
 
M a n a j e m e n  P e m a s a r a n  

 

Page 98 

BAB VI 

PERILAKU KONSUMEN 

 

Latar Belakang 

“Konsumen, bagaimana dengan perkiraan konsumen yang 

akan membeli produk kita ? Berapa prakiraan konsumen yang akan 

menggunakan produk ini jika kita lakukan plan A ? bagaimana jika plan 

B kita terapkan ? Apakah ada bentuk penanggulangan jika plan A 

maupun plan B tidak berhasil dilaksanakan?” itulah kalimat-kalimat 

gundah yang seringkali terdengar di kalangan para pebisnis maupun 

wirausahawan yang sedang menapaki ranah perdagangan barang dan 

jasa dalam sebuah rapat perencanaan strategis mereka di bidang 

pemasaran.  

Tak diragukan lagi, sasaran dari pebisnis dan wirausahawan 

tersebut ialah untuk dapat menjaring konsumen sebanyak-banyaknya 

agar dapat menggunakan atau membeli produk mereka.  

Berbagai cara telah dilakukan oleh pebisnis dan wirausahawan 

untuk dapat menaikkan rating penjualan atas produk mereka, ada 

sebagian yang berhasil menarik simpati para konsumen. Namun tidak 

sedikit pula dari mereka yang akhirnya menemukan kegagalan dalam 

perencanaan strategi marketing mereka dan terpuruk akibat sedikitnya 

minat konsumen terhadap produk mereka.  

Lalu bagaimana sekarang? permasalahannya ialah, apa yang 

menyebabkan mereka menjadi gagal dalam memasarkan produk 

mereka? Mengapa mereka bisa gagal? 

Jawaban dari pertanyaan diatas merupakan satu pertanyaan 

lagi yang memang sudah menjadi pertanyaan klasik di dunia 

perdagangan barang & jasa. Pertanyaan tersebut ialah bagaimana 

cara agar konsumen mau dan tertarik untuk membeli produk dari para 

pebisnis maupun wirausahawan tersebut?  
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Memang terlihat sedikit lucu dikarenakan untuk menjawab 

sebuah pertanyaan kita dihadapkan pada pertanyaan lagi. Namun, 

menurut kami itulah solusi terbaik yang dapat diambil untuk 

memecahkan kendala-kendala yang dihadapi ketika sebuah stategi 

marketing gagal dijalankan.  Hal inilah yang mendasari kelompok kami 

untuk melakukan analisa masalah dalam bentuk makalah terhadap 

perilaku konsumen di era globalisasi seperti saat ini. 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka kami dapat 

mengidentifikasikan masalah yakni sebagai berikut : 

1.Bagaimana cara memahami perilaku konsumen tentang 

pandangannya akan suatu produk yang ada ? 

2. Pendekatan-pendekatan apa saja yang sebaiknya dilakukan agar 

kita dapat memahami seluk beluk perilaku konsumen ? 

Maksud & Tujuan Penulisan 

Maksud dan tujuan dari penulisan kami ini ialah untuk 

mengetahui kecenderungan perilaku konsumen dalam menyikapi 

suatu produk dan juga untuk mengetahui cara dan metode terbaik 

dalam pemahaman akan perilaku konsumen itu sendiri sehingga para 

pebisnis dan juga wirausahawan dapat menerapkan strategi terbaik 

dalam pemasaran produk mereka agar diminati oleh konsumen. 

Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan suatu proses dan aktivitas 

ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, 

pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi 

memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari 

konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang 
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berharga jual rendah (low involvement) proses pengambilan 

keputusan dilakukan dengan mudah, sedangkan untuk barang 

berharga jual tinggi (high involvement) proses pengambilan keputusan 

dilakukan dengan pertimbangan yang matang. 

Perilaku konsumen adalah aktivitas seseorang saat 

mendapatkan, mengkonsumsi, dan membuang barang atau jasa 

(Blackwell, Miniard, & Engel, 2001). perilaku konsumen sendiri dapat 

di definisikan sebagai interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, 

perilaku, dan lingkungan dimana manusia melakukan pertukaran 

aspek hidupnya. Dengan kata lain perilaku konsumen mengikutkan 

pikiran dan perasaan yang dialami manusia dan aksi yang dilakukan 

saat proses konsumsi.  

Perilaku konsumen menitikberatkan pada aktivitas yang 

berhubungan dengan konsumsi dari individu. Perilaku konsumen 

berhubungan dengan alasan dan tekanan yang mempengaruhi 

pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pembuangan barang dan jasa 

yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pribadi.  

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, 

kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses 

pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-

barang atau jasa ekonomi yang selalu berubah dan bergerak 

sepanjang waktu. 

