Organisasi Perusahaan ini berhubungan dengan suppliers 

(=pemasok=penjual) barang-barang ke perusahaan. Artinya 

perusahaan membeli barang-barang dari pihak penjual, untuk 

diolah kembali dalam pabrik, atau untuk dijual kembali pada usaha 

pertokoan. Dalam hubungan antara suppliers dan perusahaan ini, 

bekerjalah segala fungsi-fungsi yang terdapat dalam marketing. 
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Setelah barang-barang diolah atau tidak diolah dalam organisasi, 

barang tersebut diteruskan ke konsumen akhir, melalui berbagai 

saluran perantara. Di dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini, 

perusahaan tidak bisa terlepas dari pengaruh kekuatan luar, yaitu 

pengaruh keadaan ekonomi, situasi pemerintah, dan pengaruh 

sosial budaya. 

2) Sistem Ekonomi 

Pengaruh dari sistem ekonomi, dapat berupa kebijksanaan 

umum dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh 

pemerintah, misalnya munculnya peraturan-peraturan baru yang 

mengatur dan berpengaruh terhadap harga jumlah barang di 

pasar, pembatasan impor-ekspor, dan sebagainya. 

Semua kebijaksanaan ini akan mempengaruhi dunia 

perusahaan. kemudian ada pula pengaruh teknologi, yang sangat 

membantu kemudahan dalam produksi dan teknis kegiatan 

marketing, seperti menggunakan alat komunikasi canggih, 

menggunakan sistem komputer untuk prosesing data perusahaan 

dan sebagainya. 

Akhirnya adanya sistem persaingan, tidak bisa diabaikan 

oleh organisasi perusahaan. Hal ini menuntut manajemen 

perusahaan selalu berfikir, mencari teknik-teknik baru agar dapat 

menarik perhatian langganan, degan kebijakan harga, pelayanan 

dan sebagainya.  

3) Sistem Pemerintahan 

Sistem pemerintahan sangat mempengaruhi  kegiatan 

perusahaan, karena pemerintah melalui kegiatan partai politik 

dapat merubah atau menciptakan peraturan baru. Ataupun 

melalui kelompok-kelompok yang berpengaruh dalam 

pemerintahan atau melalui wakil-wakil rakyat di DPR dapat pula 

melakukan tekanan-tekanan yang mendorong suatu 

kebijaksanaan baru, sehingga muncullah peraturan, perundangan- 

undangan baru yang sah harus ditaati.  
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4) Sistem Sosial Budaya 

Iklim sosial budaya yang berlaku di suatu masyarakat, sangat 

mempengaruhi kehidupan perusahaan. Adanya sikap dan nilai-

nilai tertentu, adanya kebiasaan, dan larangan, adanya mode, 

selera, yang dipengaruhi oleh tingkatan pendidikan 

masyarakatnya, dan tingkatan kebutuhan dan kemampuan 

masyarakat, semuanya mempengaruhi kegiatan perusahaan. 

Masyarakat yang sudah memiliki banyak orang terdidik, akan 

berbeda perilaku dan pola konsumsinya dari masyarakat, yang 

kebanyakan penduduknya terdiri dari orang-orang yang tidak 

bersekolah. 

 

D. Perbedaan Penjualan Dengan Pemasaran 

Perbedaan antara penjualan (selling) dan pemasaran 

(marketing) ialah: 

Selling: 

1. Emphasis is on the product (menekankan kegiatan pada 

produk). 

2. Company first makes the product and then figures out how to 

sell it (Perusahaan mula-mula membuat produk, kemudian 

berusaha menjualnya). 

3. Management is sales-volume oriented (manajemen di sini 

berorientasi pada bagaimana tercapainya volume 

penjualan sebesar-besarnya). 

4. Planning is short-run oriented, in terms of today's products 

and markets (Rencananya biasanya berjangka pendek, 

dengan kata lain produk sekarang, harus dipasarkan 

sekarang). 

Marketing; 

1. Emphasis is on customer's want (menekankan pada apa 

yang diinginkan oleh konsumen). 
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2. Company first determines what the customer want, and then 

figurers out how to make and deliver a product to satisfy 

those wants (Perusahaan mula-mula meneliti apa keinginan 

konsumen, kemudian merancang bagaimana membuat 

produk tersebut, agar memuaskan selera konsumen). 

3. Management is profit oriented (manajemen berorientasi 

pada profit dalam arti laba total, bukan laba per unit 

barang). 

4. Planning is long-run oriented, in terms of new product, 

tomorrow markets, and future growth (Rencana dibuat 

jangka panjang, dalam arti memikirkan pertumbuhan 

perusahaan di masa yang akan datang). (William J. Stanton, 

1981 : 14). 

 

E. Tugas Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran atau marketing menagement berasal 

dari dua kata management dan marketing, yaitu dua ilmu yang 

terpisah kemudian dipadukan dalam satu kegiatan. Artinya, 

fungsi-fungsi yang ada dalam kedua ilmu tersebut digabung dalam 

bentuk suatu kerjasama. Fungsi apa saja yang terdapat dalam 

marketing sudah dibahas pada bagian pertama buku ini. Sekarang 

marilah kita tinjau fungsi-fungsi yang terdapat dalam ilmu 

manajemen (Oteng, 1983: 33). 

Henri Fayol mengindentifikasi adanya lima fungsi, yaitu: 

PLANNING, ORGANIZING, COMMANDING, COORDINATING dan 

CONTROLLING (POC3). Sedangkan Luther Gulick menyatakan 

adanya tujuan unsur yang dihimpun dalam kata-kata POSDCORB. 

yaitu: Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, 

Reporting. Budgetting. 

Persatuan Administrasi Sekolah Amerika Serikat 

mengemukakan fungsi-fungsi berikut: PLANNING, ALLOCATING, 

STIMULATING, COORDINATING, dan EVALUATING. 
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Kemudian yang terakhir, lebih populer dan sederhana adalah 

fungsi-fingsi manajemen yang dikemukakan oleh G.R. Terry 

dengan istilah POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan 

Controlling. 

Buku ini tidak menguraikan lebih rinci mengenai masing-

masing fungsi, tetapi ingin menguraikan penerapannya dalam 

pemasaran. 

Dari fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Terry 

dapat dilihat contoh penerapannya di dalam marketing. Misalnya 

untuk pelaksanaan marketing suatu produk perusahaan perlu 

diadakan planning lebih dulu. planning ini dibuat berdasarkan 

data yang ada di perusahaan. Misalnya planning daerah 

pemasaran, planning tentang harga, planning strategi yang akan 

digunakan dalam memasuki pasar, teknik promosi yang akan 

digunakan. kemudian disusun organisasi yang jelas dan efisien, 

sehingga dengan jelas diketahui siapa yang bertanggung jawab. 

kepada siapa harus dipertanggungjawabkan, bagaimana 

koordinasi dalam perusahaan. Jadi di sini diperlukan suatu 

struktur yang jelas, sehingga tidak terjadi saling lempar tanggung 

jawab seandainya terjadi penyimpangan- penyimpangan dalam 

pekerjaan. Actuating sebagai fungsi ketiga, yaitu melaksanakan 

pekerjaan, bagaimana cara kerja, ke mana harus pergi, kapan, dsb. 

Agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan mulus, maka para 

pekerja perlu diberi insentif. Dengan demikian harus ditetapkan 

secara jelas tentang gaji, honor, uang lelah, uang komisi penjualan, 

dsb. 

Fungsi terakhir ialah perlu adanya kontrol dari setiap 

pekerjaan yang  dilakukan. Kontrol harus dilakukan sedini 

mungkin agar tidak terjadi kesalahan yang berlarut-larut. Jika 

terjadi penyimpangan dari planning yang telah ditetapkan maka 

perlu diambil tindakan pencegahannya. 
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BAB 4 

PENGEMBANGAN PRODUK 

 

A. Pengertian Produk 

Apakah yang dikatakan dengan produk? 

A product is a set of tangible and intangible attributes, including 

packaging, color, price, manufacturer's prestige, and 

manufacturer's and retailer, which the buyer may accept as offering 

want - satisfaction (W.J. Stanton, 1981 : 192). 

Yang dikatakan produk ialah seperangkat atribut baik 

berwujud maupun tidak berwujud, termasuk didalamnya masalah 

warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual 

(pengecer), dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer yang 

diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya. 

Kotler menyatakan "A product is anything that can be offered 

to a market to satisfy a want or need. Product that are marketed 

include physical goods,  services,  experiences,  events,  persons,  

places,  properties, organizations, information and ideas (Kotler, 

2000: 394) Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

di pasar, untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Produk terdiri atas barang, jasa, pengalaman, events, orang, 

tempat, kepemilikan, organisasi, informasi dan ide. 

Jadi produk itu bukan hanya berbentuk sesuatu yang 

berwujud saja, seperti makanan, pakaian, dan sebagainya, akan 

tetapi juga sesuatu yang tidak berwujud seperti pelayanan jasa. 

Semua diperuntukkan bagi pemuasan kebutuhan dan keinginan 

(need and wants) dari konsumen. Konsumen tidak hanya membeli 

produk sekedar memuaskan kebutuhan (need), akan tetapi juga 
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bertujuan memuaskan keinginan (wants). Misalnya membeli 

bentuk sepatu, gaya, warna, merek, dan harga yang 

menimbulkan/mengangkat prestise. Oleh karena itu produsen 

harus memperhatikan secara hati-hati kebijakan produknya. 

Jika digambarkan sebuah produk itu memiliki beberapa 

lapisan. Kombinasi dari beberapa bagian lapisan itu akan 

mencerminkan suatu produk. Dari beberapa lapisan, akan 

tergambar "image" pada konsumen. Lapisan-lapisan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 7. Lapisan Produk 

 

Apabila seseorang membutuhkan suatu produk, maka 

terbayang dahulu ialah manfaat produk, setelah itu baru 

mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar manfaat. Faktor-

faktor itulah yang membuat konsumen mengambil keputusan 

membeli atau tidak. 

Suatu tantangan paling besar dihadapi oleh setiap perusahaan 

adalah masalah pengembangan produk. Pengembangan produk 

dapat dilakukan oleh personalia dalam perusahaan dengan cara 

mengembangkan produk yang sudah ada. Dan dapat pula 

menyewa para peneliti guna menciptakan produk baru dengan 

model-model yang sesuai. Perusahaan yang tidak mengadakan 
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atau tidak mampu menciptakan produk baru akan menghadapi 

resiko seperti penurunan volume penjualan, karena munculnya 

pesaing yang lebih kreatif adanya perubahan selera konsumen, 

munculnya teknologi baru dalam proses produksi. 

 

B. Tingkatan Produk 

Sekarang ini orang-orang pabrik tidak lagi bersaing dengan 

produk yang dihasilkannya saja, tapi lebih banyak bersaing dalam 

aspek tambahan pada produknya, seperti aspek pembungkus, 

servis, iklan, pemberian kredit, pengiriman, dan faktor-faktor 

lainnya yang dapat menguntungkan konsumen. Dari segi ini kita 

dapat melihat ada beberapa tingkatan produk, pada tiap tingkatan 

ada nilai tambahnya, seperti diungkapkan oleh Kotler yaitu: 

1. Core benefit, yaitu keuntungan yang mendasar dari sesuatu 

yang dibeli oleh konsumen. Aspek mendasar ini harus bisa 

dipenuhi secara baik oleh produsen. seperti orang mau 

menginap dihotel, agar ia dapat tidur dan istirahat secara 

memuaskan, orang masuk restoran, ingin makan enak dan 

memuaskan. 

2. Basic product, sekarang core benefit dirubah menjadi basic 

product. Oleh sebab itu kamar tidur hotel diberi perlengkapan, 

tempat tidur, kamar mandi, handuk,dsb. 

3. Expected product, konsumen mempunyai suatu harapan 

terhadap barang dan jasa yang dibelinya. Makanya 

perlengkapan hotel harus disediakan yang terbaik, bersih, 

tempat tidur bersih, handuk fresh dan bersih, ada lampu baca, 

dan sebagainya. 

4. Augmented product, yaitu ada sesuatu nilai tambah yang diluar 

apa yang dibayangkan oleh konsumen, misalnya dikamar ada 

TV dengan remote control, memiliki berbagai 

saluran/channels, layanan prima, dsb. Augmented produk ini 

mempunyai kelemahan dan dapat digunakan sebagai alat 

persaingan. Apa yang sekarang dikatakan augmented product, 

lain kali akan menjadi expected product, karena konsumen 
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sudah terbiasa dengan peralatan terbaru jika ada augmented 

product, berarti tambahan biaya. Jadi harga kamar makin 

mahal. Namun pihak saingan mencoba menawarkan 

augmented product tapi tidak menaikkan harga kamar atau 

mengenakan tambahan beban kepada konsumen. 

5. Potential product, yaitu mencari nilai tambah produk yang lain 

untuk masa depan. Produsen harus mencari tambahan nilai 

lain, yang dapat memuaskan langganannya. dan dapat 

disajikan sebagai surprise bagi langganan. 

 

C. Perencanaan Produk 

Apa yang dimaksud dengan product planning seperti yang 

disebut oleh Cannon and Wichert dalam bukunya Marketing Text 

and Cases: Product Planning adalah semua kegiatan yang dilakukan 

oleh pabrikan atau produsen dalam menentukan dan 

mengembangkan produknya, memperbaiki produk lama, 

memperbanyak kegunaan dari produk yang sudah ada dan 

mengurangi biaya produksi dan biaya pembungkus. Menurut 

Philip Kotler ada 8 tahap Proses produk yaitu: 

1) Penciptaan Ide 

Penciptaan ide ini dapat muncul dari berbagai personil dan 

berbagai cara. Misalnya perusahaan dapat membentuk suatu 

tim ahli mendesain model baru atau pengusaha mencari 

informasi dari orang-orang dalam atau kelompok gugus 

kendali mutu, ataupun dari hasil survei dari luar perusahaan, 

juga informasi yang diperoleh melalui para konsumen. Atau 

bahkan ide ini dapat berasal dari intuisi yang muncul seketika, 

kemudian dianalisis dan dikembangkan. Kegiatan Market 

Inteligent sering pula dilakukan dengan memperhatikan 

teknologi produk yang digunakan pesaing. Produk saingan 

dibeli, kemudian dibongkar dan diteliti lalu diciptakan produk 

baru yang lebih unggul dari produk saingan. 
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Terciptanya ide baru ini dapat melalui: 

a) Pelanggan, dapat diperoleh dari hasil survai, kotak saran, 

atau diskusi diskusi. 

b) IImuwan, melalui riset, laboratorium 

c) Pemilik, para pemimpin perusahaan.  

d) Pegawai, sebagai hasil penerapan Gugus Kendali Mutu, 

semua pegawai  boleh memberi saran untuk 

pengembangan produk. 

2) Penyaringan Ide 

Ide yang sudah terkumpul, masih merupakan suatu brain 

storming (sumbang saran) biasanya belum matang, dan ini 

perlu disaring mana yang mungkin dikembangkan dan mana 

yang tidak. Dalam menyaring ide ini perlu daya prediksi yang 

lebih tinggi. Sebab adakalanya ada ide yang dibuang, malahan 

memiliki prospek yang sangat menguntungkan di kemudian 

hari. 

3) Pengembangan dan Pengujian Konsep 

Setelah ide disaring dilakukan pengembangan dan eksperimen. 

Kemudian model produk baru diperlihatkan kepada 

konsumen, sambil diadakan survey pendapat konsumen 

terhadap produk baru tersebut, serta kemungkinan-

kemungkinan konsumen akan membeli dan menyenanginya. 

4) Pengembangan Strategi Pemasaran 

Dalam hal ini perusahaan mulai merencanakan strategi 

pemasaran produk baru dengan memilih segmentasi pasar 

tertentu, beserta teknik promosi yang digunakan. 

5) Analisis Usaha 

Dilakukan dengan memperkirakan jumlah penjualan 

dibandingkan dengan pembelian bahan baku, biaya produksi 

dan perkiraan laba. 

6) Pengembangan produk 

Dalam hal ini gagasan produk yang masih dalam rencana 

dikirim ke bagian produksi untuk dibuat, diberi merek, dan 

diberi kemasan yang menarik. 
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7) Market Testing 

Produk baru dipasarkan ke daerah segmen yang telah 

direncanakan, di sini akan diperoleh informasi yang sangat 

berharga tentang keadaan barang, penyalur, permintaan 

potensial dan sebagainya. 

8) Komersialisasi 

Setelah perencanaan matang, dilaksanakan dan diuji, maka 

akhirnya dibuat produksi besar-besaran yang membutuhkan 

modal investasi cukup besar. Mulailah dilansir produk baru 

dipasar, yang akan menjalani proses sebagai suatu produk 

baru, sampai kepada tahap proses adopsi oleh pihak 

konsumen, dapat menimbulkan kepuasan bagi konsumen, dan 

mendatangkan keuntungan bagi produsen. 

Tujuan diadakannya Produk Planning: 

a) Untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas. 

b) Untuk menambah omzet penjualan. 

c) Untuk memenangkan persaingan. 

d) Untuk mendaya gunakan sumber-sumber produksi. 

e) Untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian 

bahan yang sama. 

f) Untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan. 

g) Untuk mencegah kebosanan konsumen. 

h) Untuk menyederhanakan produk, pembungkus. 

Canon and Wichert menyatakan bahwa a good product sells its 

self. People do not buy products, they buy owner benefits artinya 

barang bagus "menjual sendiri", orang tidak membeli "barang" 

tapi membeli manfaat atau mereka membeli faedah barang itu. 

Jadi buatlah barang yang baik. Memang dipasar kita lihat 

keinginan konsumen sangat beraneka ragam, ada konsumen yang 

menghendaki agar dengan satu macam produk namun konsumen 

lain menghendaki agar dibuatkan produk bentuk lain. Permintaan 

konsumen ini bisa berbeda, karena mutunya, seleranya, ukuran 

besar, ukuran panjang, kasar-halus dalam tekstil. Hal ini menuntut 
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kreativitas pengusaha agar memenuhi selera konsumen tersebut 

sehingga merebut pasaran dan memenangkan persaingan. 

Dengan demikian segala sumber daya tenaga, uang, betul-

betul dimanfaatkan dalam perusahaan. Kadang-kadang produk 

yang sudah laris dipasar, tiba-tiba diubah bentuk atau 

pembungkusnya, ini dimaksudkan untuk menjaga tingkat 

kebosanan konsumen. Sebab orang jika diberikan barang itu-itu 

saja walaupun bagus, namun akhirnya mencapai tingkat 

kebosanan, sesuai dengan Hukum Gossen. (Sewaktu pemenuhan 

kebutuhan berlangsung, maka kenikmatan terus berkurang, 

sampai akhirnya jenuh dan tercapai kepuasan). 

 

D.  Produk Baru 

Apakah yang dikatakan produk baru. Sebuah produk baru 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

➢ Produk tersebut betul-betui merupakan hasil inovasi baru. 

Namun ada juga produk baru yang fungsinya sama dengan 

produk yang sudah ada, seperti televisi fungsinya sama 

dengan radio dan bioskop, plastik menyaingi barang dari 

kayu dan metal. 

➢ Pengganti produk lama, tapi berbeda pemakaiannya, 

seperti instant coffee mengganti kopi yang biasa. Mobil 

model tahun terbaru berbeda dengan model lama, 

demikian pakaian model baru mengalahkan pakaian model 

lama. 

➢ Produk imitasi adalah barang baru bagi perusahaan 

tertentu tapi bukan baru bagi masyarakat.     

Sebagai kesimpulan, apakah suatu produk itu produk baru 

atau bukan sangat tergantung pada tanggapan masyarakat 

konsumen. Jika konsumen menyatakan bahwa produk itu memang 

berbeda dengan barang yang sudah ada di pasar, maka produk itu 

adalah produk baru (misalnya berbeda karena daya tarik, model, 

penampilan).       
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E. Siklus Kehidupan Produk 

Siklus kehidupan produk ini terdiri atas 5 tingkatan: 

1) Tahap introduksi (introduction) 

2) Tahap pengembangan (growth) 

3) Tahap kematangan (maturity) 

4) Tahap menurun (decline) 

5) Tahap ditinggalkan (abandonmen) 

Jangka waktu tiap tahap ini berbeda-beda pada setiap macam 

barang. dapat diukur dengan mingguan, ataupun bulanan, tahunan 

atau puluhan tahun. Seperti model pakaian, yang dinamakan fad 

(model yang tidak tahan lama) dengan cepat akan hilang dari 

pasar. Tapi model mobil ada yang sanggup bertahan lama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Siklus Pertumbuhan Produk oleh Stanton (1981; 217) 

 

Pada permulaan produk diperkenalkan ke pasar, penjualan 

masih rendah karena pasar belum mengenal barang tersebut. Di 

sini perlu  dilancarkan promosi. Kemudian setelah konsumen 

kenal maka akan banyak orang membeli, pasaran makin luas, 

volume meningkat cepat sekali (growth). Dalam keadaan ini, 

pengusaha harus menyebarluaskan barang-barangnya, dan 
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mengisi semua toko yang mungkin dapat menjual produknya. 

Produsen melalui distributor melaksanakan sell-in yaitu mengisi 

semua rak-rak toko sebanyak-banyaknya kemudian melakukan 

sell-out melalui media iklan agar barang-barang yang ada dirak 

dibeli/ditarik keluar oleh pembeli. Namun kemudian pasar 

menjadi jenuh dan timbul masa maturity. Konsumen mulai merasa 

bosan, dan menunggu produk baru lagi. Dalam keadaan ini, 

pengusaha harus mencoba merubah product design (gatra 

produk), dan merubah disain pembungkus, atau memperbaiki 

mutu produk menjadi produk yang lebih super, lebih putih, lebih 

bermutu, agar konsumen tidak jenuh. Juga dilakukan strategi 

membuat produk ukuran besar, ukuran jumbo, agar kuantitas 

yang terjual cukup besar. Jika strategi ini tidak berhasil, maka akan 

timbul masa penurunan (decline), omzet penjualan mulai 

menurun. Suatu tindakan penyelamatan, mengurangi jumlah 

produksi, mengurangi biaya, penghematan-penghematan dalam 

segala bidang, perlu segera diambil, untuk menyelamatkan 

perusahaan dari kebangkrutan. Akhirnya jika semua tidak dapat 

diatasi maka produk tersebut akan ditinggalkan oleh konsumen 

dan produknya hilang dari pasaran. 
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BAB 5 

KEBIJAKSANAAN HARGA  

(PRICE POLICIES) 
 

 

A. Pengertian Harga 

Di dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan utility, 

merupakan konsep yang saling berhubungan. Yang dimaksud 

dengan utility ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, 

yang memungkinkan barang tersebut, dapat memenuhi 

kebutuhan (needs), keinginan (wants) dan memuaskan konsumen 

(satisfaction). 

Value adalah nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan 

produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu 

pertukaran antara barang dengan barang. Sekarang ini ekonomi 

kita tidak melakukan barter lagi, akan tetapi sudah menggunakan 

uang sebagai ukuran yang disebut harga. Jadi harga (Price) adalah 

nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. 

 

B. Faktor Biaya Dalam Penetapan Harga 

Penetapan harga jual berasal dari harga pokok barang 

tersebut. Sedangkan harga pokok barang ditentukan oleh berapa 

besar biaya yang dikorbankan untuk memperoleh atau untuk 

membuat barang itu. Apa yang dimaksud dengan BIAYA? 
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Biaya ialah setiap pengorbanan untuk membuat suatu barang 

atau untuk memperoleh suatu barang, yang bersifat ekonomis 

rasional. Jadi dalam Pengorbanan ini tidak boleh mengandung 

unsur pemborosan, sebab segala pemnborosan termasuk unsur 

kerugian tidak dibebankan ke harga pokok. 

Lebih lanjut dapat dirinci, pengorbanan yang dapat dikatakan 

biaya apabila memenuhi kreteria biaya berikut: 

✓ Dapat dihitung. 

✓ Dapat diduga sebelumnya. 

✓ Inheren (melekat) pada produksi 

✓ Tidak dapat dihindarkan. 

Misalnya kertas keperluan membuat buku, kertas tersebut 

memenuhil kreteria biaya, karena jumlahnya dapat dihitung, dapat 

diperhitungkan atau  diduga sebelumnya, inheren pada buku, dan 

tidak dapat dihindarkan. Apabila ternyata banyak kertas yang 

rusak yang terbuang itu adalah pemborosan, dan tidak boleh 

dihitung harganya untuk dibebankan sebagai biaya produksi 

(buku), harga kertas yang terbuang tersebut harus dibebankan 

pada kerugian, kecuali kertas yang terbuang secara rasional 

normal. 

 

C. Pengertian Kebijaksanaan Harga 

Kebijaksanaan harga atau price policies = politik harga = 

kebjikasanaan harga, ialah keputusan mengenai harga-harga yang 

akan diikuti untuk suatu jangka waktu tertentu. Jadi di sini 

terkandung maksud mengikuti perkembangan harga pasar. Untuk 

menerapkan price policies perlu diketahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi antara lain: 

1) Apa yang akan dituju misalnya, untuk mencegah masuknya 

saingan maka price policies ditetapkan berdasarkan harga 

pokok ditambah laba yang tipis. 

2) Penetrasi maksudnya untuk meneroboskan produk-

produk baru. 
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Price Policies dapat ditinjau dari 3 sudut: 

1) Produsen 

2) Wholesaler 

3) Retailer 

 

D. Kebjiaksanaan Harga Produsen 

Para produsen berkepentingan untuk mengetahui harga 

penjualan eceran dari produknya, karena sukses marketing 

produknya tergantung dan harga penawaran kepada konsumen. 

Para produsen yang memperhatikan harga yang ditawarkan oleh 

retailer sebelum menetapkan harga jualnya disebut "INVERTED 

PRICING". Di dalam definisinya dikatakan bila dalam price policy 

decisionnya, seorang pengusaha menentukan harga pabriknya 

(factory price) dengan berpedoman kepada harga penjualan 

eceran yang ditawarkan kepada konsumen sedemikian rupa 

sehingga harga pabrik yang akan ditentukan bagi produknya itu, 

adalah sama dengan harga eceran setela dikurangi dengan 

keuntungan para distributor, ini disebut INVERTED PRICING. 

Produsen yang memproduksi barang baru mempunyai 2 

pilihan dalam proses price policiesnya yaitu: 

➢ Skiming price, yaitu memasang harga setinggi mungkin 

dengan alasan: 

➢ Demand bersifat in elastis pada waktu barangnya 

dipasarkan. 

➢ Pasaran ditujukan kepada konsumen-konsumen yang kaya. 

➢ Bertujuan untuk mengembalikan modal yang telah 

tertanam dalam waktu singkat. 

➢ Tidak dikhawatirkan masuknya pesaing baru. 

Contohnya ialah pemasaran kain tetoron. Pada mula 

ditemukan tetoron harganya sangat tinggi sekali. Orang-orang 

masih merasa kagum terhadap baju dari bahan tetoron, habis cuci 

bisa dipakai. Harganya sangat tinggi tapi makin lama makin 
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diturunkan. Dengan demikian produsen memperoleh keuntungan 

berlipat ganda. 

➢ Penetration Price, ini kebalikan dari skiming price, yaitu 

memasang harga yang rendah pada permulaan pemasaran, 

kemudian dinaikan bertahap. Alasan-alasan policy ini ialah: 

➢ Diperkirankan demand bersifat elastis. 

➢ Volume produksi yang besar, biaya-biaya akan dapat 

ditekankan. 

➢ Takut masuknya calon-calon pesaing. 

Price policies yang lain ialah: 

✓ Competitors price policies atau price leader. Maksudnya 

penetapan price policies yang mengikuti harga pesaing. 

✓ Cost of goods. Harga pokok menjadi pedoman dalam 

penetapan harga.  

Bila biaya produksi perusahaan lebih rendah dari biaya 

produksi perusahaan lainnya ada beberapa pendapat dalam hal 

policy. 

➢ Harga pokok lebih rendah dari saingan. Produsen yang 

bekerja, secara efisien dan efektif akan memperoleh banyak 

keuntungan karena penghematan-penghematan. Oleh sebab 

itu seringkali seorang produsen memperoleh harga pokok 

lebih rendah dari perusahaan saingannya. Dalam hal ini 

produsen dapat menetapkan harga jual dengan 3 altematif: 

1) Menetapkan harga pokok lebih tinggi dari saingan. Taktik 

ini tentu banyak resikonya barang tidak laku, karena harga 

lebih tinggi, kecuali jika diimbangi dengan mutu lebih baik. 

2) Harga jual lebih rendah dari saingan. Ini sangat mungkin, 

sebab harga pokoknya rendah. Namun taktik ini, kurang 

baik karena akan mengundang saingan juga menurunkan 

harganya. Akhirnya akan terjadi "perang harga", yang akan 

merugikan kedua perusahaan yang terlibat. Dan timbullah 

niat-niat kurang baik ingin mendepak (freezing out) 

saingan agar keluar dari pasar. Dalam sistem ekonomi 

Indonesia, cara-cara demikian tidak dibenarkan. Dalam 
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sistem ekonomi kita harus ada tenggang rasa, saling asuh 

diantara pengusaha kuat dan pengusaha lemah.  

3) Harga jual sama dengan harga pasar. Ini berarti memberi 

kesempatan kepada lawan untuk tetap tinggal di pasar, dan 

kita bersaing dalam meningkatkan mutu barang. Taktik ini 

sifatnya sangat positif untuk diikuti oleh pengusaha yang 

memiliki harga pokok yang lebih rendah dari saingan. 

4) Penetapan harga yang fleksibel. Bermacam-macam taktik 

penetapan harga diikuti oleh produsen, terutama dalam 

menghadapi persaingan yang semakin tajam. Dalam situasi 

pasar bersaingan, inflasi, permintaan menurun, harga 

selalu berubah, maka para pengusaha tidak mengikuti lagi 

perhitungan harga yang rumit, mereka mau menetapkan 

harga yang fleksibel. Mereka meninggalkan prinsip harga 

tetap, dengan mengambil keuntungan sekian persen dari 

harga pokok, sekarang berubah dengan menurunkan harga, 

asal dapat terjual, dan dapat menguasai pasar. 

 

E. Kebijaksanaan Harga Wholesaler 

Para produsen bisa pula mempergunakan beberapa macam 

price policies yang dipakai oleh Wholesaler seperti: 

a. Geographical Price Quotation. 

Produsen dapat menetapkan harga-harga yang berbeda sesuai 

dengan besarnya ongkos angkut karena perbedaan geografis. 

Tetapi harganya akan sama bila ditinjau dari loco gudang 

penjual. 

b. Price Adjusted To Buyers Position.                                

Maksudhya untuk masing-masing golongan pembelian diberi 

harga yang berbeda. Yang penting di sini ialah berapa besar 

perbedaan harganya untuk masing-masing pembeli. 
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c. Price Based on Quantity Purchased. 

Harga-harga disesuaikan dengan besarnya jumlah pembelian. 

Makin besar pembelian, harga bisa lebih rendah, karena dapat 

korting khusus. 

d. Dumping. 

Menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih murah dari 

harga dalam negeri. Cara ini juga dapat dipakai untuk pasaran 

dalam negeri. Asal saja kebocoran-kebocoran merembesnya 

barang dari satu pasar ke pasar lain yang mempunyai harga 

tinggi dapat dicegah. Hanya perlu dicegah jangan sampai 

barang kembali ke daerah asal. Misalanya barang dari 

Sulawesi kembali ke pulau Jawa. 

e. Discount Methods of Quoting Prices. 

Biasanya perusahaan mempunyai price policy yang sama 

tetapi berbeda dalam pemberian discount. Perbedaan ini 

disebabkan oleh: 

➢ Trade position discount. 

Potongan-potongan yang diberikan kepada toko-toko 

karena kedudukannya dalam rantai perdagangan 

(channels of distribution). 

➢ Quantity discount 

Potongan-potongan diberikan karena jumlah pembelian. 

➢ Functional discount 

Potongan-potongan diberikan karena si pembeli telah 

melakukan jasa-jasa, aktivitas-aktivitas, atau fungsi-

fungsi yang diinginkan oleh penjual. 

➢ Cash discount 

Potongan diberikan karena pembelian tunai. 

➢ Chain discount 

Potongan-potongan diberikan dalam suatu seri atau 

rangkaian. Ini umum terdapat dalam perdagangan buku.  
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Pembelian 1 - 10 diskon   5 %  

Pembelian 10- 20 diskon  10%  

Pembelian 20 - 100 diskon 20% 

➢ Consistency discount structure and purpose. 

Di sini dipergunakan dua cara atau lebih macam discount 

pokoknya asal tercapai tujuan perhitungan-perhitungan 

discount yang tepat supaya jangan sampai rugi. 

 

F. Kebijakan Harga Retailer 

Ada beberapa macam price policy yang dilakukan oleh 

retailer yaitu sebagai berikut: 

1. Margin Price 

Margin Princing adalah penentuan harga penjualan yang 

dikehendaki tergantung kepada biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan, lambat atau cepatnya peredaran barang, tingkat 

bunga yang berlaku, resiko kerusakan dan perkembangan 

harga. Pada umumnya margin ditetapkan berdasarkan kira-kira 

asal lebih besar dari pada biaya rata-rata.  

2. Pricing Lining 

Policy harga disini ialah menggolongkan barang-barang 

kedalam kelompok yang berharga satuan Rp. 10. 000,00 Rp. 

20.000,00 Rp.50.000,00 dsb. Tentu saja harga yang digolong-

golongkan itu untuk beberapa barang mungkin kemahalan, dan 

untuk beberapa barang lain kemurahan. Tetapi untuk 

konsumen yang uangnya terbatas, bisa memilih barang mana 

yang paling cocok baginya. Penggunaan Price Lining ini ada 

batas-batasnya misalnya bagi higher income customer 

persoalan harga tidak begitu penting bagi mereka. Juga bagi 

retailer jangan terlalu banyak menggunakan price line agar 

jangan sampai interval price line terlalu berdekatan. 

Price line untuk bermacam-macam barang didalam suatu toko 

harus menjaga OVER ALL STORE APPEAL, yaitu daya tarik yang 
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sama. Maksudnya jika pada suatu toko terdapat price line untuk 

topi yang menonjolkan economic appeal, tetapi di bagian lain 

dalam tokonya misalnya ada price line untuk pakaian pria yang 

menonjolkan kemewahan. Price lining yang semacam ini tidak 

menarik bagi konsumen. 

Adalah penting bagi retailer untuk menjaga harga-harganya 

inline atau sejajar dengan retailer-retailer lain untuk barang-

barang yang sejenis, agar ia dapat mempertahankan 

kedudukannya dalam persaingan. Tetapi beberapa retailer 

dapat menarik para konsumen dengan cara non-price 

competition seperti: 

- Memberikan jasa yang lebih banyak dengan quality appeal. 

- Membuka toko di luar jam kerja (odd hour). 

3. Competitor Prices 

Untuk memperoleh reputasi sebagai toko yang murah untuk 

barang-barang yang dikenal oleh umum (mengikuti price leader 

atau loss leader). Loss leader artinya harganya ditetapkan 

dibawah harga umum. 

4. Discount House 

Discount house adalah suatu toko eceran yang menjual barang-

barang dari merek yang terkenal, dengan suatu potongan harga 

yang menarik, sehingga harga sesungguhnya lebih rendah dari 

harga umum. Discount yang diberikan harus mempunyai arti 

yang penting bagi konsumen, kalau tidak, tidak ada artinya. 

5. Judgement Pricing 

Dasar penetapan harga disini berdasarkan atas kira-kira saja, 

misalnya disebabkan karena model/kejarangan barang dsb. 

Perkiraan ini didasarkan dengan anggapan bahwa para pembeli 

juga akan menilai sesuai dengan perkiraan penjual. Misalnya 

seorang retailer membeli sejumlah barang-barang tertentu 

untuk dijualnya dengan harga Rp. 15.000 per buah. Sewaktu 

bungkusan barang tersebut dibuka ternyata beberapa 

diantaranya memiliki mode yang menarik atau motif yang baik. 
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Menurut perkiraan (judgement) nya akan dapat terjual dengan 

harga Rp. 25. 000 bila harga barang tersebut diberi harga Rp. 

15.000 mungkin tidak akan cepat laku karena konsumen 

menganggap harganya terlalu rendah, sehingga menimbulkan 

keragu-raguan terhadap kualitasnya. Bila pertimbangan-

pertimbangan tersebut telah diambil oleh retailer, ia telah 

melaksanakan apa yang disebut "JUDGEMENT PRICING". 

Barang-barang yang blind articles, yang mempunyai sifat-sifat 

khusus dan barang-barang yang telah disortir lebih dahulu baik 

menggunakan price policy ini.  

6. Customary Priced 

Dalam jangka panjang harga-harga sesuatu barang itu tetap 

stabil. Berdasarkan kebiasaan untuk merubah/menaikan harga 

akan menimbulkan kesulitan sebab mungkin langganan akan 

protes atau langganan akan lari.   

Apakah usaha produsen untuk mengatasi masalah ini? Bila harga 

bahan baku melonjak, maka produsen dapat melakukan 

kebijaksanaan, tidak merubah harga jual dengan cara: 

o Mengurangi jumlah isi, mengurangi berat timbangan, 

mengurangi panjang dsb, harga jual tidak berubah. 

o Menurunkan kualitas barang misalnya dikurangi pemakaian 

gula, coklat dan sebagainya. 

Contohnya Coklat bungkus tadinya tebal dan panjang dikurangi 

agak tipis dan pendek. Kebijaksanaan ini dilakukan tanpa 

merubah harga jualnya. Konsumen tetap menjadi langganan, 

asal mereka tidak terlalu kecewa terhadap mutu barang yang 

sudah dirubah. 

7. Odd Prices 

Price Policy ini biasanya memasang harga seperti Rp. 2.975 

untuk harga yang seharusnya Rp. 3.000. Dengan harga tersebut 

secara psikologis konsumen merasa memperoleh untung besar, 

membayar Rp. 2.975 dari pada membayar Rp. 3.000. 
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8. Combinations Offers. 

Sering kita lihat di pasar orang menjual sisir diikat dengan 

minyak rambut  + cermin harga Rp. 15.000. Ini namanya 

combinations offer. Maksudnya di samping memikat calon 

pembeli juga melariskan barang lain yang keadaan pasarnya 

lagi sepi. 

Dalam menentukan kebijaksanaan harga ada 3 kemungkinan. 

1. Penetapan harga di atas harga saingan 

Cara ini dapat dilakukan kalau kita dapat meyakinkan 

konsumen bahwa barang yang kita jual mempunyai kualitas 

yang lebih baik bentuk yang lebih menarik dan mempunyai 

kelebihan-kelebihan lain dari barang yang sejenis yang telah 

ada di pasar. 

2. Penetapan harga di bawah harga saingan 

Kebijaksanaan itu dipilih untuk menarik lebih banyak langganan 

untuk barang yang baru diperkenalkan, dan belum stabil 

kedudukannya di pasar. Ada kalanya diadakan "loss leader" 

artinya barang dijual dibawah harga pokoknya 

3. Mengikuti harga saingan 

Cara ini dipilih untuk mempertahankan agar langganan tidak 

beralih ketempat lain, dalam hal ini penting diperhatikan 

persoalan patronage buying motivies dari toko tersebut. 

 

G. Penetapan Harga Oleh Pemerintah 

Pemerintah memainkan peranan sangat penting dalam 

menetapkan harga jual sesuatu barang. Peranan pemerintah ini, 

akan sangat terasa pada saat tertentu. Misalnya pada saat inflasi 

bergejolak, timbul kenaikan harga yang tidak terkendali. Dalam 

keadaan seperti ini pemerintah turun tangan, mungkin dengan 

melepaskan persediaan stok nasional yang ada pada pemerintah 

ke pasar, agar kenaikan harga dapat di rem atau sebaliknya 

pemerintah menaikkan harga untuk menolong sesuatu kelompok, 
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seperti menaikkan harga gabah untuk membantu kaum tani dari 

kemerosotan harga beras. 

Untuk melindungi barang-barang yang dihasilkan di dalam 

negeri, maka pemerintah dapat menaikkan bea impor. Dengan 

harga barang impor yang tinggi pembeli akan mencari barang 

buatan dalam negeri sebagai pengganti. Ini adalah salah satu cara 

untuk meningkatkan permintaan barang dalam negeri. Tidak perlu 

lagi kita mengutamakan gengsi memakai produk luar negeri, 

karena siapa lagi yang akan memajukan industri sendiri kalau 

bukan dimulai oleh Warga negaranya yang cinta akan produk 

sendiri. 

Dalam hal menetapkan harga, pemerintah menentukan harga 

maksimal atau paling tinggi (ceiling price) dan harga paling rendah 

(floor price). Adapun alasan pemerintah untuk turut menetapkan 

harga ini ialah: 

• Untuk melindungi rakyat terhadap permainan harga oleh 

kaum produsen.  

• Untuk mestabilkan tingkat harga umum. 

• Untuk mencegah penurunan harga yang lebih parah, 

karena melimpahnya barang di pasar, dan sebaliknya. 

 

H. Harga sebagai Daya Tarik Bagi Konsumen 

Untuk menarik para konsumen, maka produsen atau para 

penjual dapat menggunakan kebijaksanaan HARGA PROMOSI dan 

DISKRIMINASI HARGA. 

Harga promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara 

seperti:      

✓ Menjual barang dibawah harga pasar (Loss leader Pricing), 

dengan tujuan untuk menarik para konsumen baru 

✓ Menetapkan harga khusus pada peristiwa-peristiwa tertentu, 

misalnya pada hari ulang tahun perusahaan, ulang tahun kota, 

atau pada hari-hari khusus lainnya. 

✓ Memberikan potongan pada pembelian yang dilakukan secara 
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kontan atau pembelian dalamjumlah banyak. 

✓ Menjual secara kredit, dengan perhitungan bunga rendah, 

bersaing dengan perusahaan lain yang juga mengadakan 

penjualan kredit.  

✓ Atau bisa pula menjual kredit, dengan memberikan cicilan 

jangka panjang, sehingga pembayaran tiap bulan kecil. 

✓ Memberikan berbagai macam bonus pada setiap pembelian. 

✓ Memberikan harga yang berbeda, atau dengan istilah lain 

memberikan diskriminasi harga disebabkan karena: segmen 

konsumen, anak-anak, dewasa, orang tua, berbeda karena 

kemasan, lokasi pembeli, waktu pembelian, seperti tarif 

telepon atau tarif bus, taman rekreasi, hotel dan sebagainya 

berbeda pada jam padat dan jam sepi. 

✓ Harga juga berbeda karena citra terhadap sesuatu produk, 

semakin tinggi. 

Namun adakalanya konsumen tidak peka atau tidak peduli 

dengan perbedaan harga yang dilancarkan oleh produsen, biar 

mahal tapi dibeli juga. Hal ini terjadi karena berbagai alasan 

seperti: 

✓ barangnya unik, langka, bergengsi mempunyai nilai seni 

tertentu yang diminati oleh orang-orang tertentu pula. 

✓ produk tersebut tidak ada penggantinya, seperti onderdil 

mobil merek tertentu, sangat diperlukan dan tidak ada barang 

substitusi. 

✓ konsumennya adalah orang-orang berpenghasilan tinggi, 

misalnya rumah makan yang dianggap bergengsi dan harganya 

mahal.  

✓ harga beli barang tersebut, dibayarkan oleh orang lain, jadi 

tinggal pilih saja barang-barang yang harganya mahal. 

✓ penggunaan produk merupakan pelengkap barang sudah 

dibeli sebelumnya, seperti perlengkapan komputer, printer, 

tinta dan lainya.  

✓ Persediaan barang makin menipis dipasar, jadi terpaksa harus 

dibeli. 
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BAB 6 

SALURAN DISTRIBUSI 

 
 

A. Apakah Saluran Distribusi ? 

Saluran distribusi (distribution channel) atau yang sering juga 

disebut dengan saluran perdagangan atau saluran pemasaran, 

merupakan suatu bagian dari marketing yang memegang peranan 

penting dalam penyebaran suatu produk baik itu manufaktur 

maupun jasa (service) yang menghubungkan antara produsen dan 

konsumen atau yang disebut dengan perantara (intermediary).  

Davis A. Revzan dalam bukunya Marketing Organization 

Through The Channel (1961) dalam Swastha (1999) menyatakan 

bahwa : “ Saluran merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus 

barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai 

pada konsumen akhir“. 

The American Marketing Association dalam Swastha (1999) 

memberikan definisi tentang saluran distribusi yang menekankan 

tentang banyaknya lembaga atau pihak yang ada dalam aliran atau 

arus produk. Definisi ini menyatakan bahwa :“ Saluran distribusi 

merupakan suatu struktur unit organisasi dalam perusahaan dan 

luar perusahaan yang dilalui oleh suatu komoditi untuk 

dipasarkan”. 

 Stern dan Ansary dalam Kotler (1999) mendefinisikan 

saluran distribusi sebagai sekumpulan organisasi independent 

yang terlibat dalam proses membuat suatu produk atau jasa 

tersedia untuk diginakan atau dikonsumsi oleh konsumen.  

 Dari pengertian atau definisi tersebut maka dapat diketahui 

beberapa unsur penting dari saluran distribusi, yaitu : 
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- Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai 

pasar tertentu yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan 

saluran tersebut. 

- Saluran distribusi merupakan sebuah system yang terdiri 

dari unit organisasi di dalam dan diluar perusahaan. 

- Saluran pemasaran melaksanakan fungsi keputusan 

strategis dalam pemasaran. 

 

B. Saluran Distribusi Dalam Penciptaan Manfaat Dan Nilai  

Ekonomi  

Pemasaran merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang 

mempunyai peranan dalam penciptaan manfaat. Manfaat dalam 

konteks dapat didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu 

produk untuk memuaskan kebutuhan manusia. Manfaat suatu 

produk merupakan dasar dari seluruh nilai ekonomi yang 

diinginkan oleh konsumen untuk mencapai kepuasan 

(Swastha;1999). Ada empat manfaat yang dapat diidentifikasikan, 

yaitu; manfaat bentuk, manfaat waktu, manfaat tempat dan 

manfaat milik. 

1.  Manfaat Bentuk ( Form Utility ) 

Manfaat bentuk merupakan manfaat yang diciptakan oleh 

adanya perubahan-perubahan dalam usaha untuk menambah 

nilai dari suatu produk. Penciptaan manfaat bentuk dilakukan 

dengan aktivitas dalam fungsi produksi. 

2. Manfaat Waktu ( Time Utility ) 

Manfaat waktu dapat tercipta pada saat konsumen hendak 

melakukan pembelian. Suatu produk tidak akan dapat 

dimanfaatkan oleh konsumen jika tidak dihubungkan baik 

sebelum maupun sesudah diinginkan. Saluran distribusi 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentu 

penciptaan manfaat waktu dengan mengadakan aktivitas 

penyimpanan. 
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3. Manfaat Tempat ( Place Utility ) 

Manfaat tempat dapat terjadi pada lokasi yang dinginkan oleh 

konsumen. Konsumen tidak akan mendapatkan kepuasan 

seperti yang diharapkan bila suatu produk berada dilokasi 

yang jauh atau tidak diinginkan oleh konsumen. Saluran 

distribusi dapat digunakan untuk menciptakan manfaat 

tempat ini dengan mengadakan pengangkutan atau 

transportasi. 

4. Manfaat Milik ( Possession Utility ) 

Manfaat milik menunjukkan kegiatan-kegiatan untuk 

mengubah pemilikan suatu produk. Konsumen baik pembeli 

industri maupun konsumen akhir tidak dapat melakukan 

kegiatan ekonomi tanpa memenuhi kepemilikan baik dalam 

bentuk fisik maupun non fisik produk-produk yang 

dibutuhkan. Kepuasan akan terpenuhi secara lebih optimal bila 

konsumen memperoleh manfaat dari barang yang dimilikinya. 