Menurut Handi Irawan, Perilaku Konsumen Indonesia 

dikategorikan menjadi sepuluh, yaitu : 

1. Berpikir jangka pendek (short term perspective), ternyata 

sebagian besar konsumen Indonesia hanya berpikir jangka 

pendek dan sulit untuk diajak berpikir jangka panjang, salah satu 

cirinya adalah dengan mencari yang serba instant. 
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2. Tidak terencana (dominated by unplanned behavior). Hal ini 

tercermin pada kebiasaan impulse buying, yaitu membeli produk 

yang kelihatan menarik (tanpa perencanaan sebelumnnya). 

3. Suka berkumpul. Masyarakat Indonesia mempunnyai kebiasaan 

suka berkumpul (sosialisasi). Salah satu indicator terkini adalah 

situs social networking seperti Facebook dan Twitter sangat 

diminati dan digunakan secara luas di Indonesia. 

4. Gagap teknologi (not adaptive to high technology). Sebagian 

besar konsumen Indonesia tidak begitu menguasai teknologi 

tinggi. Hanya sebatas pengguna biasa dan hanya menggunakan 

fitur yang umum digunakan kebanyakan pengguna lain. 

5. Berorientasi pada konteks (context, not content oriented). 

Konsumen kita cenderung menilai dan memilih sesuatu dari 

tampilan luarnya. Dengan begitu,konteks-konteks yang meliputi 

suatu hal justru lebih menarik ketimbang hal itu sendiri. 

6. Suka buatan Luar Negeri (receptive to COO effect). Sebagian 

konsumen Indonesia juga lebih menyukai produk luar negeri 

daripada produk dalam negeri, karna bias dibilang kualitasnya 

juga lebih bagus dibanding produk di Indonesia 

7. Beragama(religious). Konsumen Indonesia sangat peduli terhadap 

isu agama. Inilah salah satu karakter khas konsumen Indonesia 

yang percaya pada ajaran agamanya. Konsumen akan lebih 

percaya jika perkataan itu dikemukakan oleh seorang tokoh 

agama, ulama atau pendeta. Konsumen juga suka dengan produk 

yang mengusung simbol-simbol agama. 

8. Gengsi (putting prestige as important motive). Konsumen 

Indonesia amat getol dengan gengsi. Banyak yang ingin cepat 

naik “status” walau belum waktunya. Saking pentingnya urusan 

gengsi ini, mobil-mobil mewah pun tetap laris terjual di negeri kita 

pada saat krisis ekonomi sekalipun. Menurut Handi Irawan D, ada 

tiga budaya yang menyebabkan gengsi. Konsumen Indonesia 
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suka bersosialisasi sehingga mendorong orang untuk pamer. 

Budaya feodal yang masih melekat sehingga menciptakan kelas-

kelas sosial dan akhirnya terjadi “pemberontakan” untuk cepat 

naik kelas.  Masyarakat kita mengukur kesuksesan dengn materi 

dan jabatan sehingga mendorong untuk saling pamer. 

9. Budaya lokal (strong in subculture). Sekalipun konsumen 

Indonesia gengsi dan menyukai produk luar negeri, namun  unsur 

fanatisme kedaerahan-nya ternyata cukup tinggi. Ini bukan berarti 

bertentangan dengan hukum perilaku yang lain. 

10. Kurang peduli lingkungan (low consciousness towards 

environment). Salah satu karakter konsumen Indonesia yang unik 

adalah kekurangpedulian mereka terhadap isu lingkungan. Tetapi 

jika melihat prospek kedepan kepedulian konsumen terhadap 

lingkungan akan semakin meningkat, terutama mereka yang 

tinggal di perkotaan begitu pula dengan kalangan menengah atas 

relatif lebih mudah paham dengan isu lingkungan. Lagi pula 

mereka pun memiliki daya beli terhadap harga premium sehingga 

akan lebih mudah memasarkan produk dengan tema ramah 

lingkungan terhadap mereka. 

A. Pendekatan Perilaku Konsumen 

Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam dua 

macam pendekatan yaitu: 

1.    Pendekatan nilai guna (Utility) Kardinal 

2.    Pendekatan nilai guna Ordinal  

1. Pendekatan Nilai Guna (Utility) Kardinal 

Pendekatan nilai guna (Utility) Kardinal atau sering disebut 

dengan teori nilai subyektif : dianggap manfaat atau kenikmatan yang 

diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitif / dapat 

diukur, dimana keseimbangan konsumen dalam memaksimumkan 

kepuasan atas konsumsi berbagai macam barang, dilihat dari 
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seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan 

dari berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang 

sama besarnya. Oleh karena itu keseimbangan konsumen dapat dicari 

dengan pendekatan kuantitatif. 

-  Kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu 

barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Misalnya: mata 

uang. 

-  Setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi akan 

menambah kepuasan yang diperoleh konsumen tersebut 

dalam jumlah tertentu. 

Kepuasan marginal (marginal utility). Tambahan kepuasan 

yang diperoleh dari penambahan jumlah barang yang dikonsumsi. 

Hukum tambahan kepuasan yang semakin menurun (The Law of 

Diminishing Marginal Utility). Besarnya kepuasan marginal akan selalu 

menurun dengan bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi 

secara terus menerus. 