 

C. Saluran Distribusi Sebagai Suatu Strategi 

Konsep saluran distribusi berorientasi pada keputusan 

tentang pasar, produk dan penyebaran produk sampai ke tangan 

konsumen tidak akan dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya 

suatu strategi. Strategi dalam hal ini merupakan suatu rencana 

umum atau menyeluruh sebagai petunjuk untuk mengambil 

keputusan dalam kegiatan saluran distribusi. Strategi mempunyai 

hubungan yang erat dengan manajemen secara fisik maupun non 

fisik pada suatu saluran distribusi. Menurut C.Glenn Walter dalam 

Swastha (1999) pengembangan strategi searah dengan  berbagai 

keputusan yang berkaitan dengan segala aktivitas untuk 

memindahkan barang-barang secara fisik maupun non fisik guna 

mencapai tujuan perusahaan, dan berada pada suatu lingkungan 

tertentu. Hal ini merupakan suatu dasar yang digunakan dalam 

manajemen saluran distribusi.  

Manajemen saluran distribusi yang didasarkan pada suatu 

strategi dapat menjadi sebuah pendekatan yang berorientasi pada 
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suatu keputusan (decision oriented approach) yang diarahkan pada 

pengembangan kebijaksanaan yang efektif, yang tidak hanya 

terbatas pada deskripsi tentang aktivitas opersional yang ada 

dalam saluran distribusi. Manajemen saluran distribusi juga 

menitik beratkan pada ruang lingkup yang lebih luas yaitu 

mencakup masalah-masalah yang mungkin timbul dalam 

hubungann antara perantara dengan produsen. Dan yang lebih 

penting adalah dihasilkannya pertimbangan-pertimbangan yang 

dapat dijadikan dasar untuk memilih berbagai alternatif yang ada 

dalam saluran distribusi.   

Keputusan yang diambil dalam masalah distribusi merupakan 

suatu keputusan yang bersifat strategis. Ada beberapa faktor yang 

perlu diperhatikan untuk menentukan saluran distribusi 

berdasarkan posisi strategis dari suatu perusahaan sebagai 

produsen, yaitu : 

1.  Masing-masing lembaga bisnis tidak selalu menjalankan 

fungsi yang sama atau dengan kata lain setiap perusahaan 

mempunyai posisi yang berbeda dalam penciptaan nilai 

(value) dari suatu produk. Fungsi- fungsi tersebut antara 

lain;, manufaktur, penjualan, penyimpanan dan 

pengangkutan. Semua peran atau fungsi yang ada 

dilakukan dengan strategi yang berbeda serta beroperasi 

dalam tingkat biaya tertentu.  

2.  Saluran distribusi tidak selalu dikoordinir oleh 

perusahaan produsen, pada suatu kondisi perusahaan 

lain bisa mengambil alih saluran distribusi yang ada. 

Dengan demikian dalam konteks strategi saluran 

distribusi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu ; 

a.  CORPORATE SYSTEM, dimana kombinasi tahap 

produksi dan distribusi berada dibawah kepemilikan 

tunggal, misalnya produsen yang sekaligus  memiliki 

outlet sebagai toko pengecer. 
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b.  ADMINISTERED SYSTEM, merupakan sistem dimana 

koordinasi tahap produksi dan distribusi dilakukan 

dengan pihak di luar perusahaan produsen misalnya 

dengan pedagang besar ( wholesaler ) dengan 

pengawasan bersifat  administratif. 

c.  CONTRACTUAL SYSTEM, dimana masing-masing pihak 

dalam saluran distribusi berdiri sendiri dan 

mengadakan integrasi berdasarkan suatu perjanjian. 

Hak dan tanggung jawab dalam pembelian dan 

penjualan  masing-masing pihak dapat diatur 

bersama.  

3.  Perantara dalam saluran distribusi dapat berperan 

sebagai unit usaha yang mencari keuntungan sendiri 

sehingga dimungkinkan perantara tersebut tidak 

menggunakan cara seperti yang diharapkan oleh 

produsen. 

4.  Saluran distribusi berorientasi komitmen jangka panjang 

yang bisa memberi pengaruh pada pengembangan 

produk, strategi komunikasi, daerah penjualan serta 

kebijakan harga. 

 

D. Saluran Distribusi Sebagai Suatu Sistem 

Berdasarkan definisi Saluran distribusi menurut The American 

Marketing Association (Swastha;1999) saluran distribusi 

merupakan suatu sistem yang luas dimana produsen berada di 

dalamnya. Saluran distribusi yang terdapat dalam suatu sistem 

mempunyai hubungan dengan faktor lain yang ada di dalamnya 

(Gambar 1). Saluran distribusi merupakan suatu komponen yang 

ada dalam system secara keseluruhan, termasuk pasar dan 

lingkungan dimana kegiatan saluran distribusi dibatasi oleh 

komponen lingkungan dan diarahkan untuk melayani kebutuhan 

pasar. Komponen lingkungan, pasar dan saluran distribusi 
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merupakan subsistem dari suatu system total dari proses 

penyampaian produk dari produsen kepada konsumen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Hubungan-hubungan dalam sistem saluran distribusi 

 

Variabel-Variabel Sistem Saluran Pemasaran 

 Dalam suatu sistem saluran pemasaran pasar merupakan 

merupakan pusat dari suatu system (Swatha,1999), hal ini 

dikarenakan semua aktivitas operasional dari saluran distribusi 

diarahkan untuk memuaskan kebutuhan pasar. (Gambar 2)  

1. Variabel Operasional Saluran Distribusi 

Saluran distribusi tidak akan dapat mencapai pasar yang 

diinginkan tanpa adanya suatu aktivitas operasional dari 

masing-masing pihak yang ada dalam saluran atau anggota 

saluran ( channel members ). Aktivitas operasional yang 

dilakukan dalam tiap saluran distribusi ada dua, yaitu ; 

pengembangan golongan ( assortement development ) dan 

logistic. Pengembangan golongan mencakup aktivitas 

pengkombinasian antara beberapa macam barang yang 

berbeda dengan jasa-jasa tertentu. Sedangkan logistic adalah 

pemindahan produk ke pasar termasuk transportasi dan 

penyimpanan. 
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2. Kepemimpinan Saluran. 

Kepemimpinan saluran distribusi mencakup tanggungjawab 

atau kewajiban dan hak dari masing-masing channel members 

yang ada dalam saluran distribusi. Kepemimpinan saluran juga 

mencakup struktur dan hubungan dari masing-masing channel 

members. Kejelasan kepemimpinan saluran ini sangat penting 

untuk dapat mengarahkan masing-masing pihak dalam saluran 

distribusi kepada tujuan yang telah ditetapkan, juga dapat 

membantu dalam pengambilan keputusan untuk melakukan 

suatu aktivitas dalam saluran distribusi tersebut.  

3. Komunikasi Saluran 

Komunikasi merupakan dasar dari setiap interaksi antara 

pihak yang ada dalam saluran distribusi maupun dengan pihak 

di luar saluran distribusi. Dengan komunikasi dapat terjadi 

pertukaran informasi tidak hanya dengan channel member 

tetapi juga dengan pasar sehingga dapat digunakan untuk 

meningkatkan kepuasan yang diberikan oleh suatu produk 

pada konsumen di pasar yang dituju. 

4. Lingkungan Saluran 

Sistem saluran distribusi akan lebih efektif bila dihubungkan 

dengan faktor-faktor dari lingkungan. Faktor-faktor 

lingkungan dalam system saluran distribusi dapat 

dikelompokkan dalam empat komponen, yaitu; (a) lingkungan 

ekonomi, (b) lingkungan siosial, (c) lingkungan pemerintah 

atau politik dan (d) lingkungan persaingan. Keempat faktor 

lingkungan tersebut memberikan pengaruh terhadap semua 

aspek yang ada dalam saluran distribusi. Lingkungan secara 

umum juga memberikan pengaruh baik langsung maupun 

tidak langsung pada pasar sebagai pusat dari suatu system 

saluran distribusi. 
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Gambar  10. Variabel-Variabel Sistem Saluran Distribusi 

 

E. Penggolongan Produk Dan Saluran Distribusi 

  Orientasi dari suatu bisnis adalah memberikan kepuasan 

pada konsumen dengan produk yang ditawarkan oleh produsen. 

Saluran distribusi yang ada harus dapat menciptakan produk atau 

kombinasi produk dan jasa yang diharapkan dapat memberikan 

kepuasan yang optimal seperti yang diharapkan oleh konsumen. 

Tingkat kepuasan konsumen tidak hanya bisa tercapai dengan 

penciptaan suatu produk oleh produsen tetapi juga berkaitan 

dengan sistem distribusi produk tersebut. Menurut Kotler (1999) 

perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ; 

- Perantara dan penjualan  

- Tempat penjualan produk 

- Persediaan  

- Waktu yang dibutuhkan untuk membeli 

- harga produk dan frekuensi pembeliannya 
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Jenis-Jenis Produk 

  Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumsi dari konsumen mulai dari harga, frekuensi 

pembelian, perantara, tempat penjualan, persediaan dan waktu 

yang dibutuhkan untuk membeli maka produk dapat digolongkan 

menjadi empat jenis, yaitu; (Lamb ; 2001) 

a.  Convenience Products 

 Convenience Prudocts merupakan produk yang memiliki 

harga yang relative murah dan hanya perlu sedikit upaya 

untuk berbelanja, frekuensi pembelian tinggi. Produk ini 

mempunyai karakteristik harus tersedia ketika 

konsumen membutuhkan, karena bila terjadi kekosongan 

produk ketika dibutuhkan maka konsumen akan mencari 

produk penggantinya. Saluran distribusi yang digunakan 

harus dapat memastikan tersedianya produk ketika 

konsumen akan melakukan pembelian. Contoh; produk 

keperluan sehari-hari misalnya sabun, mie instant, pasta 

gigi. 

b.  Shopping Products 

 Shopping Products  adalah barang dimana pembeliannya 

harus dilakukan dengan upaya yang lebih dengan 

pencarian informasi dan menbandingkan merek dan 

tempat penjualan berdasarkan kepraktisan, harga, jasa 

yang diberikan dan kepraktisan gaya hidup. Pemilihan 

saluran distribusi dapat dilakukan dengan tingkat dan 

luas (banyak perantara) yang lebih selektif. Misalnya ; jam 

tangan, mebel, mobil, alat rumah tangga merk dan jenis 

tertentu. 

c.  Speciality Products 

 Speciality Products adalah barang yang mempunyai 

karakteristik atau ciri khusus dan untuk 

mendapatkannya hanya pada tempat yang tertentu. 

Konsumen akan mencari produk ini dengan intensif dan 
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akan sulit menerima produk pengganti. Untuk melakukan 

memperoleh produk ini konsumen harus mengeluarkan 

pengorbanan yang istimewa. Pemilihan saluran distribusi 

Eksklusif sangat tepat untuk produk jenis ini. Sebagai 

contoh ; mobil secara normal merupakan shopping 

product akan berubah menjadi speciality products ketika 

konsumen memilih dan mencari karakter atau ciri serta 

merk tertentu. 

d.  Unsought Products 

 Unsought Products  merupakan produk yang tidak dikenal 

oleh konsumen atau produk yang dikenal dimana 

konsumen tidak secara aktiv mencari. Produk baru 

termasuk dalam kategori ini, sampai dengan periklanan 

dan distribusi dapat meningkatkan pemahaman dan 

kesadaran akan produk tersebut. Distribusi untuk produk 

ini dilakukan akan lebih efisien bila dilakukan dalam 

bentuk non-public misalnya dengan direct selling.  Sebagai 

contoh ; asuransi dan produk tanah pekuburan.  

 

F. Fungsi Saluran Distribusi 

1) Fungsi Pertukaran 

 Dalam fungsi ini terjadi pertukaran dengan terjadinya 

transaksi antar dua pihak atau lebih. Beberapa fungsi pertukaran 

antara lain ; 

a.  Fungsi Pembelian.  

 Merupakan usaha untuk memilih, menjual kembali atau 

menggunakan sendiri produk yang dihasilkan oleh 

produsen dengan harga, pelayanan dan kualitas 

perantara sendiri.  

b.  Penjualan. 

 Penjualan dilakukan oleh perantara sebagai alat 

pemasaran bagi produsen 
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c.  Pengambilan Resiko. 

 Pengambilan resiko merupakan fungsi menghindari, 

mengurangi dan membagi resiko terhadap semua 

masalah dalam pemasaran. Perantara dalam saluran 

distribusi akan ikut bertanggungjawab dalam 

pemindahan produk dari produsen sampai ke 

konsumen. Perantara dapat mengambil alih dan klaim 

konsumen selama produk berada di tangan perantara.  

 Contoh : apabila konsumen mendapati produk susu 

Dancow yang dibeli di Hero sudah menjadi asam maka 

pihak pertama yang mendapat klaim adalah adalah 

Hero sebagai perantara bukan Nestle sebagai produsen. 

 

2) Fungsi Penyediaan Fisik 

Fungsi ini menyangkut perpindahan produk secara fisik dari 

produsen sampai ke konsumen. Empat fungsi penyediaan 

fisik antara lain ; 

a.  Fungsi Pengumpul. 

 Sebagai alat penyalur, perantara melakukan fungsi 

pengumpulan produk dari berbagai sumber atau 

beberapa produk dari sumber yang sama. Fungsi 

pengumpul membantu pencapaian diskrepansi 

keragaman pilihan yang akan lebih bermanfaat bagi 

konsumen.  

 Contoh : supermarket sebagai fungsi pengumpul. 

b. Fungsi Penyimpanan. 

  Fungsi penyimpanan menciptakan manfaat dengan 

menyesuaikan antara penawaran dan permintaan. 

Sangat penting untuk produk-produk yang mempunyai 

karakteristik tidak tahan lama.  
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c.  Fungsi Pemilihan. 

 Fungsi pemilihan dilakukan oleh perantara dengan cara 

mengolong-golongkan, memeriksa dan menentukan 

jenis produk yang akan didistribusikan. Penerapan 

metode LIFO dan FIFO dapat dilakukan dalam fungsi ini.  

d.  Fungsi Transportasi. 

  Pengangkutan merupakan fungsi pemindahan produk 

dari tempat produksi ke tempat produk dikonsumsi. 

Fungsi pengangkutan yang baik dapat menjamin 

ketersediaan produk di pasar dan memungkinkan 

tercapainya perluasan pasar. 

 

3).  Fungsi Penunjang 

Fungsi penunjang bersifat membantu terlaksananya fungsi-

fungsi yang lain. Fungsi penunjang antara lain ; 

a. Fungsi Informasi (information). 

 Perantara mempunyai peranan untuk mengumpulkan 

dan membagi informasi hasil-hasil investigasi dan 

intelijensi pasar yang dilakukan dan diperoleh dari 

interaksi dengan konsumen. 

b. Fungsi Promosi (promotion). 

 Perantara dapat melakukan penjelasan yang bersifat 

persuasive maupun informative terhadap konsumen. 

Promosi yang  dilakukan oleh perantara dapat lebih 

efektif karena perantara dapat berinteraksi langsung 

dengan konsumen dan dapat mengetahui apa yang 

dibutuhkan oleh konsumen tersebut. 

c.  Fungsi Negosiasi (negosiation). 

 Perantara dapat melakukan tawar-menawar dengan 

konsumen berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh 

konsumen.  
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d.  Fungsi Kontak (contact). 

 Perantara dapat menemukan dan berkomunikasi 

dengan konsumen atau calon pembeli. Fungsi ini yang 

digunakan untuk mendapatkan informasi yang akan 

sangat berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada 

konsumen. 

e.  Fungsi Alokasi Keuangan (financial). 

 Perantara dapat menggunakan kekuatan finansialnya 

untuk memenuhi biaya penyaluran.  

 Contoh; pembayaran dari supermarket ke distributor 

PT.X dilakukan sekali dalam tiga bulan, padahal kepada 

wholesaler, PT.X menggunakan sistem cash and carry 

jadi PT.X harus menggunakan kekuatan keuangan 

sendiri untuk memenuhi pembayaran kepada 

konsumen. 

f.  Fungsi Pelayanan Purna Jual. 

 Perantara dapat melakukan pelayanan purna jual yang 

seharusnya dilakukan oleh perusahaan sebagai 

produsen.    

 

G. Tingkatan Saluran Distribusi 

  Terdapat dua cara yang digunakan oleh suatu 

perusahaan sebagai produsen dalam mendistribusikan produk 

yang dihasilkan sampai ke tangan konsumen, yaitu: 

1).  Distribusi langsung 

Distribusi langsung dilakukan oleh suatu perusahaan 

produsen bila produsen tersebut melakukan sendiri proses 

distribusi suatu produk tanpa menggunakan perantara. 

Distribusi langsung ini memerlukan sumberdaya yang besar. 

Disisi lain dengan melakukan distribusi langsung, produsen 

dapat menikmati margin profit yang dapat menjadi bagian 

dari perantara. Ada beberapa hal lain yang menjadi 
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keuntungan bila produsen melakukan distribusinya sendiri, 

yaitu: 

- Pengontrolan produk di pasar lebih terjamin karena 

akan lebih mudah dipantau. 

- Perusahaan dapat lebih mengenal pasar yang ada. 

- Perusahaan dapat membina hubungan yang lebih 

intensif dengan pasar  sehingga dapat terjadi 

pertukaran informasi. 

- Pengujian ide baru lebih cepat dan terkontrol. 

 

2.  Distribusi dengan Perantara 

Perusahaan produsen menggunakan perantara misalnya 

wholesaler, agen,pengecer dalam mendistribusikan produk 

yang telah dihasilkan. Ada beberapa faktor yang mendorong 

produsen menggunakan perantara dalam distribusi, yaitu ; 

-  Produsen tidak memiliki sumber daya (financial, SDM, 

peralatan) untuk menyalurkan sendiri produknya. 

-  Terdapatnya diskrepansi keragaman pilihan. Konsumen 

akan lebih senang dengan tempat yang lebih dan serba 

lengkap, di lain sisi jenis produk yang dihasilkan oleh 

produsen terbatas sehingga diperlukan pihak yang 

berfungsi untuk mengumpulkan berbagai produk dari 

berbagai produsen. Pihak tersebut adalah perantara. 

-  Terdapatnya diskrepansi kuantitas antara produsen dan 

konsumen. Perusahaan produsen biasanya hanya melayani 

pembelian dalam partai besar, diperlukan diperlukan 

diskrepansi kuantitas supaya konsumen dapat membeli 

dalam dalam satuan yang lebih kecil seperti yang 

diinginkan. Perantara berfungsi untuk menyediakan 

satuan-satuan yang lebih kecil tersebut.  

-  Distribusi dapat perantara dapat lebih efisien. Hal ini bisa 

terjadi dengan beberapa alasan, yaitu : 
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 a.  Perantara memiliki keahlian, pengalaman dan skala 

operasi yang lebih ekonomis bila mereka 

(perantara) mengkhususkan di bidang ini. 

 b.  Penggunaan perantara dapat mengurangi jumlah 

kontak yang harus dilakukan oleh saluran distribusi 

( Gambar 3 ). 

  Saluran distribusi terkait dengan pihak-pihak yang yang 

saling berhubungan satu dengan yang lain dan terlibat dalam 

penyaluran produk dari produsen ke konsumen. Pihak-pihak yang 

terlibat dalam saluran distribusi antara lain wholesaler (pedagang 

besar), distributor fisik, grosir, agen dan pengecer. Panjangnya 

saluran distribusi dalam proses penyampaian produk ke tangan 

konsumen menentukan tingkatan dari saluran distribusi (Gambar 

4). Seringkali produsen tidak hanya menggunakan satu jenis 

tingkatan saluran tunggal tetapi menggunakan menggunakan 

kombinasi dari beberapa saluran tersebut . 

 

Gambar 11  Bagaimana Perantara Mengurangi Jumlah Kontak 
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Gambar 12.  Tingkatan Saluran Distribusi 

 

H. Luas Saluran Distribusi  

 Luas saluran pemasaran adalah jumlah perantara yang 

digunakan pada setiap tingkat saluran distribusi. Berdasarkan dari 

banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam saluran distribusi 

tersebut, maka terdapat tiga pilihan yang dapat digunakan oleh 

produsen, yaitu ; (Simamora;2003) 
 

1.  Distribusi Intensif  

Distribusi Intensif menggunakan jumlah perantara yang 

banyak untuk mencapai konsumen. Distribusi Intensif ini 

digunakan untuk Convenience Products, semakin cepat 

konsumen terpenuhi kebutuhan maka kepuasan akan 

semakin meningkat. Contoh : kebutuhan sehari-hari. 
 

2.  Distribusi Selektif 

Distribusi selektif  membatasi banyak perantara yang ada 

dalam tingkat saluran distribusinya. Penggunaan saluran 

distribusi yang selektif dimaksudkan untuk meniadakan 

perantara yang tidak menguntungkan. Dapat juga digunakan 

untuk menjaga image dan positioning dari suatu produk. 

Distribusi ini digunakan untuk memasarkan produk-produk 
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baru, shopping product, speciality products. Contoh : Jeans 

Levi’s hanya ada di beberapa departemen store, showroom 

Mercedes yang hanya ada di kota-kota tertentu. 

3.  Distribusi Eksklusif 

Distribusi Ekslusif dilakukan oleh produsen dengan 

menentukan satu atau dua perantara dalam saluran 

distribusinya. Produk ditempatkan hanya pada satu atau dua 

tempat pada area pemasarannya. Contoh ; Pakaian rancangan 

Giovanni Versace hanya ada di satu butik di Jakarta 

 

I. Distribusi Konvensional Dan Kontemporer 

 Pola hubungan antara produsen dengan konsumen dengan 

menggunakan saluran distribusi berkembang seiring dengan 

perubahan yang ada pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

antara lain faktor lingkungan secara umum yang dihadapi oleh 

perusahaan produsen, faktor produk, faktor pasar serta faktor 

internal perusahaan produsen. Pola-pola saluran distribusi 

berkembang dari konvensional sampai ke saluran distribusi yang 

kontemporer. 

 

a) Distribusi Konvensional 

 Saluran distribusi konvensional merupakan saluran 

distribusi konservatif yang selama telah digunakan oleh 

perusahaan untuk menyalurkan produk dari produsen ke 

konsumen. Secara umum terdapat dua kelompok perantara 

sebagai channel members  dalam distribusi ini, yaitu  

1.  Pedagang Perantara, merupakan anggota saluran yang 

mempunyai hubungan  erat dengan kepemilikan 

produk dan berhak memiliki barang yang dipasarkan, 

walaupun kepemilikan tersebut tidak harus secara fisik. 

2.  Agen Perantara, anggota saluran distribusi yang 

melakukan tugas pemasaran dengan menyediakan jasa 
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atau pelayanan tambahan yang berhubungan dengan 

penjualan dan distribusi produk, tetapi tidak mempunyai 

hak kepemilikan atas suatu  produk/jasa yang 

diperdagangkan tersebut. 

Dalam distribusi konvensional tingkatan dan banyaknya 

perantara yang ada dalam saluran distribusi telah ditentukan oleh 

produsen sesuai dengan kebutuhan. Dengan ditetapkannya 

tingkatan dan banyak perantara terlebih dahulu, bila terjadi 

terjadi fluktuasi permintaan di pasar maka akan menimbulkan 

biaya tetap bagi produsen. Biaya tetap yang muncul ini akan 

membebani biaya pemasaran secara keseluruhan bagi produsen 

dan akhirnya akan mengurangi profit yang seharusnya diterima.  