2. Pendekatan Nilai Guna Ordinal 

Pendekatan nilai guna ordinal atau sering juga disebut analisis 

Kurva indeference : manfaat yang diperoleh masyarakat dari 

mengkonsumsikan barang-barang tidak kuantitif / tidak dapat diukur. 

Pendakatan ini muncul karena adanya keterbatasan - keterbatasan 

yang ada pada pendekatan cardinal, meskipun bukan berarti 

pendekatan cardinal tidak memiliki kelebihan. 

Kelemahan pendekatan ordinal 

Kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur 

dengan satuan kepuasan. Pada kenyataannya pengukuran semacam 

ini sulit dilakukan. 

Persamaan Kardinal dan Ordinal 

Persamaan cardinal dan ordinal yaitu sama-sama menjelaskan 

tindakan konsumen dalam mengkonsumsi barang-barang yang 
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harganya tertentu dengan pendapatan konsumen yang tertentu pula 

agar konsumen mencapai tujuannya (maximum utility). 

Perbedaan Kardinal dan Ordinal 

Nilai guna (Utility) Kardinal menganggap bahwa besarnya utility 

dapat dinyatakan dalam bilangan/angka. Sedangkan analisis ordinal 

besarnya utility dapat dinyatakan dalam bilangan / angka. 

     Analisis cardinal mengunakan alat analisis yang dinamakan 

marginal utiliy(pendekatan marginal). Sedangkan analisis ordinal 

menggunakan analisis indifferent curve atau kurva kepuasan sama. 

B. Konsep Elastisitas 

Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan 

perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan 

variable lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa 

besar besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan 

harga. Elastisitas juga merupakan salah satu konsep penting untuk 

memahami beragam permasalahan di  bidang ekonomi. Konsep 

elastisitas sering dipakai sebagai dasar  analisis ekonomi, seperti 

dalam  menganalisis permintaan, penawaran, penerimaan  pajak, 

maupun distribusi kemakmuran. 

   Elastisitas Harga Permintaan (Price Elasticity of Demand) adalah 

tingkat perubahan permintaan terhadap barang/jasa, yang 

diakibatkan perubahan harga barang/jasa tersebut. Besar atau 

kecilnya tingkat perubahan tersebut dapat diukur dengan angka-

angka yang disebut koefisien elastisitas. 

     Elastisitas Silang (Cross Elasticity) menunjukkan hubungan 

antara jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga 

barang lain yang mempunyai hubungan dengan barang tersebut. 

Hubungan tersebut dapat bersifat pengganti, dapat pula bersifat 
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pelengkap. Terdapat tiga macam respons prubahan permintaan 

suatu barang. 

1. Elastisitas Silang Positif  

Peningkatan harga barang A menyebabkan peningkatan 

jumlah permintaan barang B. Sebagai contoh, peningkatan harga kopi 

meningkatkan permintaan terhadap teh. Kopi dan teh merupakan dua 

barang yang dapat saling menggantikan (barang    

2. Elastisitas Silang Negatif 

Peningkatan harga barang A mengakibatkan turunnya 

permintaan barang B. Sebagai contoh, peningkatan harga bensin 

mengakibatkan penurunan permintaan terhadap kendaraan bermotor. 

Kedua barang tersebut bersifat komplementer (pelengkap). 

3. Elastisitas Silang Nol 

Peningkatan harga barang A tidak akan mengakibatkan 

perubahan permintaan barang B. Dalam kaus semacam ini, kedua 

macam barang tidak saling berkaitan. Sebagai contoh, kenaikan harga 

kopi tidak akan berpengaruh terhadap permintaan kendaraan 

bermotor. 

     Elastisitas pendapatan 

Elastisitas pendapatan adalah suatu perubahan 

(peningkatan/penurunan) daripada pendapatan konsumer yang 

akan berpengaruh terhadap permintaan berbagai barang, besarnya 

pengaruh perubahan tersebut diukur dengan apa yang di sebut 

elistisitas pendapatan  

 

http://4.bp.blogspot.com/-tHbMZTjstm0/T1n5XXTxefI/AAAAAAAAACE/yc1J7MSNhHY/s1600/untitled.JPG
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Contoh kasus: Sebagai contoh kasus, dalam diskusi kali ini kelompok kami 

akan mengangkat tema tentang blackberry vs android sebagai acuan (contoh 

nyata) konsumenisme di masyarakat. 

Alasan mengapa kami mengangkat tema ini adalah karena 

melihat dari sisi melonjaknya permintaan terhadap sebuah alat 

komunikasi yang bersangkutan dengan persaingan pemasaran. Tidak 

dipungkiri memang kedua produk tersebut adalah produk yang sedang 

booming di masyarakat terutama  pada kalangan remaja. Terdapat 

beberapa perbandingan yang signifikan, mungkin baik di sisi aplikasi 

maupun sisi kelebihannya untuk membantu proses kegiatan 

berkomunikasi dengan orang di seluruh penjuru dunia.  

Produk Blackberry 

Peminat ponsel Blackberry memang sekarang sedang tinggi-

tingginya. Produk asal Kanada ini memang terbukti ampuh dalam 

merebut pasar dunia. Di Indonesia pun ponsel merek ini mampu 

membuat trend di kalangan masyarakat. Dari kalangan artis, pejabat, 

bahkan masyarakat biasa pun banyak menjadi pengguna 

ponsel Blackberry. Tapi dari begitu populernya Blackberry di mata 

masyarakat, apakah anda tahu kelebihan dan kekurangan ponsel 

Blackberry? Untuk itu kami ingin menjelaskan apa sebenarnya 

kelebihan Blackberry dan apa Kelemahannya. Agar kita tidak hanya 

mengikuti arus, namun biarlah kebutuhan menjadi pertimbangan 

dalam memutuskan apakah Blackberry benar-benar menjadi 

kebutuhan dan solusi bagi anda. 

Produk Android  

Hadirnya ponsel android di Indonesia mampu menarik banyak 

minat masyarakat khususnya dikalangan remaja untuk berbondong-

bondong mencoba produk baru ini. Karena banyaknya aplikasi di 

android yang menawarkan sesuatu yang berbeda di banding produk 

sebelumnya. Biasanya produk ini dipakai oleh kalangan gamers. 

Android membuat gebrakan baru dengan banyaknya versi dan 
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penambahan aplikasi yang semakin canggih dan diminati. Produk ini 

diperkirakan bisa di sejajarkan dengan aplikasi yang terdapat di dalam 

produk Blackberry.  

Keunggulan dan kelemahan Blackberry dan Android 

1.   Performance 

Blackberry : Cepat dan stabil. Namun terkadang sering terjadi 

phone-hang yang mengharuskan Anda mengeluarkan baterai dari 

tempatnya dan yang paling merepotkan adalah proses re-boot yang 

menghabiskan waktu sekitar 3-8 menit. 

Android: Sangat cepat. Belum ada keluhan tentang phone-hang 

yang mengharuskan baterai di keluar secara paksa dari tempatnya, 

kecuali jika menggganti SIM card. Proses re-boot berlangsung 

cepat. 

2. Baterai 

Blackberry : Umur baterai BB memang luar biasa. Ya, wajar saja 

karena BB tidak banyak melakukan proses berbagai aplikasi seperti 

pada Android. 

Android : Tergolong boros, terkadang bisa sampai satu hari. Namun 

harus diingat bahwa ponsel Android memakai baterai untuk banyak 

hal. Contohnya jika Anda memakai ponsel Android untuk browsing 

web atau melihat video sampai dengan 1 jam, pastinya 

membutuhkan daya baterai lebih. Dan, bisakah BlackBerry 

melakukan hal yang sama selama itu? 

3. Email 

Blackberry : Email pada BB memang menjadi andalan RIM. Gmail 

pada BB pun telah dioptimalkan fungsinya, tapi tentu saja tidak 

sebaik pada Android. 

Android : Apa yang Anda ragukan dari Gmail buatan Google yang 

dijalankan pada Android yang juga buatan Google? 

4. User Interface (UI) 

Blackberry : Membosankan. 
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Android : Anda bahkan tidak akan merasa lelah untuk menjelajah 

setiap sudut ponsel Android. Dijamin. 

 

5. Web Browsing 

Blackberry : Sangat melelahkan karena Anda harus mengakui itu. 

Android : Disinilah letak kelebihan Android. Android menjadi 

pemenang jika dibandingkan dengan semua mobile OS. Jika 

membandingkan web browsing pada Android dengan Blackberry, 

seperti siang dan malam saja. Jauh berbeda. 

6. Aplikasi 

Blackberry : Blackberry memang memiliki segudang aplikasi, tapi di 

saat yang sama iPhone juga semakin jauh meninggalkan 

Blackberry. Jadi lebih baik melihat apa yang bisa dilakukan 

Blackberry untuk menyusul ketertinggalannya di belakang iPhone 

OS dan Android. 

Android : Semakin banyak aplikasi yang dulunya hanya ada di iOS, 

kini sudah ada versi Android-nya. Pesaing sebenarnya dari Android 

adalah iPhone, bukan Blackberry 

Kesimpulan 

Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika 

seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, 

penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi 

kebutuhan dan keinginan. 

Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari 

konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang 

berharga jual rendah (low involvement) proses pengambilan 

keputusan dilakukan dengan mudah, sedangkan untuk barang 

berharga jual tinggi (high involvement) proses pengambilan keputusan 

dilakukan dengan pertimbangan yang matang. 
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Perilaku konsumen sendiri dapat di definisikan sebagai 

interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku, dan 

lingkungan dimana manusia melakuk.an pertukaran aspek hidupnya. 