Dalam distribusi konvensional pemasaran diserahkan pada 

pihak perantara, dimana fungsi pertukaran, fungsi pengumpulan, 

fungsi penyimpanan dan fungsi pemilihan diambil alih oleh 

channel members yang ada dalam saluran. Dengan penyerahan 

atau pengambilaalihan fungsi-fungsi ini membuat produsen dapat 

mengurangi dan membagi resiko yang mungkin timbul dalam 

proses distribusi produk. Disisi lain dengan pengambilalihan ini, 

memerlukan pengawasan yang ekstra pada saluran distribusi 

dengan tingkatan yang telah ditentukan.Pengawasan harga 

merupakan hal yang penting, karena setiap perantara dalam 

saluran distribusi bisa saja melakukan kebijakan harga yang 

mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh produsen. 

Masalah pengawasan ini berkait pula dengan situasi dimana 

seringkali antar anggota saluran tidak dalam hubungan kerja yang 

formal.  

Perbedaan tingkat harga dari masing-masing channel member 

bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ; 

(Swastha;1999) 

- Margin, didefinisikan sebagai perbedaan antara harga beli 

dan harga jual dari suatu produk. 
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- Nilai tambah (value added), merupakan kontribusi atau 

selisih nilai suatu produk setelah melalui suatu proses yang 

dilakukan oleh perantara. 

- Biaya, sejumlah pembayaran atas penggunaan faktor-faktor 

produksi seperti tenaga kerja dan biaya modal. 

Berdasarkan karakteristik dan sifat dari distribusi 

konvensional dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi 

kelemahan dan kekuatan dari distribusi ini, yaitu; 

a.  Kekuatan 

1). Produsen dapat membagi fungsi-fungsi distribusi antara 

lain ; fungsi pertukaran, fungsi pengumpulan, fungsi 

penyimpanan dan fungsi pemilihan kepada pihak 

perantara. 

2). Produsen dapat membagi resiko yang mungkin timbul 

dalam proses distribusi produk. 

3).  Biaya pemasaran atau distribusi produk akan lebih efisien 

bila produsen tidak mempunyai spesialisasi di bidang 

tersebut. 

b.  Kelemahan 

1).  Distribusi konvensional bersifat kaku, karena struktur dan 

tingkatan saluran distribusi sudah ditentukan 

sebelumnya. 

2).  Budget terserap ke saluran distribusi, margin profit yang 

seharusnya bisa dinikmati oleh produsen harus dibagi 

dengan perantara yang ada dalam saluran distribusi yang 

ada. 

3).  Perlunya pengawasan yang intensif supaya kebijakan yang 

ada dalam saluran distribusi yang ada sesuai dengan 

tujuan yang ditetapkan oleh produsen. 
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b) Distribusi Kontemporer 

Distribusi kontemporer merupakan saluran distribusi yang 

mengandung kebebasan kreativitas tanpa batas dan bersifat 

flexible (Julianto;2007). Produsen mempunyai keleluasaan untuk 

menentukan saluran distribusi tanpa harus dibatasi oleh 

tingkatan-tingkatan dalam saluran distribusi. Kebebasan ini 

didasarkan pada kondisi dari faktor-faktor yang mempengaruhi  

keputusan tentang saluran distribusi yang bersifat dinamis. 

Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu ; faktor lingkungan secara 

umum, faktor produk, faktor pasar dan faktor internal produsen, 

misalnya; sumberdaya keuangan, sumberdaya manusia dan tujuan 

dari perusahaan. 

Kebebasan bentuk dalam saluran distribusi kontemporer 

didasarkan pada turbulensi dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

pasar. Sifatnya yang flesibel menyebabkan sedikitnya biaya tetap 

yang harus ditanggung produsen ketika terjadi fluktuasi 

permintaan. Hal ini akan sangat menguntungkan produsen karena 

dapat menjaga profit karena biaya tetap dapat dikendalikan yang 

akhirnya profit margin tidak terserap dalam saluran distribusi. 

Distribusi kontemporer tidak menggunakan saluran distribusi 

dengan tingkat dan banyak penyalur yang baku. Distribusi 

kontemporer dapat dilakukan oleh produsen dengan melakukan 

penyaluran produk melalui ; direct selling, telemarketing, mail 

order, TV Shopping, multi level marketing, E-commerce, pameran, 

komunitas dan seminar. 

 

1).  Direct Selling  

  Direct Selling atau penjualan langsung merupakan 

penyaluran produk yang dilakukan langsung kepada 

konsumen. Direct selling dapat dilakukan dengan kombinasi 

dari berbagai metode yang ditujukan langsung pada 

konsumen dan berusaha untuk memperoleh respon. Metode-

metode yang bisa dipakai yaitu dengan secara personil 
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mendatangi konsumen langsung, penggunaan surat, telepon, 

email dan alat non-personal lainnya. Ada beberapa 

keunggulan yang diberikan direct selling antara lain ; 

- Non-public ; pesan dialamatkan kepada orang-orang 

tertentu. 

- Customized ; pesan dapat disesuaikan untuk menarik 

individu yang dituju 

- Up to date ; pesan dapat disiapkan secara singkat dan 

akurat untuk disampaikan kepada individu tertentu. 

- Interaktif ; pesan dapat dirubah berdasarkan respon 

konsumen. 

Direct Selling dapat dilakukan untuk mendistribusikan 

produk-produk yang tidak bersifat massal, misalnya ; 

shopping products, speciality products, unsought products dan 

produk-prodik industri. Konsumen yang terbatas 

memungkinkan direct selling dilakukan untuk 

mendistribusikan produk. Contoh ; Lux memilih melakukan 

penjualan door to door dalam memasarkan produknya. 

2).  Telemarketing 

Telemarketing merupakan metode distribusi produk dari 

jarak jauh atau tidak berinteraksi langsung secara fisik. 

Metode ini dapat dilakukan bila daerah pemasaran 

mempunyai lokasi terpisahkan oleh jarak dan tersebar. 

Metode ini menggunakan alat-alat non-personal untuk 

menjadi perantara dalam distribusi produk, misalnya ; 

televisi, surat, email, telepon. 

3).  Mail Order 

Metode distribusi produk dengan menggunakan ‘mail’ atau 

surat baik itu dengan surat-menyurat maupun dengan 

menggunakan email. Metode ini dapat digunakan untuk pasar 

atau konsumen yang lokasi berjauhan sehingga tidak perlu 

melakukan interaksi secara langsung dengan mendatangi 

langsung secara persona. Contoh ; lembaga-lembaga 
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pendidikan menjual produknya dengan mengirimkan brosur, 

buklet dan formulir pendaftaran lewat surat dan email.  

4.  TV Shopping. 

Metode distribusi dengan menggunakan sarana televisi 

dimana transaksi jual beli dapat dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik ini. Sarana telepon menjadi 

alat pendukung terlaksananya pembelian. Contoh ; produk-

produk perlengkapan fitness yang dijual melalui media 

televise, bila konsumen akan melakukan pembelian dapat 

dilakukan dengan cara telephone order. 

5).  Multi Level Marketing 

Metode distribusi yang menggunakan konsumen sebagai 

sarana pemasaran suatu produk dengan pembagian hasil 

yang telah ditentukan. Metode ini banyak dikembangkan oleh 

perusahaan sebagai produsen karena tidak hanya dapat 

menjaring konsumen baru tetapi membuat konsumen 

tersebut menjadi lebih loyal dengan produk. Contoh ; Avon 

dan Amway yang memilih multi level marketing sebagai 

saluran distribusi. 

6.  E-Commerce 

Metode distribusi dengan menggunakan media internet. 

Penjualan dan pembelian atau transaksi produk dapat 

dilakukan lewat internet dengan menggunakan email. Metode 

ini dapat digunakan untuk produk-produk dengan pasar 

terbatas misalnya ; buku dengan judul dan pengarang 

tertentu (misalnya buku-buku import), mesin, dsb. 

7.  Pameran 

Metode distribusi dengan mengunakan event-event pameran 

untuk menyampaikan produk yang dihasilkan. Proses 

pertukaran dapat dilakukan ditempat pameran atau dengan 

pemesanan dan pertukarannya dapat dilakukan selanjutnya. 

Contoh ; perumahan, meubel dan alat-alat elektronik. 
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8.  Komunitas 

Komunitas dapat didefinisikan sebagai kumpulan individu 

yang mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu misalnya ; 

profesi, ideologi atau faham tertentu dan gaya hidup. 

Produsen dapat menggunakan komunitas-komunitas ini 

sebagai alat untuk memasarkan dan mendistribusikan 

produk. Komunitas yang dianggap sebagai ‘trend setter’ dan 

mempunyai posisi yang penting di masyarakat dapat 

dijadikan ‘kunci’ yang dapat memberikan pengaruh pada 

pasar dan menjadi kekuatan untuk menjaring konsumen 

serta memperluas pasar, misalnya ; komunitas agama 

tertentu, komunitas selebriti.  

9.  Seminar 

Metode distribusi produk dengan menggunakan seminar-

seminar yang dapat memberikan pemahaman pada 

pentingnya suatu produk. Seminar dapat mempengaruhi 

perilaku konsumen  dari yang sebelumnya tidak mengenal 

suatu produk menjadi konsumen yang sangat membutuhkan 

produk tersebut. Contoh ; Pera-pera yang menggunakan 

seminar-seminar terlebih dahulu sebelum mereka menjual 

produk yang mereka miliki. 

Berdasarkan sifat, karakteristik dan metode-metode yang 

dapat digunakan dalam distribusi kontemporer, terdapat 

keunggulan dan kelemahannya sebagai berikut ; 

 Keunggulan : 

a.  Produsen bisa leluasa memilih metode yang sesuai 

dengan produk, pasar dan keinginan konsumen yang 

dilayani. 

b.  Produsen dapat menyesuaikan dengan budget yang 

dimiliki tanpa harus terkekang dengan kekakuan 

tingkatan saluran distribusi. 

c.  Sifat distribusi kontemporer yang fleksibel dapat 

disesuaikan dengan fluktuasi  permintaan yang ada di 
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pasar sehingga produsen tidak dibebani biaya tetap 

yang besar.  

d.  Pengawasan yang lebih baik bisa dilakukan oleh 

produsen terhadap saluran distribusi dan metode yang 

dipilih. 

 Kelemahan ; 

a.  Memerlukan sumebrdaya manusiia yang mempunyai 

kapabilitas yang tinggi karena metode-metode yang 

digunakan memerlukan keahlian dan spesialisasi 

tertentu. 

b.  Bila permintaan cenderung bertambah maka akan 

berdampak pada biaya yang dikeluarkan untuk saluran 

distribusi 

c.  Sangat terbatas penggunaanya untuk produk-produk 

massal. 

 

J. Kriteria Pemilihan Saluran Distribusi 

Untuk menentukan saluran distribusi yang paling efektif 

digunakan oleh produsen dalam mencapai tujuan pemasaran yang 

diharapkan, ada beberapa criteria kunci yang harus diperhatikan, 

yaitu : (julianto;2007) 

1.  Harga Produk atau jasa. Harga dari suatu produk akan 

menentukan jenis  produk dan segmentasi pasar yang 

akan dilayani. 

2. Jenis Produk, dengan menentukan jenis produk akan  

diketahui bagaimana  perilaku pembelian dari 

konsumen. Bila pembelian dilakukan dalam frekuensi yang 

tinggi digunakan distribusi yang intensif. 

a.  Ketahanan Produk, seberapa lama produk bertahan dan 

dapat dikonsumsi menentukan harus seberapa dekat 

produk tersebut dengan pasar. Bila produk tidak tahan 

lama maka harus dekat dengan pasar. 
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b. Berdasarkan manfaat. Manfaat tempat (place utility) 

dan manfaat waktu (time utility) akan memberikan 

implikasi harus seberapa dekat produk dengan pasar. 

c.  Memiliki substitusi. Bila suatu produk memiliki 

substitusi maka ketika konsumen menbutuhkan 

produk tersebut maka harus tersedia. Sehingga produk 

harus dekat dengan pasar dan supply produk harus 

terjamin. 

d.  Kuantitas Produk (massal, customized atau ekslusif). 

Bila produk massal saluran distribusi yang intensif 

sangat efektif. Produk customized memerlukan saluran 

distribusi dengan tingkatan tertentu, sedangkan untuk 

produk ekslusif produsen harus lebih selektif memilih 

saluran distribusi dan menentukan jumlah atau luas. 

Distribusi kontemporer disarankan untuk produk jenis 

ini. 

3.  Berat dan ukuran produk. Berat dan ukuran produk 

menentukan saluran distribusi yang bisa dipilih oleh 

produsen. Produk yang mempunyai ukuran  yang 

besar akan memerlukan biaya transportasi yang lebih besar 

sehingga  saluran distribusi dengan menggunakan 

tingkatan tertentu dapat digunakan. Untuk produk yang 

berukuran kecil produsen akan lebih leluasa memilih 

saluran distribusinya. 

4.  Pemahaman Masyarakat terhadap produk. Bila masyarakat 

belum mempunyai pemahaman yang memadai tentang 

suatu produk distribusi kontemporer dapat digunakan 

untuk mengubah ketidaktahuan menjadi suatu kebutuhan 

5.  Dana yang tersedia. Bila produsen mempunyai dana yang 

terbatas maka dapat  membebankan biaya pemasaran pada 

perantara dalam saluran distribusi dengan konsekuensi 

pembagian profit. 
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6.  Jenis tempat tinggal (apartemen, perumahan, 

perkampungan). Perilaku dari  konsumen yang 

berbeda berdasar lingkungan tempat tinggal 

mempengaruhi pemilihan distribusi produk. Perumahan 

dan perkampungan distribusi dengan perantara misalnya 

agen dan pengecer masih dapat dilakukan, sedangkan 

untuk apartemen distribusi kontemporer akan lebih 

mencapai sasaran. 

7.  Kondisi daerah setempat (lalu lintas dan tingkat kepadatan). 

Kondisi ini  mempengaruhi aspek transportasi dari suatu 

distribusi. 

8.  Budaya hidup (culture) dan life style. Untuk gaya hidup dan 

budaya yang lebih modern yang lebih bersifat 

individualistis dan eksklusif distribusi kontemporer sangat 

efektif dilakukan. 

 

K. Faktor Kunci Keberhasilan Distribusi 

1. Sistem yang terintegrasi antara pabrik-penyimpanan-

pengiriman dan  control. 

2. Sistem penyimpanan dan penataan di gudang baik dalam 

hal: 

- Penjagaan kualitas produk 

- Kemudahan dalam melakukan keluar masuk barang 

- Sistem FIFO dan LIFO yang digunakan 

Faktor ini akan sangat penting terutama untuk produk-

produk yang tidak tahan lama dan bersifat rentan akan 

kerusakan. 

3. Pemilihan saluran distribusi yang tepat berdasarkan faktor 

lingkungan,  produk, pasar dan kondisi internal produsen 

4. Pemilihan sarana transportasi/angkutan. Sangat penting 

untuk convenience products. 
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5. Prediksi tentang keadaan yang akan terjadi misalnya dalam 

hal: 

- Kenaikan harga barang 

- Kenaikan volume angkutan secara umum ( hari raya 

idul fitri) 

- Faktor cuaca yang bisa mengganggu pengangkutan 

6. Antisipasi terhadap kejadian yang tidak bisa 

diperhitungkan misalnya kecelakaan, keterlambatan, 

kebiasaan pengurusan di bea cukai  untuk produk-

produk import. 
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BAB 7 

PROMOSI 

 

 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Promosi 

Banyak pandangan telah diungkapkan dalam berbagai 

literatur tentang pengertian promosi, antara lain: 

a. Ben M. Enis (1974: 378), defines promotion as communication 

that inform potential customers of the existence of products, and 

persuade them that those products have want satisfying 

capabilities. 

b. William J. Stanton (1981 : 445) menyatakan "Basically, 

promotion is an exercise in information, persuasion and 

conversely, a person who is persuaded is also being informed". 

Berdasarkan pengertian promosi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa promosi itu adalah sejenis komunikasi yang memberi 

penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan 

jasa. Tujuan promosi ialah memperoleh perhatian, mendidik, 

mengingatkan, dan meyakinkan calon konsumen. 

William Shoell (1993 : 424) menyatakan "Promotion is 

marketers' effort to communicate with target audiences. 

Communiacation is the process of influencing others' behavior by 

sharing ideas, information or feeling with them". Promosi ialah 

usaha yang dilakukan oleh marketer, berkomunikasi dengan calon 

audiens. Komunikasi adalah sebuah proses membagi ide, 

informasi, atau perasaan audiens. 
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B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Promotional Mix 

William J. Staton (1981 : 461) menyatakan Four factors that 

should into account in deciding on the promotional mix are: 

a. The amount of money available for promotion. 

Bisnis yang memiliki dana banyak tentu memiliki kemampuan 

lebih besar dalam mengkombinasikan elemen-elemen 

promosi. Sebaliknya bisnis yang lemah keuangannya sedikit 

sekali menggunakan advertising dan promosinya kurang 

efektif. 

b. The Nature of the market 

Keadaan pasar, ini menyangkut daerah geografis pasaran 

produk dan juga calon konsumen yang dituju. 

c. The Nature of product 

Keadaan product, ini menyangkut apakah produk ditujukan 

untuk konsumen akhir atau sebagai bahan industri, atau 

produk pertanian. Lain produk, lain pula teknik yang 

digunakan. 

d. The stage of the product's life cycle 

Pada tingkat mana siklus kehidupan produk sudah dicapai, 

akan mempengaruhi promosi yang digunakan, misalnya pada 

tahap introduksi, maka promosi ditujukan untuk mendidik, 

mengarahkan kenapa konsumen pada produk baru, apa 

istemewanya produk baru tersebut, kenapa produk penting 

untuk dibeli, dan sebagainya. Disini penting penggunaan 

personal selling, juga pameran, show. Pada tahap growth 

promosi diarahkan agar konsumen lebih memilih merek yang 

makin populer, teknik utama lebih cocok advertising. Pada 

tahap maturity, advertising lebih menekankan keunggukan 

produk, agar konsumen tidak mengarah kepada decline. Dan 

pada tahap decline, situasi pasar sudah lesu, maka semua 

teknik promosi dikurangi, kecuali jika masih ada harapan 

produk untuk bangkit. 
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William F. Schoell (1993 : 425) mengungkapkan faktor-

faktor yang mempengaruhi penggunaan promotion mix, ialah: 

1) The Marketer 

Dalam hal ini bisa digunakan push strategy dan pull strategy. 

"A push strategy is a sales building strategy in which the 

producer actively promotes its product to intermediaries, 

which actively promote it to final buyers". Kegiatan push 

adalah mendorong penjualan yang dapat terjadi karena 

produsen mendorong pedagang besar kemudian pedagang 

besar mendorong pengecer, dan pengecer mendorong 

konsumen agar mau membeli suatu produk dan akan 

memperoleh bonus tertentu. "A pull strategy is a sales 

building strategy in which the producer focuse promotion 

efforts directly on the final buyer, rather than on wholesaler 

or retailers". Dalam hal ini produsen langsung 

mengarahkan promosi ke konsumen akhir. Nanti 

konsumenlah yang meminta produk tersebut ke toko dan 

toko meminta produk tersebut ke produsen melalui agen 

produsen.                                      

2) The Target Market 

Siapa calon konsumen, dimana lokasinya, ini akan 

mempengaruhi promotion mix yang akan digunakan.  

3) The Product 

Maksudnya melihat posisi produk dalam tingkat siklus 

kehidupan. Pada tahap introduksi produk, promosi 

diarahkan untuk memperkenalkan produk dengan cara 

memberi sampel gratis. Pada tahap growth promosi 

diarahkan untuk memantapkan kepercayaan masyarakat.  

4) The Situation 

Ini tergantung pada berbagai situasi lingkungan 

perusahaan, seperti persaingan, ekonomi, politik dan 

sebagainya. 
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C. Tujuan Promosi 

Tujuan utama promosi ialah memberi informasi, menarik 

perhatian dan selanjutnya memberi pengaruh meningkatnya 

penjualan. 

Promotion's objectives are to gain attention, to teach, to remind, 

to persuade, and to reassure (Schoell, 1993 : 424). Tujuan promosi 

ialah memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, 

meyakinkan. 

Suatu kegiatan promosi jika dilaksanakan dengan baik dapat 

mempengaruhi konsumen mengenai dimana dan bagaimana 

konsumen membelanjakan pendapatannya. Promosi berusaha 

agar demand tidak elastis. Promosi dapat membawa keuntungan 

baik bagi produsen maupun konsumen. Keuntungan bagi 

konsumen ialah konsumen dapat mengatur pengeluarannya 

menjadi lebih baik, misalnya konsumen yang membaca iklan, ia 

dapat membeli barang yang lebih murah. Dengan dipasangnya 

iklan di surat kabar, majalah dan sebagainya, maka harga surat 

kabar tersebut bisa terjangkau oleh masyarakat umum. Jika surat 

kabar tidak ada penghasilan dari pemasang iklan, maka harga 

surat kabar tersebut akan mahal. 

Sebagai dampaknya, konsumen dibujuk untuk membeli 

barang yang kadang-kadang barang tersebut belum 

dibutuhkannya, atau belum waktunya ia miliki. 

Keuntungan bagi produsen ialah promosi dapat 

menghindarkan persaingan berdasarkan harga, karena konsumen 

membeli barang karena tertarik akan mereknya. Promosi 

menimbulkan goodwill terhadap merek. Promosi bukan saja 

meningkatkan penjualan tapi juga dapat menstabilkan Produksi. 

Keuntungan selanjutnya ialah perusahaan dengan goodwill yang 

besar akan dapat memperoleh modal dengan mudah. 

Sebaliknya kerugian bagi perusahaan ialah: 

• Konsumen mengharapkan barang-barang yang diproduksi 

oleh pabrik mempunyai uniformitas, artinya mutunya 
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selalu baik dan harga stabil sesuai dengan promosi yang 

dilancarkan, tetapi kadang-kadang hal ini tidak dapat 

dipenuhi.     

• Apabila perusahaan sudah mulai dengan usaha promosi, 

maka usaha tersebut harus dilakukan terus-menerus, ini 

menyebabkan biaya promosi skan selalu ada bahkan 

meningkat pula. 

 

D. Elemen-elemen Promosi 

Ada 4 elemen promosi, seperti diungkapkan Philip Kotler 

dan Gary Armstrong (1991 : 432) the four major promotion tool are 

defined below: 

Advertising. Any paid form of non-personel presentation and 

promotion of ideas, good, or services by an identified sponsor. 

Sales Promotion. Short-term incentives to encourage purchase or 

sales of a product or services.  

Public Relation. Building good relation with the company's various 

public by obtaining favorable publicity, building up good "corporate 

image" and handling or heading off unfavorable rumors, strories, 

and event. Artinya membangun hubungan baik dengan relasi 

perusahaan, agar nama baik perusahaan selalu terpelihara, dan 

melawan isu-isu negative yang disebarkan oleh pihak lain.  

Personal Selling. Oral presentation in a conversation with one or 

more prospective purchasers for the purpose of making sales. 

a) Advertising 

John D. Burke (1980 : 9) menyatakan bahwa tahun 1890 

advertising telah dirumuskan sebagai "Berita tentang Barang 

dan Jasa". Tahun 1904 John W. Kennedy memberikan definisi 

advertising sebagai "Salesmanship in Print". Sebelum ini tidak 

ada pakar lain yang mempersoalkan advertising. Pernyataan 

Kennedy tersebut betul-betul membuat kejutan orang-orang 

bisnis. 
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Burke (1980 : 9) mendefinisikan "advertising is a sales message 

directed at a mass audience, that seeks through, persuasion to 

sell goods, services, or ideas on behalf, of the paying sponsor'. 

Artinya advertising menyampaikan pesan-pesan penjualan 

yang diarahkan kepada masyarakat melalui cara-cara yang 

persuasif yang bertujuan menjual barang, jasa atau ide. 

b) Media Advertising 

Sebagai media dari advertising ialah surat kabar, majalah, surat 

(direct mail), TV, Radio, bioskop, papan reklame, car cards, 

lampu-lampu, katalogus buku, telpon, dan sebagainya. 