Dalam kata lain perilaku konsumen mengikutkan pikiran dan perasaan 

yang dialami manusia dan aksi yang dilakukan saat proses konsum 
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BAB VII 

MENGANILISIS PASAR BISNIS 

Latar Belakang 

Organisasi  bisnis tidak hanya menjual ; mereka juga  membeli 

banyak bahan mentah, komponen manufaktur, pabrik dan peralatan, 

pasokan, dan layanan bisnis. Di AS sendiri saja ada labih dari 6 juta 

bisnis dengan karyawan yang di gaji. Untuk menciptakan dan 

menangkap nilai, penjual harus  memahami kubuhan, sumber daya, 

kebijakan dan prosedur pembelian organisasi ini. 

Cisco, produsen pralatan komunikasi jaringan yang memimpin 

pasar di bidang pengalihan (switch) dan penuntu rute (router) yang 

mengarahkan lalu lintas di internet, mengiginkan pertumbuhan dengan 

mengarahkan riset penting dan sumber dayapemasaran ke pasar  

yang  belum terlayani: pelanggan bisnis sekala kecil dan menengah 

(SMB), yang didefenesikanperusahaan sebagai isnis dengan 

karyawan kurang dari 250 orang.1 Untuk lebih memahami perilaku 

pembeli, Ciscomenggadakan riset pelanggan yang membagi 

keseluruhan pasar SMB ke dalam  empat kelompok bedasarkan 

pengeluaran  dan pola pembelian jaringan. Perusahan kelompok 1 dan 

kelompok 2, yang memendang jaringan sebagai inti bisnis mereka, 

menduduki 30% ruang SMB, tetapi mencakup 75% total pengeluaran 

jaringan. Perusahan kelompok 3 dan kelompok 4 menduduki 70% 

pasar, pemahaman pasar ini, Cisco mampu membidik segmen-

segmen ini dengan pruduk dan jasa yang di rancang kusus untuk 

mereka. Cisco mengembangkan sebuah perogram yang tersebut “ 

Smart Business Roadmap” yang membantu mengatasi masalah bisnis 

umum yang dihadapi jenis pelanggan SMB  dengan solusi  teknologi 

jangka panjang. Salah satu solusi ini adalah Liksys One, layana 

komunikasi hosted yang menawarkan satu koneksi kecepatan tinggi 

untuk telepon video, data dan jarina\gan internet yang di mulai pada 
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2005. Secara keseluruhan, Cisco meningkatkan anggaran R&D-nya 

untuk pasar SMB menjadi $2 miliar dan mengarahkan 40% dari total 

pengeluaran pemasaranya untuk pasar ini. Program ini menghasilkan 

pertumbuhan bisnis Cisco dengan SMB sebesar 20%. 

Beberapa mereka paling bernilai di dunia menjadi milik 

pemasaran bisnis: ABB, Carterpillar, DuPont, FedEx, GE< Hewlett-

Packarf, IMB, Intel dan siemens adalah beberapa di antaranya. 

Banyak prinsip  pemasaran dasar juga berlaku seperti membangun 

hubungan u\yang kuat dengan pelanggan mereka, layaknya semua 

pemasaran lainya. Tetapi mereka juga menghadapi beberapa hal unik 

yang harus di pertimbangkan dalam menjual ke bisnis lain. Dlam Bab 

ini, kita akan mempelajari beberapa kemiripan dan perbedaan penting 

untuk pemasaran dalam pasar bisnsis.2 

::: Apakah Pembelian Organisasi itu? 

Webster dan wina mendefinisikan pembelian organisasi 

(organization buying) sebagai proses pengambilan keputusan di mana 

melelui proses ini organisasi formal menetapkan apakan mereka perlu 

membeli produk dan  jasa dan mengidentifikasi. Mengevoluasi, serta 

memilih merek dan pemasuk yang ada.3 

Tujuan Pembelajaran 

1. Aspek kognitif: 

 Memahami pasar bisnis 

 Memahami macam-macam strategi pemasaran yang bisa 

diterapkan  

 Mengetahui manfaat adanya inovasi sebagai akibat adanya 

daur hidup produk 

2. Aspek afektif 

 Menyadari kegiatan pemasaran merupakan tantangan besar 

suatu usaha komersil 
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 Memiliki motivasi yang tinggi untuk berhasil  

 Menyadari pentingnya strategi pemasaran sebagai salah satu 

syarat keberhasilan pemasaran suatu produk 

3. Aspek psikomotorik:  

 Mampu menganalisis jenis pasar yang dihadapi 

 Mampu mengidentifikasi peluang dan potensi pasar  

 Mampu menghimpun dan mengolah informasi yang 

diperlukan untuk menyusun strategi pemasaran produk 

usaha agribisnis  

 Mampu membuat rancangan strategi pemasaran yang 

berkaitan dengan segmentasi, targetting, positioning, serta 

marketing mix rancangan usaha agribisnis kelompok  

 Mampu membuat rancangan inovasi produk dari produk  

utama 

a. Pasar Bisnis Versus Pasar Konsumen 

Pasar bisnis (busines market) terdiri sebuah organisasi yang 

mendapatkan barag dan jasa yang digunakan untuk memproduksi  

produk atau jasa lain yang kemudian di jual, disewakan, atau  dipasak 

ke organisasi lain. Industri utama yang trmasuk di dalam pasar bisnis 

adalah pertanian, perhutanan dan perikanan ; pertambangan ; 

konstruksi; transportasi; komunikasi; utilitas publik; perbankan; 

keuangan; dan asuransi; distribusi; serta jasa. 

Lebih banyak dolar dan barang yang berpidah tangan dalam 

penjalan  ke pembelian bisnis dibandingkan penjualan ke pembelian 

konsumen.  Perhatian proses produksi dan penjualan sepasang 

sepatu sederhana. Penyalur kulit mentah harus menjual kulit mentah 

ke penyamak, yang menjual kulit ke pabrik sepatu. Yang menjual 

sepatu ke pedagang grosir, pedagang yang sepatu ke pengecer, yang 

pada akhirya menjual sepatu ke konsumen. Setiap pihak dalam rantai 
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pasokan juga membeli banyak barang dan jasa lain untuk mendukung 

operasi mereka. 

Pemasaran bisnis menghadapi banyak tantangan yang sama 

dengan dihadapi pemasar konsumen. Lebih khususnya, memahami 

pelanggan mereka dan apa yang mereka hargai merupakan hal yang 

sangat penting bagi keduanya.4  Tabel 7.1 meringkas tantangan bisnis 

ke-bisnis yang didentifikasi pada Studi Tren ISBM 2005-2007. 

Meskipun demikian, pemasar bisnis mempunyai beberapa 

karakteristik yang sangan berlawanan dengan karakteristik  pasar 

konsumen: 

 Pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Pemasar 

bisnis biasanya berhubungan dengan pembeli yang jauh 

lebih sedikit tetapi jauh lebih besar dibandingkan pemasar 

konsumen. Teruta dalam industri seperti mesin pesawat 

terbang dan senjata perahanan. Nasib Goodyear Tire 

Company dan pemasok suku cadang otomotif lainya 

tegatung pada kontrak yang didapatkan dari segelintir 

pembuat mobil besar.  

 

 

Tabel 7.1 Marketplace dingin 2006, Institute for the Study 

Business Markets 

1. Memperluas pemahaman akan kebutuhan 
pelanggan, segmen pasar, dan penggerak nlai 
pelanggan. 

2. Bersaing secara global ketika Cina dan I ndia 
mengubah bentuk pasar. 

3. Menguasai sarana analitis dan meningkatkan 
keahlian kuantitatif. 

4. Mengembalikan inivasi sebagai mesin pertumbuhan. 
5. Menciptakan model dan hubungan organisasi baru. 
6. Memperbaiki tingkat pengembakian atas 

pengembalian keputusan investasi pemasaran 
(ROMI). 

7. Mendemonstrasikan dan mendokumentasikan nilai 
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pelangan yang dihantarkan, dan harga sesuai nilai 
tersebut. 

Sumber: Marketplace dingin 2006, Institute for the 
Study Business Markets 

     Pasar bisnis kecil dan menengah menawarkan peluang 

baru bagi pemasok.5Lihat “Gagasan        pemasaran: penjual besar Ke 

Bisnis Kecil.” Untuk mempelajari pasar B2B yang penting ini lebih 

dalam lagi. 

 Hubungan pamasok-pelanggan yang erat. Karena basis 

pelanggan yang lebih kecil serta pengaruh dan kekuatan 

pelanggan yang lebih besar, pemasok sering diharapkan 

bisa meyesuaikan penawaran merek dengan kebutuhan 

pelanggan bisnis secara individu. 

TEXAS INSTRUMENS INC.   

Texas instrumen adalah pembuat chip pemrosesan sinyal 

analog dan digital (DSP) yang telah menyadari perluanya memberi 

perhatian kepada beberapa pelanggan bisnis terkecil. Setelah 

memperbaiki diri dan menjadi perusahaan yang lebih inoatif, TI mlai 

mangeksplorasi  peluang penjual dari pelanggan yang dulu mereka 

abaikan, seperti  perusaaan kecil LifeSize Comminications, yang 

karena di awal berdirinya hanya beranggotakan dua orang 

membuatnya tidak dilirik TI sepuluh tahu lalu. Baru-baru ini, TI 

membawa beberapa insinyur dan wiraniaga ke LifeSize dan 

menghabiskan seengah hari untuk berbicara kepada keempat 

karyawannya dan bertanya tentang apa yang mereka ingikan. 