Pemilihan media advertising yang akan digunakan, akan 

tergantung kepada: 

1. Daerah yang akan dituju 

2. Konsumen yang diharapkan 

3. Appeal (daya tarik) yang digunakan oleh media-media 

tersebut. 

4. Fasilitas yang diberikan oleh media-media tersebut dalam 

hal biaya. 

c) Tipe Advertising 

1. Price advertising, yaitu yang menonjolkan harga menarik. 

Contohnya dapat kita baca dari iklan; kamera saku; kamera 

masa kini, untuk siapa saja, fujica pocket 250, hanya Rp. 

100.000 berikut tas. 

2. Brand advertising yang memberikan impressi tentang nama 

brand kepada pembaca atau pendengarannya seperti: 

Instant, kini Dancow Instant lezat hanya 4 detik Dancow 

Instant -Dancow Instant. 

3. Quality advertising yang mencoba menciptakan impressi 

bahwa produk yang direklamekan mempunyai mutu yang 

tinggi. Misalnya: Pakailah Vim untuk lantai. Vim pembersih 

lantai yang ampuh. 

4. Product advertising berusaha mempengaruhi konsumen 

dengan faedah-faedah dari pemakaian suatu produk. 

Contoh: Obat Pil Ampuh, untuk sakit kepala, pusing-pusing, 
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sakut gigi, nyeri otot, sakit perut. 

5. Institutional advertising yaitu menonjolkan nama 

perusahaan dengan harapan agar konsumen mempunyai 

kesan mendalam tentang nama perusahaan tersebut, 

sehingga ini merupakan jaminan mutu seperti: Bayer 

jaminan mutu. 

6. Prestige advertising yang berusaha memberikan fashion 

pada suatu produk atau mendorong masyarakat 

mengasosiasikan produk tersebut dengan kekayaan atau 

kedudukan. Seperti orang-orang penting di dunia memakai 

arloji Rolex. 

Di samping tipe di atas, kita kenal juga appeal yaitu daya tarik 

yang ditimbulkan oleh advertising, yaitu sebagai berikut: 

1. Appeal yang memberikan rasa kebanggaan bila menggunakan 

produk yang bersangkutan. Misalnya: "Semua perhatian 

ditujukan kepada anda apabila memakai batik keris". "Lowrey 

organ bagaikan memimpin sebuah konsert". 

2. Economy appeal yaitu, daya tarik yang mengemukakan bahwa 

si pembeli akan mendapat penghasilan bila memakai atau 

menggunakan produk tersebut, atau produk itu lebih hemat, 

tahan lama dan sebagainya. Contoh: foto copy Toshiba 

mendorong ke arah masa depan anda yang gemilang, karena 

dengan anda memiliki mesin foto copy Toshiba berarti 

investasi yang terjamin. 

3. Appeal yang mengemukakan rasa kasih sayang. Contohnya; 

"Bedak bayi Johnson, selembut kasih sayang. 

4. Safety appeal yang menonjolkan rasa keselamatan bila 

menggunakan produk tersebut. Contoh: "Yamato alat 

Pemadam api". "Dunlop SP Sport Radial, kokoh, lebar dan 

mantap dengan Aquajet, lekat di jalan "menciptakan revolusi 

dalam keamanan pengemudi". 

5. Ownership appeal seperti hobby dan lain-lain. Contoh: "Album 

ceritera ternama... bacaan bermutu". 

6. Appeal terhadap kesenangan yang akan diperoleh dari barang 
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atau jasa seperti radio, TV, travel biro dan sebagainya. Contoh: 

"Sansui speaker system, menyajikan musik orisinil". "Beker 

Seiko Quarts dengan 3 macam suara, yang bisa diatur menurut 

keinginan anda". 

Dalam prakteknya setiap advertising, tidaklah menonjolkan 

satu macam appeal saja, tapi seringkali appeal yang bermacam-

macam. Contoh diatas hanya diberikan sekedar memperjelas saja. 

Setelah kita berbicara panjang lebar dengan reklame, baiklah 

kita tinjau apakah reklame itu. Reklame berasal dari dua kata yaitu 

re dan clamo; re artinya berulang-ulang, clamo artinya berseru. 

Jadi reklame arti berseru berulang-ulang. 

Kegiatan reklame ini dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu: 

a. Papan reklame, didirikan di pinggir jalan di tempat strategis 

sehingga jelas dipandang. Papan reklame ini dimanfaatkan 

pula sebagai sarana hiasan kota dengan menggunakan 

warna-warni lampu penerangan. Dapat dipasang rendah 

ataupun dipasang tinggi di atas gedung bertingkat. 

b. Poster, yaitu berupa tulisan singkat tentang apa yang 

dipromosikan di atas kertas atau kain. Gambarnya agak 

mencolok. 

c. Katalog, ini juga dibuat di atas kertas dengan desain menarik 

berisi keterangan dengan gambar disertai foto dan daftar 

harga barang yang ditawarkan.  

d. Folder, ini dibuat dalam bentuk kertas yang dilipat-lipat 

sehingga menarik, kecil mungil, dihiasi tulisan dan gambar, 

foto. 

e. Spanduk, ini pada umumnya dibuat dari kain yang ditulis 

kadang-kadang juga diberi gambar dipasang/direntang di 

jalan-jalan, ataupun di depan gedung/bangunan tertentu.  

f. Slide, ini merupakan bahan yang diproyeksikan di dalam 

bioskop sehingga menjadi bahan iklan yang ditayangkan 

sebelum pemutaran film.  

g. Iklan, adalah sejenis reklame yang dipasang pada media 

cetak seperti surat kabar, majalah atau media elektronik 
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seperti televisi dan radio. 

 

Dalam reklame ini ada 2 bagian yang penting yaitu: 

1. Thema reklame yang selalu menonjolkan thema cerita 

mengenai barang kepada konsumen. Ditonjolkan bahwa 

barangnya jauh lebih baik dari barang lain. Barangnya selalu 

nomor satu di dunia. Sehingga reklame tersebut menimbulkan 

brand image pada konsumen. 

2. Aksi reklame, disini tidak ditonjolkan barang nomor 1 

melainkan mengadakan sesuatu aksi kepada konsumen 

misalnya memberikan potongan sekian persen. 

Ada sesuatu perbedaan reklame antara barang yang baru 

diintroduksi ke pasar dengan barang yang sudah lama masuk 

pasar, dan sudah mempunyai posisi yang kuat di pasar. Tujuan 

reklame untuk barang yang sudah mempunyai posisi kuat ialah 

untuk memperkecil elastisitas permintaan. Dalam hal ini reklame 

harus lebih menekankan faktor mutu atau kualitas barangnya. 

Tapi barang-barang yang baru dalam taraf pengenalan kepada 

masyarakat, tujuan reklame menonjolkan faktor harga yang lebih 

rendah dari permintaan, harga barang lainnya. Kemudian ada 

suatu hal yang harus diperhatikan dalam reklame yaitu "truth in 

arivertisine" ialah tidak boleh menipu atau memberi keterangan 

yang berlainan dengan keadaan barang yang direklamekan. Ini 

adalah untuk menjaga advertising impact yang negatif terhadap 

konsumen. 

 Bagaimana mengukur efektivitas dari para advertising? 

Caranya ialah: 

1. Pre testing dilakukan sebelum advertising itu dilaksanakan 

misalnya dengan random konsumen yang disebut pula 

dengan consumers jury. 

2. Test market yaitu dengan mengambil daerah pasaran 

tertentu sebagai test marketnya. 
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3. Lihat jumlah-penjualan. Jadi ini dilakukan setelah 

advertising dilaksanakan. 

 

d) Personal Selling 

Yang dimaksud dengan personal selling ialah: "Oral 

presentation in a conversation with one or more prospective 

customers for the purpose of makin sales". 

Cara penjualan personal sellling adalah cara yang paling tua 

dan penting. Cara ini adalah unik, tidak mudah untuk diulang, 

dapat menciptakkan two ways communication antara ide yang 

berlainan antara penjualan dan pembeli. Cara ini adalah satu-

satunya cara dari sales promotion yang dapat menggugah hati 

pembeli dengan segera, dan pada tempat dan waktu itu juga 

diharapkan konsumen dapat mengambil keputusan untuk 

membeli. 

Bentuk-bentuk personal selling yang kita kenal secara garis 

besarnya adalah sebagai berikut: 

1. Di toko 

2. Di rumah-rumah (penjual datang ke rumah) 

3. Penjual yang ditugaskan oleh pedagang besar untuk 

mendatangi, pedagang eceran. Seperti para penjual obat dari 

farmasi mendatangi apotik-apotik, atau agen-agen barang 

kelontong mendatangi toko eceran dan sebagainya. 

4. Penjual yang ditugaskan oleh produsen untuk menghubungi 

pedagang besar/pedagang eceran. 

5. Pimpinan perusahaan berkujung kepada langganan-

langganannya penting. 

6. Penjual yang terlatih secara teknis mengunjungi para 

konsumen industri untuk memberikan nasehat dan bantuan. 

Prinsip-prinsip Dasar Personal Selling                                

1) Persiapan yang matang ini, meliputi pengetahuan:                  

a. Mengenal pasar dimana barang akan dijual yaitu meliputi 

keterangan-keterangan mengenai keadaan perekonomian 
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pada umumnya, persaingan trend harga dan sebagainya.  

b. Mengenai langganan dan calon langganan. Dalam hal ini 

perlu diketahui buying motives, yaitu apa motif orang 

membeli dan buying habits, yaitu kebiasaan orang 

membeli. Buying habits orang kita, biasanya suka 

memborong belanja barang pada awal tiap bulan, pada 

hari-hari menjelang hari raya, tahun baru dan sebagainya. 

c. Cukup mengetahui tentang produk yang akan dijualnya. 

Para konsumen sangat tidak senang pada penjual, yang 

tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen, 

sebagaimana  bisanya  konsumen ingin mendapatkan 

macam informasi mengenai barang yang akan dibelinya. 

d. Prinsip dasar harus dikuasai oleh penjual karena dengan 

demikian ia dapat mempengaruhi konsumen untuk 

membuat transaksi yang menguntungkan kedua belah 

pihak. la berusaha dengan segala kemampuannya agar 

konsumen yang masuk toko, harus selalu mempunyai 

kesan baik, dan bisa melakukan transaksi yang 

menguntungkan kedua belah pihak. 

2) Mendapatkan atau menentukan tempat pembeli.      

Dalam mendapatkan pembeli seorang penjual harus 

berpedoman kepada kebijaksanaan perusahaan mengenai 

channel of distribution yang dipergunakan. 

3) Merealisir penjiialan 

Meskipun dimana terjadinya penjualan tersebut beraneka 

ragam tetapi langkah-langkah yang diambil oleh penjual dalam 

proses penjualan adalah: 

1. Pendekatan dan pemberian normal. 

2. Penentuan kebutuhan langganan. 

3. Menyajikan barang dengan efektif. 

4. Mengatasi keberatan-keberatan. 

5. Melaksanakan penjualan-penjualan. 
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4) Menimbulkan goodwil setelah penjualan terjadi 

Jika penjualan terjadi dengan baik, maka pembeli akan 

memperoleh barang sesuai dengan yang diinginkan, dan 

penjual memperoleh laba. Hal ini akan mempunyai pengaruh 

baik terhadap pembeli tersebut, yaitu akan membeli lagi 

kepada penjual yang sama dikemudian hari. 

Paul D. Converse et al. dinyatakan dalam bukunya (disadur 

bebas). Jika kita perhatikan tiap-tiap keluarga, mereka 

membelanjakan uangnya dalam bentuk, cara yang berbeda. 

Satu keluarga mungkin lebih hemat soal pakaian. tapi lebih 

senang picnic, keluarga lain, mungkin lebih hemat soal 

makanan, kemudian mengutamakan pakaian, yang lainnya 

satu waktu mencoba irit makanan dan pakaian, agat bisa 

membeli TV atau mobil. Tapi jika kita lihat kecendrungan 

umum cara berbelanja dari seluruh keluarga, ada semacam 

kesamaan. Kesamaan itu akan dijumpai, setelah gaji diterima 

pada awal bulan dibelikan barang-barang kebutuhan pokok, 

seperti beras, minyak tanah, minyak goreng, sabun, odol dan 

sebagainya. Maka ada sisa pendapatan, yang disebut 

discretionary buying power. Bagaimana orang membelanjakan 

sisa gaji ini, terdapat kecendrungan yang sama, dalam pola 

konsumsinya. Bagaimana kecendrungan pola konsumsi ini 

telah diadakan penelitian oleh Ernest Engel pada anggaran 

belanja keluarga buruh-buruh Belgia, dan Engel mempunyai 4 

kesimpulan sebagai berikut: 

Jika kita bandingkan antara personal selling dengan 

advertising, maka kita dapat mengemukakan keuntungan-

keuntungan edvertising dibandingkan dengan personal selling 

sebagai berikut: 

1. Biaya perkontrak lebih murah. 

2. Dapat mencapai jumlah pembeli yang banyak dalam sekali 

datang. 

3. Dapat mencapai konsumen yang sukar dihubungi secara 

pribadi. 
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4. Dapat menggunakan berbagai media. 

Tetapi ada pula kelemahan-kelemahan advertising, seperti: 

1. Kurang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan 

keinginan perseorangan. 

2. Kurang mempunyai personal appeal. 

3. Mudah diabaikan/dilupakan. 

4. Tidak menjamin terjadinya transaksi 

 

e) Public Relation - Publicity 

Kotler dan Gary menyebut ini Public Relations yang artinya 

menciptakan "good relation" dengan public, agar masyarakat 

memiliki image yang baik terhadap perusahaan. Melalui public 

relation dapat membentuk pandangan baik (corporante image), 

mencegah berita-berita tidak baik (unfavorable rumors) dari 

masyarakat. 

Kotler (1991 : 465) menyatakan nama lain untuk public 

relation ialah “Publicity" yang didefinisikan sebagai: Activities to 

promote a company or its Products by planting news about it in 

media, not paid for by the sponsor. 

Dalam buku lain, Kotler menyatakan bahwa: "Publicity is any 

form of commercially significant news about a product, an 

institution, a service, or a Person published in space or radio time 

that is not paid for by the sponsor". Jadi publisitas suatu produk, 

lembaga jasa atau orang yang dipublikasikan dalam selebaran atau 

radio yang tidak dipungut bayaran oleh si sponsor. Ada perbedaan 

antara publikasi dan reklame, yaitu: 

1. Reklame dibayar, publikasi tidak dibayar. 

2. Publikasi tidak kentara, sedangkan pada reklame kentara segi-

segi, komersialnya. 

Menurut william Schoell (1993 : 441), Public relations 

adalah kegiatan komunikasi yang dimaksudkan untuk 

membangun image yang baik terhadap perusahaan, menjaga 

kepercayaan dari para pemegang saham. Sedangkan publikasi 
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adalah pemuatan berita di media masa tentang perusahaan, 

produk, pegawai, dan berbagai kegiatannya. Pemuatar berita 

dalam publikasi ini tidak dipungut biaya.                           

- Sales Promotion 

Kotler dan Armstrong (1991 : 457) menyatakan: "sales 

promotion consists of short term incentive to encourage purchase or 

sales of a product or service". 

Kegiatan advertising biasanya disertai oleh dua kegiatan alat 

promosi lain, yaitu sales promotion dan public relation. Tugas 

advertising ialah memberi ajakan kepada calon konsumen untuk 

mengenal dan membeli produk, sedangkan sales promotion 

mengajak mereka agar membeli sekarang (sales promotion offers 

reasons to buy now). Berbagai cara sales promotion yang 

ditawarkan yaitu: memberi sampel gratis, kupon, rabat, diskon, 

premi. kontes, trading stamps, demonstrasi, bonus, hadiah uang, 

perlombaan penyalur dan lain-lain. 

Tujuan digunakan sales promotion ialah: 

1. Menarik para pembeli baru. 

2. Memberi hadiah/penghargaan kepada konsumen-

konsumen langganan lama. 

3. Meningkatkan daya pembelian ulang dari konsumen lama. 

4. Menghindarkan konsumen lari ke merek lain. 

5. Mempopulerkan merek/meningkatkan loyalitas 

6. Meningkatkan volume penjualan jangka pendek dalam 

rangka memperluas "market share" jangka panjang. 

William F. Schoell, et. At (1993 : 440) menyatakan bahwa Sales 

promotion adalah keinginan menawarkan insentif dalam periode 

tertentu untuk mendorong keinginan calon konsumen, para 

penjual atau perantara. 

 

E. Promosi dan Iklan 

Banyak orang berpendapat bahwa antara iklan dan promosi 

adalah sama. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa iklan 
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sebagian dari promosi sehingga dengan demikian kegiatan dari 

iklan meliputi kegiatan promosi. pendapat ini adalah benar iklan 

merupakan bagian dari promosi, karena iklan adalah salah satu 

cara untuk melaksanakan promosi. Iklan dilakukan melalui 

media-media tertentu misalnya melalui TV, radio, koran, 

majalah dan sebagainya. Sedangkan kegiatan promosi dalam 

usaha mempengaruhi konsumen dilakukan dengan jalan seperti 

pada iklan dan juga mengatur window display, demonstrasi, 

mendatangi rumah-rumah, menyelenggarakan after sales 

service dan sebagainya. Untuk menghilangkan keragu-raguan 

terhadap istilah promosi, iklan advertising, reklame maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Arti dari promosi ialah segala cara yang dipakai untuk 

meningkatkan penjualan termasuk iklan advertising, reklame 

dan lain-lain. 

2. Iklan sama dengan edvertising yaitu yang suka dipasang pada 

media massa seperti surat kabar, majalah, radio, TV, Film, 

Bioskop, bahkan juga ada iklan keluarga, kematian, 

pernikahan, kelahiran, anak hilang dan sebagainya. 

3. Reklame ini lebih luas dari iklan. Artinya iklan termasuk ke 

dalam kegiatan reklame. Pokoknya segala yang berseru 

berulang-ulang baik secara diam seperti papan-papan 

reklame ataupun berkoak-koak seperti tukang obat pinggir 

jalan disebut reklame. Reklame inipun adalah bagian dari 

promosi. 
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BAB 8 

INDUSTRI JASA 

 

 

1. Perkembangan Bisnis Jasa 

Sektor jasa dewasa ini telah mengalami peningkatan yang 

dramatis dan signifikan dibanding dekade sebelumnya. Hal ini 

terlihat dari kontribusi sektor ini terhadap perekonomian dunia 

yang kini telah mendominasi sekitar dua pertiganya. Di Eropa 

misalnya, sektor ini telah menyumbangkan 60% PDB, sementara 

di Indonesia telah hampir mencapai tiga puluh persen. Kontribusi 

ini dapat dilihat dari segi income maupun kemampuannya 

menyerap sebagian besar supply tenaga kerja. 

Dinamika yang terjadi pada sektor jasa terlihat dari 

perkembangan berbagai industri Jasa seperti perbankan, asuransi, 

penerbangan, telekomunikasi, retail, pariwisata, dan perusahaan-

perusahaan jasa profesional seperti kantor akuntan, konsultan, 

dan pengacara. Selain itu, terlihat juga dari maraknya organisasi 

nirbala, seperti LSM, lembaga pemerintah, rumah sakit, 

universitas, dan lain-lain yang kini makin menyadari perlunya 

elemen jasa pada produknya sebagai upaya peningkatan 

competitive advantage bisnisnya. Implikasi penting dari fenomena 

ini adalah makin tingginya tingkat persaingan, sehingga 

diperlukan manajemen pemasaran jasa yang distinctive dibanding 

pemasaran barang yang telah dikenal selama ini. 

Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, 

maka konsumsi akan barang-barang selain kebutuhan dasar 

seperti makanan, pakaian, dan perumahan juga makin meningkat. 

Begitu juga dengan kebutuhan untuk mengkonsumsi produk-

produkyang timbul dari kebutuhan masyarakat untuk 
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meningkatkan kenyamanan dan kepuasan. Hal ini yang kita kenal 

sebagai “great leap forward” atau kemajuan yang luar biasa dalam 

dunia jasa. 

Menurut Fitzsimmons dan Sullivan (1982: 7), perkembangan 

sektor jasa erat kaitannya dengan tahap-tahap perkembangan 

aktivitas ekonomi. Adapun tahap-tahap dalam perkembangan 

aktivitas ekonomi meliputi hal berikut: 

a. Primer (ekstraktif), meliputi pertanian, pertambangan, 

perikanan dan kehutanan. 

b. Sekunder (produksi barang), meliputi pemanufakturan dan 

pemrosesan. 

c. Tersier (jasa domestik), terdiri dari atas restoran dan hotel, 

salon kecantikan, laundry , dan dry cleaning, pemeliharaan dan 

reparasi. 

d. Kuarter (perdagangan), meliputi transportasi, perdagangan 

eceran, komunikasi, keuangan dan asuransi, real estate, dan 

pemerintahan. 

e. Kuiner (perbaikan dan peningkatan kapasitas manusia), 

terdiri atas kesehatan, pendidikan, riset, rekreasi, dan 

kesenian. 

Bidang jasa adalah suatu bagian yang cepat mengalami 

perubahan atau pertumbuhan yang merefleksikan variasi dan 

berbagai kekuatan. Menurut Christopher (1992: 2), kekuatan-

kekuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan atau 

pertumbuhan yang cepat terhadap jasa adalah sebagai berikut. 

a. Perubahan pola pengaturan dan kebijaksanaan pemerintah. 

Dengan adanya liberalisasi ekonomi, pemerintah cenderung 

mengurangi berbagai peraturan untuk engeleminir berbagai 

kendala dan hambatan birokrasi agar perusahaan makin 

mampu untuk bersaing. 

b. Kemudahan dalam menetapkan standar-standar mutu asosiasi 

profesional seperti standar akuntansi, arsitek, dokter, 

pengacara hukum, dan lain-lain, di mana perusahaan jasa 

menghadapi persaingan yang makin ketat dari sebelumnya.  
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c. Privatisasi. Perubahan kepemilikan dari banyak operasi jasa 

pelayanan seperti airlines, telekomunikasi yang beralih ke 

perusahaan swasta telah menyebabkan terjadinya 

restrukturisasi, pemotongan atau penghematan biaya, dan 

lain-lain. bentuk privatisasi yang lain adalah organisasi 

nonprofit, seperti rumah sakit berubah atus menjadi profit. 

d. Inovasi teknologi komputerisasi. Dengan makin semaraknya 

pemakaian teknologi komputer yang cepat berkembang dan 

mudahnya menggunakan internet mengakibatkan mudahnya 

mendapat informasi perusahaan jasa baru dari berbagai 

perusahaan di seluruh dunia. 

e. Ekspansi bisnis leasing dan retail. Banyak perusahaan leasing 

dan retail tumbuh dengan cepat yang menawarkan berbagai 

jasa baru.  

f. Globalisasi. Dengan adanya globalisasi dan liberalisasi 

ekonomi mengakibatkan makin mudah mendirikan 

perusahaan di berbagai negara, di mana saja mereka 

menganggap punya potensi pasar yang besar atas jasa yang 

dihasilkan. 

Menurut Christoper (1992: 10), dengan adanya kekuatan-

kekuatan terjadinya perubahan atau pertumbuhan yang cepat 

seperti diuraikan di atas, perspektif manajemen jasa masa depan 

akan mengubah fokus manajemen yaitu: 

a. dari kegunaan produk base ke total kegunaan dalam hubungan 

dengan pelanggan; 

b. dari transaksi jangka pendek ke hubungan jangka panjang. 

c. dari kualitas produk jasa inti ke kualitas yang diharapkan 

pelanggan. 

d. dari solusi produksi secara teknis ke pengembangan kegunaan 

dan jasa mutu total. 

 Menurut Schoell and Gultinan (1992: 11), berbagai faktor 

sebagai pemicu hubungan sektor jasa yang demikian pesat, di 

antaranya berikut ini.  

a. Adanya peningkatan pengaruh sektor transportasi jasa dalam 
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perekonomian. 

b. Waktu santai yang makin banyak. 

c. Persentase wanita yang masuk dalam angkatan kerja makin 

besar. 

d. Tingkat harapan hidup makin meningkat. 

e. Produk-produk yang dibutuhkan dan dihasilkan makin 

kompleks. 

f. Adanya peningkatan kompleksitas kehidupan. 

g. Meningkatnya perhatian terhadap ekologi dan kalangan 

sumber daya. 

h. Perubahan teknologi berlangsung makin cepat 

 

2. Pengertian dan Konsep Jasa  

a) Pengertian Jasa 

Pada umumnya produk dapat diklasifikasikan dengan 

berbagai cara. Salah satu cara yang banyak digunakan adalah 

klasifikasi berdasarkan daya tahan atau berwujud tidaknya suatu 

produk. Berdasarkan kriteria ini, ada tiga kelompok produk. 

a. Barang tidak tahan lama (nondurable goods) 

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang 

biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali 

pemakaian. Atau dengan kata lain, umur ekonomisnya kurang 

dari satu tahun. Contohnya sabun, minuman dan makanan 

ringan, garam, gula, kapur tulis, dan sebagainya. 

b. Barang tahan lama (surable goods) 

Barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya bisa 

bertahan lama dan memiliki umur ekonomis lebih dari satu 

tahun. Contohnya, antara lain TV, kulkas, mobil, komputer, 

mesin cuci, dan lain-lain. 

c. Jasa (services) 

Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasaan yang 

ditawarkan untuk dijual. Contohnya bengkel reparasi, salon 
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kecantikan, kursus keterampilan, hotel, rumah sakit, dan 

sebagainya. 

Jasa yang sering dipandang sebagai suatu fenomena yang 

rumit. Kata jasa itu sendiri mempunyai banyak arti, dari mulai 

pelayanan personal (personal service) sampai jasa sebagai suatu 

produk. Sejauh ini sudah banyak pakar pemasaran jasa yang telah 

berusaha mendefinisikan pengertian jasa. Berikut ini adalah 

beberapa di antaranya. 

A service activity of benefit that one party can offer to another 

that is essentially intangible and does not result in ownership of 

anything. Its production may or may that be tied to a physical 

product (Kotler, 1988).  A service is an activity or series of 

activities of more or less intangible nature that normally, but not 

necessarile, take place in interactions between the customer and 

service employees and/or physical resources or good and/or 

system of the service provider, which are provided as solutions to 

customer problems (Gronsroos, 1990). 

Sanjutnya, Valarie A. Zethaml and Marry Jo Bitner (1996:17) 

memberikan batasan service (jasa) sebagai berikut. 

Service as all economic activities whose output is not a physical 

product or instruction is generally consumed at that time it 

produced, and provides added value in forms (such as 

convenience, amusement, comfort or health) 

Ini berarti, pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas 

ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk 

fisik atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang 

sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai 

tambah (seperti misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan atau 

kesehatan) atau pemecahan atas masalah yang dihadapi 

konsumen. 

Tidak jauh berbeda dengan definisi di atas. Kotler (1996: 467) 

mendefinisikan jasa sebagai: 
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“Setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan kepada 

pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apa pun, produksi jasa mungkin 

berkaitan dengan produk fisik atau tidak". 

Perusahaan yang memberikan operasi jasa adalah mereka 

yang memberikan konsumen produk jasa, baik yang berwujud 

atau tidak, seperti transportasi, hiburan, restorani, dan 

pendidikan. 

Dari berbagai definisi di atas, tampak bahwa di dalam jasa 

selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pemberi 

jasa, meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak menyadari. Jasa 

juga bukan merupakan barang, jasa adalah suatu proses atau 

aktivitas dan aktivitas-aktivitas tersebut tidak berwujud. 

Meskipun para pakar memiliki beberapa perbedaan dalam 

mendefinisikan jasa, kita tidak ingin memperdebatkan lebih lanjut 

perbedaan tersebut. Dalam teks ini akan membahas karekteristik 

sama yang melekat pada jasa. 

 

b) Konsep Jasa 

Penawaran suatu perusahaan kepada pasar biasanya 

mencakup beberapa jenis jasa. komponenen jasa ini dapat 

merupakan bagian kecil ataupun bagian utama/pokok dari 

Keseluruhan penawaran tersebut. Pada kenyataan penawaran 

dapat bervariasi dari dua kutub ekstrim, yaitu murni berupa 

barang dan jasa pada suatu sisi dan jasa murni. Hal tersebut 

menurut (Kotler, 1997;83) dapat dibedakam menjadi lima 

kategori sebagai berikut: 

1. Produk fisik mumi 

Penawaran semata-mata hanya terdiri atas produk fisik, 

misalnya sabun mandi, pasta gigi, atau sabun cuci, tanpa 

ada jasa pelayanan yang menyertai produk tersebut. 

2. Produk fisik dengan jasa pendukung 
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Pada kategori ini, penawaran terdiri atas suatu produk fisik 

yang disertai dengan satu atau beberapa jasa untuk 

meningkatkan daya tarik pada konsumennya. Misalnya, 

produsen mobil harus memberikan penawaran yang jauh 

lebih banyak daripada hanya sekedar mobil saja, yaitu bisa 

meliputi jasa pengantaran, reparasi, pemasangan suku 

cadang, dan sebagainya. Dalam kategori ini, jasa dapat pula 

didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan perusahaan 

kepada pelanggan yang telah membeli produknya 

(Clemente, 1992). 

3. Hybrid  (campuran) 

Penawaran terdiri dari barang dan jasa yang sama besar 

porsinya. 

4. Jasa utama yang didukung dengan barang dan jasa minor 

Penawaran terdiri atas suatu jasa pokok bersama-sama 

dengan jasa tambahan (pelengkap) dan/atau barang-

barang pendukung. Contohnya penumpang pesawat yang 

membeli jasa transportasi. Selama menempuh perjalanan 

menuju tempat tujuannya, ada beberapa unsur produk fisik 

yang terlibat, seperti makanan dan minuman, majalah atau 

surat kabar yang disediakan, dan lain-lain. Jasa seperti ini 

memerlukan barang yang bersifat kapital intensif (dalam 

hal ini pesawat) untuk realisasinya, tetapi penawaran 

utamanya adalah jasa. 

5. Jasa mumi 

Penawaran hampir seluruhnya berupa jasa. Misalnya, 

fisioterapi konsultasi psikologi, pemijatan, dan lain-lain. 

Sebagai akibat bauran barang jasa yang berbeda-beda, sulit 

untuk menggeneralisasi Jasa, kecuali dengan perbedaan-

perbedaan lebih lanjut. Namun, sejumlah generalisasi tampaknya 

bisa digunakan, yaitu sebagai berikut.    

1. Jasa dapat dibedakan apakah berbasis peralatan (pencuci 

mobil otomatis, mesin penjual) atau berbasis orang 

(mencuci jendela, jasa akuntansi). Jasa berbasis orang 
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dapat dibedakan dari segi penyediaannya, yaitu pekerja 

tidak tertatih, terlatih, atau profesional. 

2. Beberapa jenis jasa mengharuskan kehadiran klien. Bedah 

otak melibatkan kehadiran klien, tetapi perbaikan mobil 

tidak. Jika klien harus hadir, penyedia jasa harus 

memperhatikan kebutuhannya. Pengelola salon kecantikan 

akan berinvestasi dalam dekorasi salonnya, memainkan 

musik, dan terlibat dalam percakapan ringan dengan 

kliennya. 

3. Jasa berbeda dalam hal memenuhi kebutuhan perorangan 

(jasa personal ) atau kebutuhan bisnis (jasa bisnis ). Dokter 

akan menetapkan harga yang berbeda untuk pasien 

perorangan dan para karyawan dari perusahaan yang telah 

membayarkan di muka program kesehatan mereka. 

Penyedia jasa biasanya mengembangkan program jasa 

yang berbeda untuk pasar perorangan dan bisnis. 

4. Penyedia jasa berbeda dalam tujuannya, yaitu laba atau 

nirbala dan kepemilikan, yaitu swasta atau masyarakat. 

Kedua karakteristik ini, jika digabungkan menghasilkan 

empat jenis organisasi jasa yang cukup berbeda. Tentu saja 

program pemasaran untuk rumah sakit investor swasta 

berbeda dari rumah sakit yayasan amal swasta atau rumah 

dinas untuk para veteran. 

 

3. Karakteristik Jasa 

Jasa memiliki empat karakteristik utama yaitu tidak 

berwujud (intangibility), tidak terpisah (inseparibility), bervariasi 

(variability), dan mudah lenyap (perishability) (Berry 

L.L,,1991:24).                                                                  

1. Tidak Berwujud (Intangible)                                       

Sifat jasa tak berwujud (service intangibility) artinya jasa 

tidak dapat dilihat, diraba, dicium, atau didengar sebelum dibeli. 

Misalnya, orang yang akan menjalani bedah plastik tidak dapat 
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melihat hasilnya sebelum membeli, dan penumpang pesawat 

terbang tidak mempunyai apa pun kecuali tiket dan jam untuk 

diterbangkan dengan selamat ke tujuan mereka. 

Untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli mencari "tanda" 

dari mutu jasa. Konsumen jasa menyimpulkan mengenai mutu dari 

"tanda" berupa tempat, orang, harga, peralatan, dan materi 

komunikasi yang dapat mereka lihat. 

Perhatikan sebuah bank yang ingin menyampaikan gagasan 

bahwa jasanya cepat dan efisien. Bank itu harus membuat strategi 

pemosisian (positioning) menjadi berwujud dalam setiap aspek 

yang berhubungan dengan pelanggan. 

Penataan ruang dalam gedung harus mencerminkan jasa yang 

cepat dan efisien. Eksterior dan interionya harus bersih, arus lalu-

lalang internal harus direncanakan dengan matang, tempat antrian 

harus tampak pendek di tempat teller dan ATM, musik harus 

ringan dan memberikan semangat. Staf bank harus sibuk dan 

busananya memadai. Peralatan komputer, mesin fotokopi, meja 

harus tampak modern. Iklan dan komunikasi lainnya harus 

mencerminkan posisi bank. Bank harus memilih nama dan simbol 

untuk jasanya yang mencerminkan kecepatan dan efisien. 

Penetapan biaya untuk berbagai jasa harus tetap sederhana dan 

jelas. 

2. Tidak Terpisahkan (Insparibility) 

Barang fisik diproduksi, kemudian disimpan, selanjutnya 

dijual, dan baru nantinya dikonsumsi.  Sebaliknya, jasa dijual dulu, 

kemudian diproduksi dan dikonsumsi bersamaan. Umumnya jasa 

dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan.  Jasa tak 

terpisahkan ( service inseparabilitiy), berarti bahwa jasa tidak 

dapat dipisahkan dari penyedianya, entah penyedianya itu 

manusia atau mesin. Bila karyawan jasa menyediakan jasa 

karyawan, maka karyawan adalah bagian dari jasa. Karena 

pelanggan juga hadir yang juga merupakan sifat khusus dari jasa. 
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Baik penyedia jasa maupun pelanggan mempengaruhi hasil jasa 

tadi. 

Dalam hal jasa hiburan dan profesional, pembeli amat 

memperhatikan siapa yang menyediakan jasa. Jasanya akan 

berbeda bila dalam konser Bon Jovi digantikan oleh Iwan Fals. 

Pembelaan hukum dari John Nobody berbeda dari F. Lee Bailey. 

Kalau pelanggan mempunyai pilihan kuat atas penyedia jasa harga 

meningkat karena waktu yang terbatas dari penyedia jasa yang 

disukai F. Lee Bailey menetapkan biaya lebih tinggi ketimbang 

pengacara yang kurang terkenal.  

 

3. Keanekaragaman (Variability) 

Jasa bersifat sangat beraneka ragam karena merupakan 

nonstandardized output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas 

dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut 

dihasilkan. Ada dua faktor yang menyebabkan variabilitas kualitas 

jasa (Bovee, Houston, dan Thill, 1995), yaitu kerja sama atau 

partisipasi pelanggan, dan beban kerja perusahaan. Pada industri 

jasa yang bersifat people-based, komponen manusia yang terlibat 

jauh lebih banyak daripada jasa yang bersifat equipment-based. 

Implikasinya adalah bahwa hasil (outcome) dari operasi jasa yang 

bersifat equipment-based maupun operasi manufaktur. Para 

pembeli jasa sangat peduli terhadap variabilitas yang tinggi ini dan 

sering kali mereka meminta pendapat orang lain sebelum 

memutuskan untuk memilih penyedia jasa. Dalam hal ini, penyedia 

jasa dapat menggunakan tiga pendekatan dalam pengendalian 

kualitasnya. 

a. Melakukan investasi dalam seleksi dan pelatihan personil 

yang baik. 

b. Melakukan standardisasi proses pelaksanaan jasa (service-

performance process). Hal ini dapat dilakukan dengan jalan 

menyiapkan suatu cetak biru (blueprint) jasa  yang 

menggambarkan peristiwa atau event dan proses jasa dalam 
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suatu diagram alur, dengan tujuan untuk mengetahui faktor-

faktor potensial yang dapat menyebabkan kegagalan dalam 

jasa tersebut. 

c. Memantau kepuasaan pelanggan melalui sistem saran dan 

keluhan, survei pelanggan, dan comparison shopping, sehingga 

pelayanan yang kurang baik dapat dideteksi dan dikoreksi. 

 

4. Tidak Tahan Lama (Perishability) 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat 

disimpan. Kursi pesawat kosong, kamar hotel yang tidak dihuni, 

atau jam tertentu tanpa pasien di tempat praktik dokter gigi akan 

berlalu/hilang begitu saja karena tidak dapat disimpan. Dengan 

demikian, bila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut akan 

berlalu begitu saja. Kondisi di atas tidak akan menjadi masalah jika 

permintaannya konstan. Bervariasi dan dipengaruhi faktor 

musiman, misalnya pemintaan akan jasa transportasi antar kota 

akan melonjak menjelang Lebaran, Natal dan Tahun Baru 

permintaan akan jasa-jasa rekreasi dan hiburan meningkat selama 

musim liburan dan sebagainya. Oleh karena itu, perusahaan jasa 

harus mengevaluasi kapasitasnya (subsitusi dari persediaan jasa) 

guna mengembangkan penawaran dan permintaan. Dalam hal ini 

perlu dilakukan analisis terhadap biaya dan terhadap pendapatan 

bila kapasitas ditetapkan terlalu tinggi atau terlampau rendah. 

Pembahasan mengenai strategi mengelola penawaran dan 

permintaan yang berfluktuasi akan diuraikan lebih mendalam 

pada bab berikutnya. 

Wenurut Stanton, Etzel, dan Walker (1991), ada pengecualian 

dalam karakteristik perishability dan penyimpanan jasa. Dalam 

kasus tertentu, jasa bisa disimpan, yaitu dalam  bentuk pemesanan 

(misalnya reservasi tiket pesawat dan kamar hotel). peningkatan 

permintaan akan suatu jasa pada saat permintaan sepi (misalnya 

asuransi). Sebagai contoh jasa asuransi dibeli oleh pelanggan, 

kemudian jasa tersebut ditahan oleh perusahaan asuransi sampai 

saat dibutuhkan oleh pemegang polis atau ahli waris 
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bersangkutan. Dengan demikian, hal ini bisa dianggap sebagai 

suatu bentuk penyimpanan. 

 

4. Klasifikasi Jasa  

Sebagai konsekuensi dari adanya berbagai macam variasi 

bauran antara barang dan jasa di atas, maka sulit untuk 

menggeneralisir jasa bila tidak melakukan pembedaan lanjut. 

Banyak pakar yang melakukan klasifikasi jasa, di mana masing-

masing ahli menggunakan dasar pembedaan yang disesuaikan 

dengan sudut pandangnya masing-masing. Klasifikasi jasa dapat 

dilakukan berdasarkan tujuh kriteria (Lovelock, 1987,dalam 

Evans dan Berman, 1990). 

1. Segmen pasar 

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi 

jasa kepada konsumen akhir (misalnya taksi, asuransi jiwa, dan 

pendidikan) dan jasa kepada konsumen organisasional (misalnya 

jasa akuntansi dan perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan 

jasa konsultasi hukum). Sebenamya ada kesamaan di antara kedua 

segmen pasar tersebut dalam pembelian jasa. Baik konsumen 

akhir maupun konsumen organisasional sama-sama melalui 

proses pengambilan keputusan, meskipun faktor-raktor yang 

mempengaruhi pembeliannya berbeda. Perbedaan utama antara 

kedua segmen tersebut adalah alasan dalam memilih jasa, 

kuantitas jasa yang dibutuhkan dan kompleksitas pengerjaan jasa 

tersebut.                                 

2. Tingkat  keberwujudan (tangibility) 

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan 

produk fisik dengan konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa 

dapat dibedakan menjadi tiga macam. 

a) Rented goods service  

Dalam jenis ini, konsumen menyewa dan menggunakan 

produk-produk tertentu berdasarkan tarif tertentu selama 

jangka waktu tertentu pula. Konsumen hanya dapat 
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menggunakan produk tersebut, karena kepemilikannya tetap 

berada pada pihak perusahaan yang menyewakannya. 

Contoh penyewaan mobil, kaset video, laser disc, villa, dan 

apartemen. 

b) Owned goods service 

Pada owned goods service, produk-produk yang dimiliki 

konsumen direparasi, dikembangkan atau ditingkatkan 

untuk kerjanya, atau dipelihara/dirawat oleh perusahaan 

jasa. Jenis jasa ini juga mencakup perubahan bentuk pada 

produk yang dimiliki konsumen. Contohnya jasa reparasi 

(arloji, mobil, sepeda motor, komputer, dan lain-lain), 

pencucian mobil, perawatan rumput lapangan golf, 

perawatan taman, pencucian pakaian (laundry dan dry 

cleanning), dan lain-lain. 

c) Non-goods service 

Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal 

bersifat intangible (tidak berbentuk produk fisik) ditawarkan 

kepada para pelanggan. Contohnya supir, baby-sitter, dosen, 

tutor, pemandu wisata, ahli kecantikan, dan lain-lain. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa makin sedikit persamaan jasa 

dan pemasaran barang berwujud. Pada non-goods service 

misalnya, kinerja (performance) hanya dapat dinilai setelah 

jasa diberikan dan konsistensi kinerja tersebut sulit dijaga. 

Sebaliknya, rented goods service dan owned goods service 

dapat dipasarkan dengan cara-cara yang serupa dengan 

pemasaran barang berwujud (produk fisik), karena kedua 

jasa ini memerlukan barang-barang fisik dan lebih bersifat 

intangible. 

 

3. Keterampilan penyedia jasa 

Berdasarkan tingkat keterampilan penyedia jasa, jasa terdiri 

atas professional service (misalnya konsultan manajemen, 

konsultan hukum, konsultan pajak, konsultan sistem informasi, 

dokter, perawat, dan arsitek) dan nonprofessional service 
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(misalnya supir taksi dan penjaga malam). Pada jasa yang 

memerlukan keterampilan tinggi dalam proses operasinya, 

pelanggan cenderung sangat selektif dalam memilih penyedia jasa. 

Hal inilah yang menyebabkan para profesional dapat "mengikat" 

para pelanggannya. Sebaliknya, jika tidak memerlukan 

keterampilan tinggi sering kali loyalitas pelanggan rendah karena 

penawarannya sangat banyak. 

 

4. Tujuan organisasi jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat dibagi menjadi 

commercial service atau profit service (misalnya penerbangan, 

bank, dan jasa parsel) dan nonprofit service (misalnya, sekolah, 

yayasan dana bantuan. panti asuhan panti werda, perpustakaan, 

dan museum). Jasa komersial masih dapat diklasifikasi lagi 

menjadi beberapa jenis (Stanton, Etzel, dan Walker, 1991), yaitu 

sebagai berikut. 

a. Perumahan atau penginapan, mencakup penyewaan 

apartemen, hotel,motel,villa, cottage, dan rumah. 

b. Operasional rumah tangga, meliputi utilitas, perbaikan 

rumah, reparasi peralatan rumah tangga, pertamanan, dan 

household cleaning. 

c. Rekreasi dan hiburan, meliputi penyewaan dan reprasi 

peralatan yang digunakan untuk aktivitas-aktivitas 

rekreasi dan hiburan, serta administrasi untuk segala 

macam hiburan, pertunjukan, dan rekreasi. 

d. Personal care, mencakup laundry, dry cleaning, dan 

perawatan kecantikan.  

e. Perawatan kesehatan, meliputi segala macam jasa medis 

dan kesehatan.  

f. Pendidikan swasta. 

g. Bisnis dan jasa profesional lainnya, meliputi biro hukum, 

konsultan pajak, konsultan akuntansi, konsultan 

manajemen, dan jasa komputerisasi. 

h. Asuransi, perbankan, dan jasa finansial lainnya, seperti 
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asuransi perorangan dan bisnis jasa kredit dan pinjaman, 

konseling investasi, dan pelayanan pajak.  

i. Transportasi, meliputi jasa angkutan dan penumpang, baik 

melalui darat, laut, maupun udara, serta reparasi dan 

penyewaan kendaraan.  

j. Komunikasi, terdiri atas telepon, telegraph, komputer, dan 

jasa komunikasi bisnis yang terspesialisasi. 

Jasa nirbala (nonprofit) memiliki karakteristik khusus, yaitu 

masalah yang ditanganinya lebih luas, memiliki 2 publik utama 

(kelompok donatur dan kelompok klien), tercapai tidaknya tujuan 

tidak hanya ditentukan berdasarkan ukuran finansial (seperti 

marjin laba dan penjualan), laba perusahaan jasa nirlaba sering 

kali tidak berkaitan dengan pembayaran dari pelanggan, dan 

biasanya perusahaan jasa nirbala dibutuhkan untuk melayani 

segmen pasar yang secara ekonomis tidak layak (feasible). 

5. Regulasi 

Dari aspek regulasi.jasa dapat dibagi menjadi regulated service 

(misalnya pialang, angkutan umum, dan perbankan) dan 

nonregulated service (seperti makelar, katering, dan pengecatan 

rumah). 

6. Tingkat intensitas karyawaan 

Berdasarkan tingkat intensitas karyawan (keterlibatan 

tenaga kerja), jasa dapat dikelompokkan menjadi dua macam, 

yaitu equipment-based service (seperti cuci mobil otomatis, jasa 

sambungan telepon jarak jauh, ATM (Automatic Teller Machine, 

vending machines, dan bantu) dan people-based service (seperti 

pelatih sepakbola, satpam, jasa akuntansi, konsultasi manajemen, 

dan konsultasi hukum). People-based service masih dapat 

dikelompokkan menjadi kategori tidak terampil, dan pekerja 

profesional (Kotler, 1994).  Jasa yang padat karya (people-based) 

biasanya ditemukan pada perusahaan yang memang memerlukan 

banyak tenag ahli dan apabila pemberian jasa itu harus dilakukan 

di rumah atau di tempat usaha pelanggan. 
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Perusahaan juga akan bersifat padat karya bila proses 

penyampaian jasa kepada satu pelanggan memakan waktu, 

sehingga perusahaan membutuhkan personil yang relatif banyak 

untuk melayani pelanggan yang lain. Sementara itu, perusahaan 

yang bersifat equipment-based mengandalkan penggunaan mesin 

dan peralatan canggih yang dapat dikendalikan dan dipantau 

secara otomatis atau semi otomatis. Ini dilakukan dengan tujuan 

untuk menjaga konsistensi kualitas jasa yang diberikan. 

 

7. Tingkat kontak penyedia dan pelanggan 

Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dibagi 

menjadi high-contact service (seperti universitas, bank, dokter, dan 

penggadaian) dan load-contact service (misalnya bioskop). Pada 

jasa yang tingkat kontak dengan pelanggannya tinggi, 

keterampilan interpersonal karyawan harus diperhatikan oleh 

perusahaan jasa, karena kemampuan membina hubungan sangat 

dibutuhkan dalam berurusan dengan orang banyak, misalnya 

keramahan, sopan santun, komunikatif, dan sebagainya. 