Hasilnya adalah LifeSize Room, sebuah sistem seharga $8.000 

sampai $12.000 yang mampu menghasilkan vidio definisi tinggi dan 

suara berkualitas CD di internet. LifeSize telah menjual lebih dari 

1.000 sistem, dengan 75 komponen TI di setiap sistem, kepada 

pelangan seperti agensi casting yang memungkan aktor di pantai barat 
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Amerika mengikuti audisi untuk peran di pantai timutr, atau sebaliknya, 

melalui telekonferensi.6 

PPG INDUSTRIES 

DI PPG industries yang berpusat di Pittsburgh, ada satu 

program khusus yang mengharusakan pembeli dan pemasok barang 

dan jasa pemeliharaan, perbaikan, dan operasi bekerja sama lebih 

erat sebelumnya. Program ini disebut $AVE, singkatan dari Supplier 

Added Vaule Effort. Melalui program ini, PPG menantang para 

pemasoknya untuk menghantarkan proposal nilai-

tambah/penghematan biaya tahunan setidaknya sebesar 5% dari total 

penjualan tahunan mereka ke PPG. Salah satu pemasok pilihan 

(pemasok yang diberi tugas menyediakan komoditas tertentu oleh 

PPG) menyerahkan usaha kepada $AVE yang mengurangi biaya 

sebesar $160.000 untuk proyek penerangan degan menegoasiasikan 

harga diskon untuk peralatan dan bola lampu yang baru.7 

Pembeli bisnis sring memilih pemasok yang juga membeli dari 

mereka. Produsen kertas mungkin membeli dari perusahaan kimia 

yang membeli sejumlah besar kertasnya. Bisnis kecil-didenifisikan 

sebagai bisnis dengan karyawan karyawan kurang dari 500 orang-

mempekerjakan setengah dari semua pekerja sektor swasta dan 

menghasilkan 60% sampai 80% pekerjaan baru secara bersis setiap 

tahun pada dekade terakhir. Menurut Kantor Advokasi Adminstrasi 

Bisnis kecil, 670.000 bisnis kecil dibuka di Amerika Serikat pada tahun 

2005.seua bisnis baru ini memerlukan peralatan modal, teknologi, 

pasokan dan layanan. Lihatlah bisnis baru di seluruh dunia di luar AS 

dan Anda akan menemukan pasar B2B yang sangat besar dan 

sedang tumbuh. Berikut ini bagaimana beberapa perusahaan 

mencapainya:  

 Dengan koleksi pirati lunak pelaksanaan bisnis yang baru, 

Microsoft bergantung pada penjualan ke 45 juta bisnis 
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skala kecil sampai menenggah di seluruh dunia untuk 

menanmbahkan $10 miliar ke pendapat totalnya pada 

tahun 2010. Tetapi bahkan Microsoft tidak mampu 

mengirimkan wiraniagake seua pelangannya. Sebagaii 

gantinya, perusahaan melepaskan satu pasukan yang 

terdiri dari 24.000 perusahaan konsultan komputer 

independen dan menambah 300 menajer penjualan untuk 

mendukung para perantara dan pelanggan. 

 IBM menghitung bahwa pelanggan skala kecil dan 

menengah menduduki 20% bisnisnya dan meluncurkan 

Express, lini layanan piranti keras, piranti lunak, dan 

pembiayaan, untuk pasar ini. IBM menjual melalui 

wiraniaga regional dan vendor serta perantara piranti lunak 

independen, dan mendukung bisnis kecil-menengah yang 

didorong iklan jutaan dolar setiap tahun, termasuk publkasi 

seperti American Banker dan Inc. Perusahaan juga 

membidik langsung pemilik bisnis hemoseksual dengan 

iklan di The Advocate dan Out serta bermitra dengan 

lembaga nirlaba untuk menjangkau segmen rasial dan etnis 

minoritas. 

 American Express terus menambah fitur baru ke kartu 

kredit untuk bisnis kecilnya, yang digunakan beberapa 

perusahaan kecil untuk menutupi kebutuhan uang tunai 

ratusan ribu dolar sebulan. American Express juga 

menciptakan jaringan bisnis kecil yang disebut OPEN 

(www.openamerican express.com) untuk menyatukan 

berbagai layanan, sarana Web, dan program diskon 

dengan raksasa lain seperti ExxoMobil, Dell, FedEx, dan 

Staples. Dengan OPEN, American Express tidak hanya 

memungkinkan pelanggan manghemat uang untuk 

pengeluaran umum, American Exspress juga mendorong 

http://www.openamerican/
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mereka untuk lebih banyak melakukan penyimpanan 

catatan situs Web-nya.ketika saya memerlukanya.”Berikut 

ini beberapa panduan untuk melakukan penjualan kepada 

bisnis kecil: 

 Jangan menyatuhkan bisnis kecil dan menengah. Ada 

kesenjangan besar antara perusahaan denga pendapatan 

$1 juta dan $50 juta, atau antara perusahaan yang baru 

berdiri dengan 10 karyawan dan bisnis yang lebih matang 

dengan 100 karyawan. IBM melengkapi portal bisnis skala 

kecil dan menengahnya (www-ibm.com/businesscenter/us) 

dengan tombol panggil saya atau percakapan teks yang di 

hubungkan dengan produk untuk berbagai segmen pasar. 