Sebaliknya, pada jasa yang tingkat kontak dengan pelanggan 

rendah justru keahlian teknis karyawan yang paling penting. 

Ringkasan klasifikasi jasa yang telah diuraikan di atas, dapat 

dilihat pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Klasifikasi jasa 

BASIS KLASIFIKASI CONTOH 
1. Segmen pasar 

 
 

2. Tingkat 
keberwujudan 
 

3. Keterampilan 
penyedia jasa 

 
4. Tujuan 

organisasi jasa 

• Konsumen akhir  
• Konsumen 

organisasional 
• Rented-goods 

service  
• Owned-goods 

service  
• Non-goods service 
• Professional service  
• Nonprofesional 

Salon kecantikan 
Konsultan 
manajemen 
 
Penyewaan mobil  
Reparasi jam 
tangan Pemandu 
wisata 
Dokter  
Supir taksi 
Bank  
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BASIS KLASIFIKASI CONTOH 
 

5. Regulasi 
 

6. Tingkat 
intensitas 
karyawan 

7. Tingkat kontak 
penyedia 

8. Jasa dan 
pelanggan 

service 
• Profit service 
•  Nonprofit service 
• Regulated service  
• Nonregulated 

service 
• Equipment-based 

service  
• People-based service 
• High-contact service  
• Low-contact service 

Yayasan sosial 
Angkutan umum  
Katering 
ATM  
 
Pelatihan sepak 
bola 
Universitas  
Bioskop 

 

Apabila dikaitkan dengan tingkat intensitas karyawan, maka 

klasifikasi berdasarkan tingkat kontak penyedia jasa dan 

pelanggan isi secara lebih terperinci dapat dilihat pada matriks 

proses jasa yang dikembangkan oleh Schmener (dalam 

Fitzsimmons dan Fitzsimmons, 1994 ). Pada matriks proses jasa, 

(Gambar 1.4) jasa diklasifikasikan berdasarka dua dimensi yang 

secara signifikan mempengaruhi karakter proses penyampaian 

dimensi horizontalnya adalah tingkat intensitas tenaga kerja, yang 

didefinisikan pengaruhi karakter proses penyampaian jasa. 

Dimensi horizontalnya adalah tingkat intensitas tenaga kerja, yang 

didefinisikan sebagai rasio antara biaya tenaga kerja dengan biaya  

modal. Sedangkan dimensi vertikal adalah mengukur tingkat 

interaksi dan customization pelanggan. Customization adalah 

variabel pemasaran yang mengajarkan kemampuan pelanggan 

untuk mempengaruhi secara personal sifat jasa yang disampaikan.  

Interaksi yang sedikit antara pelanggan dan penyedia jasa 

dibutuhkan manakala jasa yang ditawarkan lebih terstandardisasi 

daripada ter-customized. Misalnya, suatu restoran fast-food yang 

menunya sudah tertentu akan membutuhkan tingkat interaksi 

yang rendah antara pelanggan dan penyedia jasa. Sebaliknya, 

seorang dokter dan pasiennya harus berinteraksi secara 
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penuh/intensif dalam tahap dignosis dan penyembuhan agar 

dapat mencapai hasil yang memuaskan. 

Tabel 2. Service Management for Adventage 

  Rendah    Tinggi 

Service 
factory: 

• Penerbangan 

• Pengangkutan dengan truk 

• Hotel 

• Resor dan rekreasi 

Service 
Shop: 

• Rumah sakit 

• Reparasi mobil 

• Jasa reparasi lainnya 

Mass service 

• Penjualan eceran 

• Penjualan grosir 

• Sekolah 

• Aspek ritel & Perbankan 
komersial 

Professioal Service 

• Dokter 

• Pengacara 

• Akuntan 

• Arsitek 

Sumber: Fitzsimmons, James.A and Mona J Fitzsimmons (1994), 

Service Management for Adventage, New York: McGraw-

Hill,Inc p.22 

Keempat kuadran matriks proses jasa diberi nama sesuai 

dengan yang di identifikasikan oleh dua dimensi untuk 

menggambarkan sifat jasa tersebut. Service factories menyediakan 

jasa yang terstandardisasi dengan investasi modal tinggi, seperti 

halnya pabrik manufaktur arus garis (line-flow manufacturing 

plant ). Service shops memungkinkan lebih banyak service 

customization, tetapi investasi modalnya tinggi, mirip dengan job 

shop pada proses produksi manufaktur. Para pelanggan mass 

service akan menerima jasa yang tidak dibedakan 

(undifferentiated} dalam lingkungan yang intensif tenaga kerja, 

sedangkan dalam professional service, para pelanggan akan 

mendapatkan perhatian secara individual. 
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Dilihat dari sudut pandang konsumen, jasa dapat 

diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama (Fitzsimmons dan 

Sullivan, 1982). 

1. For Consumer (facilitating service}, yaitu jasa yang 

dimanfaatkan sebagai sarana atau media untuk mencapai 

tujuan tertentu, yaitu transportasi, misalnya pesawat terbang, 

bis, truk, dan kereta api; komunikasi, seperti TV, radio, dan 

telepon; finansial, seperti asuransi dan bank, akomodasi, 

seperti restoran dan hotel, serta rekreasi, misalnya taman 

wisata. 

2. To Consumer (human services), yaitu jasa yang ditujukan 

kepada konsumen. a. People processing, dibedakan lagi menjadi 

voluntary, misalnya pusat ketenagakerjaan dan fasilitas sinar X 

(rontgen), serta involuntary, seperti klinik diagnosa dan 

pengadilan anak-anak.  b. People changing, terdiri atas 

voluntary, seperti universitas dan tempat ibadah serta 

involuntary, seperti rumah sakit dan penjara. 

 

8. Paket Jasa 

Paket jasa dapat diartikan sebagai suatu bundel yang terdiri 

atas barang dan jasa yang disediakan dalam lingkungan tertentu. 

Bundel ini memiliki empat karakteristik berikut: 

1. Fasilitas penunjang, yaitu sumber daya fisik yang harus ada 

sebelum suatu jasa dapat ditawarkan kepada konsumen. 

Misalnya rumah sakit, pesawat terbang, dan golf course. 

Kriteria yang sering digunakan konsumen untuk menilai 

karakteristik mi adalah kesesuaian arsitektural (architectural 

appropriateness), dekorasi interior, tata letak fasilitas, dan 

peralatan pendukung yang dimiliki perusahaan. 

2. Barang-barang pendukung (fasilitator), yaitu bahan-bahan 

yang dibeli atau disediakan untuk konsumen. Contohnya golf 

clubs, menu atau hidangan restoran, suku cadang pengganti 

dalam reparasi mobil, dokumen-dokumen tertentu, dan lain-
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lain. Kriteria penilaian konsumen meliputi aspek konsistensi, 

kuantitas, dan variasi atau pilihan yang tersedia. 

3. Jasa-jasa eksplisit, yakni segala manfaat yang dapat diamati 

dan dirasakan dengan panca indera. Jasa eksplisit umumnya 

meliputi karakteristik jasa yang esensial stau intrinsik. 

Misalnya, waktu respons barisan pemadam kebakaran. 

kriteria penilaian konsumen terdiri atas pelatihan bagi para 

personel jasa, kelengkapan, konsistensi, dan ketersediaan 

lokasi, akses, dan pelayanan 24 jam. 

4. Jasa-jasa implisit, yaitu mannfaat psikologis yang hanya 

dirasakan konsumen secara samar-samar. Dengan kata lain, 

adalah karakteristik ekstrinsik yang melengkapi suatu jasa. 

Misalanya, privacy dari suatu lembaga kredit dan tingkat 

status dari suatu sekolah favorit. Dalam melakukan penilaian, 

konsumen sering mempergunakan beberapa kriteria berupa 

sikap personel jasa, privacy dan keamanan, kenyamanan, 

atmosfir atau suasana, waktu tunggu, status, dan perasaan 

tenteram/tenang (misalnya tempat parkir yang dilengkapi 

fasilitas penerang memadai). 

 

5. Pemasaran Jasa 

Pemikiran tentang pemasaran yang biasanya berkembang 

adalah yang berhubungan dengan produk secara fisik namun 

kenyataannya pemasaran tidak melingkupi dalam bidang secara 

fisik saja melainkan secara non fisik yaitu pelayanan atau jasa 

misalnya rumah sakit atau hotel.  Dalam pasar yang kompetitif 

tingkat persaingan yang rendah telah mengarah ke persaingan 

yang semakin ketat. Pemasaran telah    menjadi  kunci   

keberhasilan.  Pemasaran merupakan proses memahami 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Dalam suatu pemasaran produk meliputi pemasaran produk 

barang dan jasa. Selain barang yang berwujud pemasar juga harus 

mengerti tentang pemasaran produk yang tidak berwujud yang 
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dikenal dengan pemasaran jasa. Dalam pemasaran jasa bisa 

ditemukan dalam berbagai sektor industri sebagai berikut : 

• Perdagangan eceran dan grosir 
• Real estate 
• Penerbangan dan asuransi 
• Fasilitas umum, pemerintah dan pertahanan 
• Perawatan kesehatan 
• Jasa rekreasi 
• Pendidikan 
• Rumah sakit 
• Dan sebagainya 
Dari berbagai sektor industri jasa menurut Paul D.. Converse 

et.al dalam bukunya Alma ( 2004 )  macam jasa dapat dapat 

dikelompokkan menjadi lima diantaranya adalah: 

1. Personalized  services 

Jasa ini bersifat personal, yang tidak dapat dipisahkan dari 

orang yang menghasilkan jasa tersebut. Oleh sebab itu 

pelayanannya  harus langsung ditangani oleh produsennya. 

Jasa ini sangat mengutamakan pelayanan orang dan 

perlengkapannya, seperti tukang cukur, salon kecantikan, 

laundry, foto. 

2. Financial services 

Jasa yang tergolong dalam financial seperti terdiri dari: 

• Banking services  ( Bank ) 

• Insurance services  ( Asuransi ) 

• Investmen securities  ( Lembaga penanaman modal )  

3. Public Utility and Transportation services 

Perusahaan jasa ini mempunyai monopoli secara alamiah, 

misalnya, perusahaan air minum dan perusahaan listrik. 

4. Entertainment 

Orang yang mempunyai usaha ini bisa memperoleh 

pendapatan yang lebih besar karena mereka bisa 

mempengaruhi masyarakat, melalui advertising. Yang 
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termasuk dalam kelompok ini adalah usaha di bidang olah 

raga, gedung pertunjukan dan usaha hiburan lainnya. 

5. Hotel service 

Hotel bukan merupakan suatu obyek pariwisata melainkan 

merupakan salah satu sarana dalam bidang kepariwisataan. 

Dalam bidanghotel yang ditawarkan yaitu fasilitas 

penyediaan kamar, ruang siding, tempat menjual makanan 

dan minuman serta tempat laundry.  

Dengan mengetahui berbagai jenis jasa pemasar akan 

membantu pemasar dalam hal pemasaran.  Sehingga 

diharapkan sesuai dengan apa yang konsumen butuhkan dan  

inginkan. Akhirnya akan mampu memberikan kepuasan 

dengan apa yang diberikan perusahaan. 

6. Transportation Service  ( Jasa transportasi) 

Salah satu macam industri Jasa adalah Jasa transportasi dan 

Jasa penerbangan adalah satu dari  jasa yang tergolong dari 

Jasa Transportasi.   

Tersedianya sumber daya (sumber alam, modal dan teknologi) 

tidak menjamin tercapainya tujuan perusahaan karena masih ada 

faktor lain yang terkadang terabaikan oleh perusahaan, misalnya 

pelayanan, misi yang dibentuk ataupun produk itu sendiri.  

Terlebih lagi pada industri penerbangan yang merupakan industri 

jasa  dimana pada saat ini merupakan industri yang cukup 

dominan dalam menopang program pembangunan ekonomi. 

Kegiatan pemasaran selalu ada dalam setiap usaha tidak 

terkecuali pada  industri penerbangan. Pentingnya pemasaran 

adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan 

masyarakat akan suatu produk barang atau jasa dan pemasaran 

menjadi semakin penting dengan meningkatnya pengetahuan 

masyarakat. Melakukan kegiatan pemasaran tentunya mempunyai 

suatu tujuan yang hendak dicapai seperti memenuhi suatu produk 

ataupun memenuhi keinginan pelanggan akan suatu produk.  
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Untuk itu perlunya mengetahui apa keinginan dari pelanggan serta 

yang mampu memuaskannya. 
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BAB 9 

KEPUASAN KONSUMEN 

A. Kepuasan Konsumen

Kata kepuasan (satisfaction) memiliki arti penting dalam 
konsep  pemasaran, dan biasanya dikaitkan dengan suatu 

semboyan memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Penggunaan istilah satisfaction dalam era moderen saat ini 

cenderung meluas dan berkaitan dengan kata-kata satisfactory 

(kesesuaian) dan satisfy (membuat menjadi menyenangkan). Akan 

tetapi istilah kepuasan pelanggan di dalam manajemen pemasaran 

sendiri memiliki pengertian yang sangat spesifik. 

Perusahaan yang ingin berkembang atau paling tidak 
bertahan hidup harus memenuhi kebutuhan dan keinginan  
pelanggannya, mampu bersaing dengan kompetitor dalam 
mempertahankan pelanggan dengan memberi kepuasan pada 
pelanggan. Menurut Kotler (2000) kepuasan pelanggan 

adalah “...a personn’s feeling of pleasure or disappointment 

resulting from comparing a product’s received performance 

(or outcome) in relations to the persons’s expectation”- 

perasaan senang atau kecewa seseorang sebagai hasil dari 

perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan 

yang diharapkan. Pada dasarnya pengertian kepuasan 

pelanggan mencakup perbedaan antara tingkat kepentingan 

dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Engel (1990) dan 

Pawitra (1993) dalam Freddy Rangkuti (2003) mengatakan 

bahwa pengertian tersebut dapat diterapkan dalam penilaian 

kepuasan dan ketidakpuasan terhadap suatu perusahaan 

tertentu karena keduanya berkaitan erat dengan konsep 

kepuasan pelanggan.     

Oliver (1997), menyatakan bahwa kepuasan adalah tangapan 

konsumen atas terpenuhinya kebutuhannya. Hal ini berarti 

penilaian bahwa suatu bentuk keistimewaan dari suatu barang 

atau jasa  itu sendiri, memberikan tingkat kenyamanan yang 
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terkait dengan pemenuhan suatu kebutuhan termasuk kebutuhan 

dibawah harapan atau pemenuhan kebutuhan melebihi harapan 

konsumen.   

Hal terpenting yang harus diperhatikan saat ini adalah 

kepuasan konsumen. Jika konsumen tidak puas, dia akan 

menghentikan bisnisnya dengan perusahaan. Semua upaya yang 

kita lakukan untuk mencapai mutu dan memberikan pelayanan 

yang unggul tidak ada artinya sama sekali jika kita tidak berusaha 

memuaskan konsumen. Kualitas layanan merupakan salah satu isu 

strategik yang perlu dikembangkan melalui visi perusahaan, 

artinya bahwa strategi yang harus dikembangkan oleh perusahaan 

menyangkut kualitas ini antara lain menyediakan barang dan jasa 

dengan layanan yang dapat memenuhi harapan mereka baik 

secara implisit maupun eksplisit.  

Kepuasan konsumen didefinisikan oleh Gerson (1993) 

sebagai: Persepsi konsumen bahwa harapannya telah terpenuhi 

atau terlampaui. Barnes (2001) mengatakan bahwa kepuasan 

adalah sebagai persepsi terhadap produk atau jasa yang telah 

memenuhi harapannya. Karena itu, konsumen tidak akan puas, 

apabila konsumen mempunyai bahwa harapannya belum 

terpenuhi. Dengan kata lain konsumen akan merasa puas jika 

persepsinya sama atau lebih dari apa yang diharapkan. 

Mencapai tingkat kepuasan konsumen tertinggi adalah tujuan 

utama pemasaran. Pada kenyataan, akhir-akhir ini banyak 

perhatian tercurah pada konsep kepuasan total, yang implikasinya 

mencapai kepuasan sebagian saja tidaklah cukup untuk membuat 

konsumen setia dan kembali lagi. Ketika konsumen merasa puas 

akan pelayanan yang didapatkan pada saat proses transaksi dan 

juga puas akan barang atau jasa yang mereka dapatkan,besar 

kemungkinan mereka akan kembali melakukan transaksi kembali 

dan juga akan merekomendasikan pada teman-teman dan 

keluarganya tentang perusahaan tersebut dan produk-produknya. 

Barnes (2003). Mempertahankan kepuasan konsumen dan 

membina hubungan baik dengan mereka, ini dapat meningkatkan 
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keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk memuaskan 

para konsumen, perusahaan perlu memahami apa yang penting 

bagi mereka dan berusaha memenuhi harapan-harapannya. 

Istilah kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa latin “Satis” 

yang  memiliki arti sangat penting bagi pemasaran, penggunaan 

istilah ini cenderung meluas dan berkaitan dengan kata-kata 

satisfactory (kesesuaian, cukup baik, memadai), dan satisfy 

(membuat menjadi menyenangkan). Sehinggan kepuasan dapat 

diartikan sebgi “upaya pemenuhan sesuatu” atau “membuat 

sesuatu menjadi memedai”. Richard Oliver (dalam Barnes, 2001) 

menya-takan bahwa kepuasan adalah tanggapan konsumen atas 

terpenuhinya kebutuhan. Hal itu berarti bahwa suatu bentuk 

keistimewaan dari suatu barang atau jasa ataupun barang/jasa itu 

sendiri, memberikan tingkat kenyamanan yang terkait dengan 

pemenuhan suatu kebutuhan, termasuk kebutuhan di bawah 

harapan atau pemenuhan kebutuhan melebihi harapan konsumen. 

Menurut Olson dan Dover (dalam Zethaml et al., 1993), bahwa 

harapan konsumen merupakan keyakinan konsumen sebelum 

mencoba atau membeli suatu produk, yang dijadikan standar atau 

acuan dalam menilai kinerja produk tersebut, misalnya mengenai 

standar harapan spesifik, jumlah standar yang dipergunakan, 

maupun sumber harapan.   

Sementara itu Day (1982) dalam Tse dan Wilton, (1988) 

dalam Tjiptono (2000) menyatakan bahwa kepuasan atau 

ketidakpuasan konsumen adalah respon konsumen terhadap 

evaluasi ketidaksesuaian/diskonfirmasi yang dirasakan antara 

harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja 

aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Engel et 

al.,(1990) dalam Tjiptono (2000)  mengungkapkan bahwa 

kepuasan konsumen merupakan evaluasi purna beli dimana 

alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil 

(outcome) sama atau melampaui harapan konsumen, sedang 

ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak 

memenuhi harapan konsumen. Kotler (1997) mengatakan bahwa 
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kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan 

dengan harapannya. Rangkuti (2002) mengatkan, kepauasn 

konsumen didefinisikan sebagai respon konsumen terhadap 

ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan 

kinerja aktual dirasakan setelah pemakaian.  Dari pengertian 

tersebut dapat dilihat bahwa ada dua unsur yang menetukan 

kepuasan konsumen, yaitu kinerja yang ditawarkan dan kinerja 

yang diharapkan. Jika kinerja yang ditawarkan sama dengan 

kinerja yang diharapkan atau bahkan dapat melampaui kinerja 

yang diharapkan, maka konsumen jasa akan merasa puas. Dengan 

demikian kepuasan konsumen akan dirasakan setelah konsumen 

menggunakan jasa yang ditawarkan.   

Definisi yang dominan dan banyak diadopsi dalam litaratur 

pemasaran menurut Oliver (1997) dalam Tjiptono (2000) adalah 

definisi yang didasarkan pada disconfirmation paradigma. 

Berdasarkan paradigma tersebut maka kepuasan konsumen 

dirumuskan sebagai :  evaluasi purna beli, dimana persepsi 

terhadap kinerja alternatif produk/ jasa yang dipilih memenuhi 

atau melebihi harapan sebelum pembelian. Apabila persepsinya 

terhadap kinerjanya tidak dapat memenuhi harapan maka yang 

terjadi adalah ketidakpuasan.  

Secara konseptual kepuasan konsumen dapat dilukiskan 

dalam gambar  berikut ini : 

 
Gambar 13. Konsep Kepuasan Konsumen 
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Sumber: Tjiptono, Fandy (1995), Strategi Pemasaran. Yogyakarta, 

p. 28 dalam     Tjiptono, Fandy (2000), Manajemen Jasa, 

Andi Yogyakarta p. 147 

Untuk perusahaan yang berfokus pada konsumen atau pasar, 

maka kepuasan konsumen adalah sasaran sekaligus alat 

pemasaran. Perusahaan yang mencapai tingkat kepuasan tinggi 

akan memastikan bahwa pasar sasaran mereka mengetahuinya. 

 

B. Aspek Kepuasan Konsumen 

Menurut Kotler (1994) dalam Tjiptono (2000) kepuasan 
konsumen dapat diketahui dengan menggunakan empat metode, 
yaitu :  

1. Sistem Keluhan dan Saran 

2. Survei Kepuasan Konsumen 

3. Belanja Siluman 

4. Analisa Kehilangan Konsumen 

Seperti halnya pada manufaktur, industri jasa juga dituntut 

untuk memberikan kualitas prima kepada para konsumennya. 

Untuk itu perlu dilakukan pendekatan kontemporer, yaitu yang 

dinamakan Total Quality Service (Selanjutnya disebut TQS), yaitu 

sistem manajemen strategic dan integratif yang melibatkan semua 

manajer dan karyawan, serta menggunakan metode-metode 

kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki secara 

berkesinambungan proses-proses organisasi, agar dapat 

memenuhi dan melebihi kebutuhan, keinginan serta harapan 

konsumen (Stamatis : 1996 dalam Tjiptono, 2000). 

Secara lebih rinci TQS menurut Brown (1992) dan Stamatis 

(1996) dalam Tjiptono (2000) berfokus pada lima aspek utama, 

yaitu : 

a. Fokus pada konsumen (Customer focus).  

Kepuasan konsumen merupakan prioritas utama dalam TQS.  

Beberapa langkah penting untuk merealisasikannya 

(Tjiptono:1997, Magsaysay, 1998), antara lain : 
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Mengidentifikasi konsumen (internal, eksternal dan atau 

perantara), (2) Mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, 

harapan, serta prilaku mereka; (3) Merancang sistem jasa yang 

dapat memberikan nilai yang dapat memenuhi tuntutan 

tersebut; (4) Mengumpulkan dan memanfaatkan informasi 

berupa masukan dan umpan balik dari konsumen secara 

reguler; (5) Menjalin hubungan kemitraan dengan para 

pemasok kunci atas dasar win-win solution; dan (6) 

Menerapkan prinsip bahwa pemasaran adalah segalanya 

dalam artian pemasaran menjadi tugas setiap orang dalam 

organisasi jasa.  

b. Keterlibatan Total (Total Involvement)

Keterlibatan total mengandung arti komitmen total.

Manajemen harus memberikan peluang perbaikan kualitas

bagi semua karyawan dan mendemonstrasikan kualitas

kepemimpinan transformasional yang dapat menginspirasikan

semua anggota organisasi melalui partisipasi aktif dalam

tindakan nyata.

c. Sistem Pengukuran  (Measurement System)

Guna memfasilitasi penyempurnaan kualitas jasa, organisasi

perlu menetapkan berbagai ukuran dasar, baik internal

maupun ekternal bagi organisasi dan konsumen. Unsur-unsur

sistem pengukuran tersebut meliputi tiga langkah siklikal,

yaitu : (1) Menyusun ukuran proses dan hasil; (2)

Mengidentifikasi output dari proses-proses kerja kunci dan

mengukur kesesuaiannya dengan tuntutan konsumen; dan (3)

Mengoreksi penyimpangan dan meningkatkan kinerja.

d. Dukungan Sistematis  (Systematic Support)

Manajemen bertanggung jawab dalam mengelola kuaitas jasa

dengan tiga cara pokok yaitu :

1. Membangun infrastruktur kualitas yang selaras dengan

struktur manajemen internal, antara lain berupa visi,

tujuan, prosedur dan struktur organisasi fungsional silang.
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2. Memberikan komitmen utuh atas sumber daya dan

komponen yang dibutuhkan untuk mendukung

transformasi kualitas secara positif; dan

3. Mengaitkan kualitas dengan sistem manajemen yang ada,

seperti perancanaan strategik, manajemen kinerja,

program pengakuan, penghargaan dan promosi karyawan,

serta komunikasi.

e. Perbaikan berkesinambungan (Continuous Quality

Improvement /CQI)

Hal ini berkaitan dengan komitmen CQI dan proses CPI

(Continuous Process Improvement). Komitmen terhadap

kualitas dimulai dengan pernyataan dedikasi pada misi dan visi

bersama, serta pemberdayaan semua partisan untuk secara

inkremental mewujudkan visi dan misi tersebut.

Oliver et al., (1998) memandang tingkat kepuasan

(satisfaction) konsumen timbul karena adanya suatu transaksi 

khusus antar produsen dengan konsumen yang merupakan 

kondisi psikologis yang dihasilkan ketika faktor emosi mendorong 

harapan (expectations) dan disesuaikan (matching) dengan 

pengalaman mengkonsumsi sebelumnya (perception).  

Aliviani dan Wilfridus (1997) berpendapat bahwa kepuasan 

konsumen melalui kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan 

beberapa pendekatan sebagai berikut : 

1. Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara

pihak manajemen dan konsumen.

Riset konsumen untuk menyerap persepsi konsumen

mengenai kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan metode

“customer focus group”, mengedarkan kuesioner pelayanan

setiap periode tertentu, atau menggunakan pegawai front office

untuk mengamati adanya perbedaan persepsi mengenai

kualitas jasa. Sedangkan penelitian mengenai prilaku pegawai

dilakukan dengan mengamati pelaksanaan pelayanan.

2. Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama

untuk menciptakan visi didalam perbaikan proses pelayanan.
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Komitmen bersama dalam hal ini adalah memperbaiki cara 

berpikir, prilaku, kemampuan, dan pengetahuan dari semua 

sumber daya manusia yang ada, baik dari tingkat top 

management, midlle management, sampai pada para staf 

petugas pelayanan. Sarana penunjang untuk mempertahankan 

komitmen dengan konsumen internal adalah dengan metode 

brain storming, nominal group technique quality circle, kotak 

saran dan management by walking around. 

3. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menyampaikan 

keluhan 

Perusahaan dapat membentuk complaint dan suggestion 

system, misalnya dengan mengadakan hotline bebas pulsa. 

Kepuasan konsumen perlu disurvei melalui telepon dan 

kuesioner untuk mengetahui rata-rata konsumen yang puas 

dan yang kurang puas. Perusahaan dapat juga menerapkan 

ghost shopping, yaitu perusahaan mencari informasi mengenai 

baik buruknya pembeli yang potensial dalam membeli produk 

perusahaan dan pesaing. Selain itu, lost customer analysis 

dilakukan dengan  menghubungi konsumen yang tidak pernah 

lagi menggunakan barang dan jasa perusahaan, dan 

menanyakan alasan pindah pada perusahaan lain melalui 

wawancara  

4. Mengembangkan dan menerapkan accountable, proactive dan 

partnership marketing sesuai dengan situasi pemasaran 

Perusahaan dapat menghubungi konsumen dalam waktu yang 

tidak terlalu lama setelah memberikan jasa untuk mengetahui 

kepuasan dan harapan konsumen (accountable marketing). 

Pendekatan proactive marketing berarti bahwa perusahaan 

menghubungi konsumen dari waktu ke waktu untuk 

mengetahui perkembangan pelayanan kepada konsumen. 

Sedangkan partnership marketing berarti bahwa perusahaan 

membangun kedekatan dengan konsumen yang bermanfaat 

dengan meningkatkan citra dan posisi perusahaan di pasar.  
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Konsumen yang puas akan membeli lebih banyak sepanjang 

waktu dan membeli lebih sering. Mereka akan 

merekomendasikan kepada kerabat dan teman-temannya 

segingga terjalin hubungan antara penjual, pelayanan, 

kepuasan dan keuntungan. Hal ini juga diutarakan oleh Kotler 

(2004) bahwa cara yang baik untuk mempertahankan 

konsumen adalah dengan memberikan kepuasan konsumen 

yang optimal. Perusahaan harus memahami berbagai cara yang 

digunakan oleh konsumen dalam menangani 

ketidakpuasannya. Konsumen yang tidak puas mempunyai 

pilihan antara mengambil tindakan atau tidak melakukan apa-

apa, jika konsumen memilih yang pertama, mereka mungkin 

akan mengambil tindakan publik (public action) atau tindakan 

pribadi (private action). Tindakan publik meliputi 

menyampaikan keluhan secara langsung kepada perusahaan 

yang bersangkutan, mengambil tindakan hukun atau mengadu 

ke badan swasta/pemerintah, sedangkan tindakan pribadi 

meliputi memutuskan untuk tidak membeli lagi, dan 

memperingatkan teman-teman untuk tidak membeli. Kang dan 

James (2004) mengatakan bahwa kepuasan adalah merupakan 

perbandingan antara apa yang dialami dengan apa yang 

diharapkan. Indikator penelitian ini didasarkan pada pendapat 

Kang dan James yaitu puas terhadap layanan, puas terhadap 

sarana dan prasarana, puas terhadap dokter, puas terhadap 

perawat, puas untuk datang kembali, dan senang 

menggunakan layanan. 
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BAB 10 

LOYALITAS KONSUMEN 

 

A. Konsep Loyalitas Konsumen 

Keuntungan yang diperoleh dari kepuasan konsumen 

sangatlah besar akan tetapi saat ini kepuasan konsumen tidak lagi 

menjadi tujuan akhir dari proses bisnis suatu perusahaan. Banyak 

perusahaan yang mengandalkan kepuasan konsumen sebagai 

keberhasilan dikemudian hari, tapi akhirnya harus kecewa karena 

mendapatkan para pelanggannya yang merasa puas dapat 

berbelanja pada produk pesaing tanpa ragu-ragu. 

Definisi customer (konsumen) berasala dari kata ‘custom’ yang 

didefinisikan sebagai “ membuat sesuatu menjadi kebiasaan atau 

bisa” dan mempraktekkan kebiasan. Konsumen adalah orang yang 

menjadi terbiasa untuk membeli. Kebiasaan itu terbentuk melalui 

pembelian dan interaksi yang sering selama periode waktu 

tertentu. Tanpa ada track record hubungan yang kuat dan 

pemebelian berulang, orang tersebut bukanlah konsumen. Jill 

Griffin (2005). Sedangkan secara harfiah menurut 

Poerwadaminta, yang dimaksud dengan loyal adalah ‘patuh’ yang 

berarti menurut, atau ‘setia’ yang bearti tetap dan teguh hati. Maka 

yang dimaksud dengan loyalitas konsumen adalah seseorang yang 

telah terbiasa untuk memebeli produk yang ditawarkan dan sering 

beriteraksi (melakukan pemebelian) selama periode waktu 

tertentu, dengan tetap setia mengikuti semua penawaran 

perusahaan. 

Konsumen yang loyal adalah konsumen yang memegang sikap 

yang akan datang dari perusahaan,  kesepakatan untuk membeli 

ulang barang atau jasa dan merekomendasikan produk ke yang 

lain. Loyalitas konsumen sulit untuk didefiniskan secara umum, 
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ada 3 pendekatan yang jelas untuk mengukur loyalitas  Bowen and 

Chen dalam Utari, ( 2004) : 

1.  Ukuran perilaku, ukuran perilaku yang konsisten, 

perilaku pembelian ulang sebagai indikator 

loyalitas/kesetiaan.  

2. Ukuran sikap, ukuran sikap menggunakan data untuk 

merefleksikan emosional dan psikologis sebagai 

pelengkap dalam loyalitas. 

3. Ukuran gabungan,  menggabungkan dimensi pertama dan 

dimensi kedua. 

Loyalitas konsumen merupakan suatu konsep yang 

multidimensional yang terdiri dari elemen-elemen perilaku dan 

elemen-elemen sikap. Elemen-elemen perilaku konsumen dapat 

diukur dalam bentuk jumlah rupiah atau volume produk atau jasa 

yang dipesan (dibeli) selama periode waktu tertentu; customer 

lifeture atau rata-rata lamanya waktu atau number of brands 

purchase (jumlah merek yang dibeli), yaitu  tingkat persentase 

konsumen dari suatu produk untuk hanya membeli satu merek, 

dua merek, tiga merek, dan seterusnya, diukur dalam bulanan atau 

tahunan, yaitu rata-rata konsumen melakukan usaha dengan 

perusahaan; customer share yaitu  sejauh mana seorang konsumen 

memenuhi kebutuhannya atas jenis produk dan jasa yang ia 

inginkan dengan berbisnis dengan perusahaan atau repurchase 

rates (tingkat pembelian ulang), yaitu tingkat persentase 

konsumen yang membeli merek yang sama pada kesempatan 

membeli jenis produk tersebut. Adapun elemen-elemen untuk 

mengukur sikap adalah kepuasan, kepercayaan dan komitmen.  

Loyalitas konsumen merupakan suatu konsep yang 

multidimensional yang terdiri dari elemen-elemen perilaku dan 

elemen-elemen sikap. Elemen-elemen perilaku konsumen dapat 

diukur dalam bentuk jumlah rupiah atau volume produk atau jasa 

yang dipesan (dibeli) selama periode waktu tertentu; customer 

lifeture atau rata-rata lamanya waktu atau number of brands 

purchase (jumlah merek yang dibeli), yaitu  tingkat persentase 
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konsumen dari suatu produk untuk hanya membeli satu merek, 

dua merek, tiga merek, dan seterusnya, diukur dalam bulanan atau 

tahunan, yaitu rata-rata konsumen melakukan usaha dengan 

perusahaan; customer share yaitu  sejauh mana seorang konsumen 

memenuhi kebutuhannya atas jenis produk dan jasa yang ia 

inginkan dengan berbisnis dengan perusahaan atau repurchase 

rates (tingkat pembelian ulang), yaitu tingkat persentase 

konsumen yang membeli merek yang sama pada kesempatan 

membeli jenis produk tersebut. Adapun elemen-elemen untuk 

mengukur sikap adalah kepuasan, kepercayaan dan komitmen.  

Loyalitas konsumen sangat bervariasi di antara beberapa 

kelas jasa, jumlah merek yang bersaing dan karakteristik jasa 

tersebut. Loyalitas terhadap merek merupakan suatu ukuran 

keterkaitan konsumen kepada sebuah merek. Ukuran ini mampu 

memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang 

konsumen beralih ke merek produk lain terutama jika merek 

tersebut didapati adanya perubahan baik menyangkut harga 

ataupun atrinbut lainnya. Seorang konsumen yang sangat loyal 

kepada suatu merek tidak akan dengan mudah memindahkan 

pembeliannya ke merek lain apapun yang terjadi dengan merek 

tersebut. Bila loyalitas konsumen terhadap suatu merek 

meningkat, kerentanan kelompok konsumen tersebut dari 

ancaman dan serangan merek produk pesaing dapat dikurangi.  

Konsumen yang loyal  umunya akan melanjutkan pembelian 

merek tersebut walaupun diharapkan pada banyak alternatif 

merek produk pesaing yang menawarkan karakteristik jasa yang 

lebih unggul dipandang dari berbagai sudut atributnya. Bila 

banyak konsumen dari suatu merek masuk dalam kategori ini 

berarti merek tersebut memiliki brand equity yang kuat. 

Sebaliknya konsumen yang tidak loyal kepada suatu merek pada 

saat mereka melakukan pembelian akan merek tersebut, pada 

umunya tidak didasarkan karena keterkaitan mereka pada 

mereknya tetapi lebih didasarkan pada karakteristik jasa, harga 

dan kenyamanan pemakainya ataupun berbagai atribut lain yang 
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ditawarkan oleh merek produk alternatif. Bila sebagian besar 

konsumen dari merek termasuk dalam kategori ini berarti 

kemungkinan brand equaity (ekuitas merek) tersebut adalah 

lemah.  

 

B. Tingkat Loyalitas Konsumen 

Ada beberapa tingkatan loyalitas merek suatu jasa yang 

mempunyai tantangan pemasaran yang harus dihadapi, dan 

sekaligus dapat merupakan asset yang dapat dimanfaatkan, yaitu: 

1. Switcher (berpindah-pindah). Konsumen yang berada pada 

tingkat loyalitas ini merupakan konsumen yang berada 

pada tingkat yang paling dasar. Semakin tinggi frekuensi 

konsumen untuk memimndahkan pembeliannya dari suatu 

merek ke merek lain mengindikasikan mereka sebagai 

pembeli yang sama sekali tidak loyal atau tidak tertarik 

pada merek  tersebut.  Pada tingkat ini merek apapun 

mereka anggap memadai serta memegang peranan yang 

sangat kecil dalam keputusan pembelian. Ciri yang paling 

nampak dari konsumen ini adalah mereka membeli suatu 

produk karena harganya murah. Pada umumnya jika biaya 

untuk berganti merek sangat mahal, konsumen akan 

enggan untuk berganti merek sehingga laju penyusutan 

dari kelompok konsumen dari waktu ke waktu akan 

rendah. 

2. Habitual buyer (pembeli yang bersifat kebiasaan). Pembeli 

yang berada pada tingkat ini dapat dikategorikan sebagai 

pembeli yang  puas dengan merek produk yang 

dikonsumsinya atau sebaliknya mereka tidak mengalami 

ketidakpuasan dalam mengkonsumsi merek jasa tersebut. 

Pada tingkatan ini pada dasarnya tidak didapati alasan yang 

cukup untuk menciptakan keinginan untuk membeli merek 

produk yang lain atau berpindah merek terutama jika 

peralihan tersebut memerlukan usaha, biaya maupun 

berbagai pengorbanan lain.  Kesimpulannya adalah pembeli 
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ini membeli suatu merek didasarkan atas kebiasaan 

mereka selama ini. 

3. Satisfied buyer (pembeli yang puas dengan biaya peralihan). 

Pada tingkatan ini pembeli merek masuk dalam kateori 

puas bila mereka mengkonsumsi merek tersebut, meskipun 

demikian mungkin saja mereka memindahkan 

pembeliannya ke merek lain dengan menanggung switching 

cost (biaya peralihan) yang terkait dengan waktu, uang atau 

resiko kinerja yang melekat dengan tindakan mereka 

beralih merek. Untuk dapat menarik minat para pembeli 

yang masuk dalam kategori ini, maka pesaing perlu 

mengatasi biaya peralihan yang harus ditanggung oleh 

pembeli yang masuk dalam kategori ini dengan 

menawarkan barbagai manfaat yang cukup besar sebagai 

kompensasinya (switching cost loyal).  

4. Likes the brand (menyukai merek). Pada tingkatan ini 

dijumpai perasaan emosional yang terkait pada merek. 

Rasa suka pembeli bisa saja didasari oleh asosiasi 

(hubungan) yang terkait dengan simbol, rangkaian 

pengalaman dalam penggunaan sebelumnya baik yang 

dialami pribadi maupun oleh kerabatnya ataupun 

disebabkan perceived quality yang tinggi. Meskipun 

demikian sering kali rasa suka ini merupakan suatu 

perasaan yang sulit diidentifikasi dan ditelusuri dengan 

cermat untuk dikategorikan ke dalam sesuatu yang spesifik.  

Konsumen dapat saja sekedar suka pada suatu merek 

dengan alasan yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya 

melalui persepsi dan kepercayaan mereka yang terkait 

dengan atribut merek. Ukuran dari rasa suka tersebut dapat 

dicerminkan dengan kemauan untuk membayar dengan 

harga yang lebih mahal untuk memperoleh merek tersebut. 

5. Comitted buyer (pembeli yang komit). Pada tahap ini 

pembeli merupakan konsumen yang setia. Mereka memiliki 

kebanggaan sebagai pengguna merek dan bahkan merek 
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tersebut menjadi sangat penting bagi mereka dipandang 

dari segi fungsinya maupun sebagai suatu ekspresi 

mengenai siapa sebenarnya mereka. Pada tingkatan ini 

salah satu aktualisasi loyalitas pembeli ditunjukkan oleh 

tindakan merekomendasikan dan mempromosikan merek 

tersebut kapada orang lain. 

Kelima tingkatan loyalitas diatas merupakan tingkatan yang 

berbentuk piramida seperti gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                            

                                        

 

                                     

                                      

Gambar 14. Piramida Tingkat Loyalitas Konsumen (Payne, 2001) 

 

Dari gambar di atas terlihat bahwa merek yang memiliki brand 

equity yang kuat, porsi terbesar pelanggannya berada pada 

tingkatan switcher. Meskipun demikian merek yang memiliki 

brand equity yang kuat, tingkatan brand loyaltynya (loyalitas 

merek) diharapkan berbentuk piramida terbalik, artinya porsi 

committed buyer memiliki porsi terbesar dan selanjutnya mengecil 

hingga tingkatan switcher. Banyak pelaku bisnis akan setuju 

bahwa mencapi loyalitas konsumen adalah hal yang baik. 

Konsumen  yang loyal lebih baik daripada konsumen yang kurang 

loyal. Dan memiliki konsumen yang loyal biasanya menghasilkan 

deviden sepanjang perjalanan bisnis, dimana mereka akan 
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SATISFIED BUYER 
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SWITCHER 
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membantu mempromosikan perusahaan. Konsumen akan 

merekomendasikan kepada teman, anggota keluarga dan kolega 

Raman, (1999) dalam Bowen dan Chen (2001). Konsumen yang 

puas akan lebih mungkin menceritakan pengalaman mereka 

kepada orang lain dan  melihat bisnis itu berkembang sampai pada 

titik dimana konsumen merasa memiliki perusahaan tersebut. 

Konsumen dan pebisnis akan mendefinisikan loyalitas dalam 

berbagai cara yang berbeda. Seringkali lamanya konsumen 

berbisnis dengan perusahaan tersebut dan pembelian yang 

berulang-ulang, digunakan sebagai ukuran loyalitas oleh pebisnis. 

Barnes (2003). Dalam kasus lain, loyalitas disamakan atau bahkan 

didefinisikan sebagi persentase dari total pembelian dalam suatu 

kategori produk atau jasa. Graffin (2002) menyatakan bahwa 

“loyalitas is defined as non random purchase expressed over time by 

some decision making”. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa 

loyalitas lebih ditujukan kepada suatu perilaku, yang ditujukan 

dengan pembelian berulang-ulang, didasarkan pada unit 

pengambilan keputusan. Selanjutnya Giffrin (2002) 

mengemukakan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan 

apabila memiliki konsumen yang loyal antara lain : 1) dapat 

mengurangi biaya pemasaran (karena biaya untuk menarik 

konsumen yang baru lebih mahal, (2) dapat mengurangi biaya 

transaksi, (3) dapat mengurangi biaya turn over (karena 

penggatian konsumen yang lebih sedikit), (4) dapat meningkatkan 

penjualan silang, yang akan memperbesar pangsa pasar 

perusahaan, (5) mendorong word-of-mouth yang lebih positif 

dengan asumsi bahwa konsumen yang loyal juga berarti pelangga 

yang mersas puas, (6) dapat mengurangi biaya kegagalan (seperti 

biaya pengantian). Bila dilihat dari segi karekteristik menurut 

Giffirin (2004) bahwa konsumen yang loyal memiliki karekteristik 

yaitu : (1) melakukan pembelian secara teratur (Makes regular 

repeat purchase), (2) membeli diluar lini produk/jasa (Purchase 

across product and services lines), (3) merekomendasikan produk 

lain (Refers order), (4) melakukan kekebalan dari daya tarik 
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produk sejenis dari pesaing (Demonstrated an immunity to the full 

of the competition). Menurut Hermawan (dalam Ratih Hurriyati, 

2005) loyalitas adalah merupakan manifestasi dari kebutuhan 

fundamental manusia untuk memiliki, mensupport, mendapatkan 

rasa aman dan membangun keterikatan serta menciptakan 

emotional attachment. Dari pengertian tersebut dapat diartikan 

bahwa kedalaman perasaan manusia terhadap suatu hal, apakah 

keluarga, teman, organisasi, atau merek. Perasaan inilah 

merupakan unsur utama dan menentukan keeratan serta loyalitas 

konsumen. Sementara Oliver (1996), mengungkapkan bahwa 

loyalitas konsumen  adalah suatu tindakan atau sikap dari 

konsumen yang merasa senang atas pemeberian jasa terhadap 

konsumen, menurut Oliver konsumen yang loyal akan (1) 

menggunakan produk, (2) merekomendasikan, (3) menyampaikan 

hal-hal yang bersifat positif, dan (4) mempertimbangakn kembali 

untuk membeli.Ini berarti bahwa loyalitas yang sejati tidak 

mungkin tercipta tanpa ada hubungan emosional. 

Loyalitas konsumen merupakan suatu konsep yang banyak 

ditinjau dalam penelitian perilaku konsumen. Leanne, Souchon 

dan Thirkell (2001) menyebutkan bahwa loyalitas konsumen 

memiliki dua elemen, yakni elemen perilaku dan elemen  sikap. 

Dengan pendekatan pada elemen perilaku, definisi loyalitas 

konsumen mejadi dangkal. Loyalitas hanya ditunjukkan 

berdasarkan pola pembelian saja, dan pendekatan ini 

mendefinisikan loyalitas berdasarkan level pembelian dari produk 

tertentu atau merek dalam kerangka waktu tertentu. 

Konseptualisasi loyalitas konsumen melalui pendekatan elemen 

sikap dapat memberikan definisi loyalitas yang lebih baik. 

Assael (1995)  menyebutkan  bahwa “loyalitas menunjukkan 

suatu komitmen terhadap merek yang tidak hanya direfleksikan 

dengan sekedar mengukur perilaku kontinyu”. Ukuran perilaku 

bersifat  terbatas dalam menentukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengulangan pembelian.  Atau dengan kata lain, 

ukuran perilaku tidak cukup  untuk menjelaskan bagaimana dan 
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mengapa loyalitas merek berkembang dan atau berubah, 

pengulangan pembelian yang tinggi mungkin merefleksikan 

kendala situasi, seperti misalnya  merek yang  ditimbun oleh 

pedagang ritel, sedangkan pengulangan pembelian   yang  rendah  

secara  sederhana  merefleksikan   situasi  penggunaan yang 

berbeda, mencari variasi, atau tidak adanya preferensi merek di 

dalam unit pembelian  Dick dan Basu, (1994). Selanjutnya mereka 

mengemukakan  konsep  loyalitas  yang  terdiri  dari  empat  

kategori,  yakni:  tidak loyal, loyalitas  rancu  (spurious loyalty),  

loyalitas terpendam (latent loyalty), dan  loyalitas berkelanjutan 

(sustainable loyalty). 

Selain kepuasan konsumen, faktor lain yang dapat 

dipertimbangkan mempengaruhi loyalitas konsumen adalah nilai 

yang diterima oleh konsumen dalam setiap melakukan transaksi  

dengan pihak penyedia jasa. Tidak  ada produk  atau  jasa  yang  

bernilai tinggi dengan sendirinya tetapi harus  melalui proses 

penciptaan nilai dari konsumen (Zins, 2001). Woodruff (1997) 

mengatakan bahwa nilai konsumen adalah rasa suka dan evaluasi 

konsumen terhadap atribut produk, atribut kinerja,  dan  

konsekwensi  yang  muncul  dari  penggunaan  fasilitas dalam 

mencapai  tujuan  dan  maksud konsumen  dalam situasi yang 

dihadapi yang menghubungkan produk dengan situasi dan 

konsekwensi terkait yang dialami oleh konsumen yang 

berorientasi pada tujuan. 
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