 Jangan membuang waktu mereka. Artinya, tidak ada old 

Call, petunjuk penjualan yang menghibur, atau usaha 

penjual sepanjang makan siang mewah yang lama. 

 Buat sesederhana mungkin. Keserdehanaan berarti satu 

titik hubungan dengan pemasok untuk suatu masalah 

pelayanan. Atau satu tagihan untuk semua layanan dan 

produk, AT&T corporation, yang melayani 3,9 juta bisnis 

dengan jumlah karyawan kurang dari 100 orang, 

memaketkan manajemen data, jaringan, dan kemampuan 

lain ke dalam satu pakek yang nyaman untuk pasar ini. 

 Gunakan internet.  Hewlett-Packard menemukan bahwa 

pengambil keputusan bisnis kecil dengan waktu yang 

terbatas lebih ska membeli, atau setu\idaknya meneliti, 

produk dan jasa secara online. Jadi Hewlett-packard 

merancang sebuah situs yang diratgetkan untuk bisnis kecil 

dan menengah dan menarik pengunjung melalui iklan 

besar-besaran, surat langsung, kampanye e-mail, katalog, 

dan acara. 
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 Jangan lupa melakukan kontak langsung. Bahkan jika 

kontak titik pertama pemilik bisnis kecil adalah melalui 

internet, anda harus masih menelpon atau melakukan tatap 

muka. Di daerah-daerah metropolitan besar, sprint 

berhubungan bisnis kecil melalui Sprint Exsperience 

Centers, dimana wiraniaga Sprint atau wiraniaga penyalur 

dapat mendukung clon pelanggan untuk berintraksi dengan 

teknologi. 

 Berikan dukungan purna jual. Bisnis kecil mengginkan 

mitra, bukan tukang keliling. Ketika The DeWittCompany, 

bisnis produk lanskap dengan 100 karyawan, membeli 

sebuah mesin besar dari Moeller, perusahaan jerman, 

presiden Moeller melakukakan kunjungan pribadi CEO 

DeWitt dan tinggal sampai mesin itu dipasang dan dapat 

dijalankan denngan baik. 

 Kerjakan PR Anda.  Realitas bisnis kecil dan menengah 

berbeda dengan perusahaan besar, microsoft menciptakan 

perusahaan riset eksekutif khayalan kecil, Southridge, dan 

melakukan permainan seperti kartu baseball dari pengambil 

keputusan kuncinya untuk membantu karyawan Microsoft 

mangaitkanstrategi penjualan dengan realias bisnis kecil. 

 Pembelian profesional. Barang-barang bisnis seperti dibel 

i oleh agen pembelian yang sudah terlatih, yang harus 

mengikuti kebijakan, batasan, dan syarat pembelian 

organisasi merek. Banyak instrumen pembelian-misalnya, 

permintaan kuotasi, proposal, dan kontrak pembelian-

biasanya tidak ditemukan dalam pembelian konsumen. 

Pembeli profesional menghabiskan karier mereka untuk 

mempelajari bagaimana cara pembeli yang lebih baik. 

Banyak pembeli profesional menjadi anggita National 

Association of Purchasing Managers(NAPM) yang ber-
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usaha meningkatkan efektivikasi dan status pembeli 

profesional. Ini berarti bahwa pemasaran bisnis harus 

menyediakan data teknis yang lebih banyak tentang produk 

meeka dan keunggulannya dibandingkan produk pesaing. 

 Pengaruh pembelian berganda. Umumnya keputusan 

pembelian bisnis dipengaruhi lebih banyak orang. Komite 

pembelian terdiri dari ahli-ahli dan bahkan manajemen 

senior menjadi pihak yang sering melakukan pembelian 

barang-barang utama. Pemasar bisnis harus mengirimkan 

perwakilan dan penjualan dan tim penjualan yang terlatih 

untuk menghadapi pembeli yang terlatih. 

 Panggilan penjualan berganda. Satu studi yang dilakukan 

McGraw-Hill menemukan bahwa diperlukan empat sampai 

empat setengah panggilan untuk menutup ratarata 

penjualan industri. Dalam kasus penjualan peralatan modal 

untuk proyek besar, perusahaan dapat melakukan berbagai 

usaha untuk menandai sebuah proyek, dan siklus 

penjualan-antara menyebutkan tugas dan menghantarkan 

produk-sering ddiukur dalam waktu tahunan.8 

 Permintaan turunan.Permintaan untuk barang bisnis pada 

dasarnya diturunkan dari permintaan barang konsumen. 

Untuk alasan ini, pemasar bisnis harus menggamati secara 

teliti pola pembelian konsumen akhir. Misalnya, tiga besar 

pembuat mobil di detroid bepengaruh besar erhadap 

lonjokan permintaan produk batangan baja. Sebagai besar 

permintaan itu diturunkan dari konstanya pertumbuhan 

penjualan minivan dan truk kecil lain, yang membutuhkan 

leih banyak baja dibandingkan mobil. Pembeli bisnis juga 

harus memberikan perhatian besar pada faktor ekonomi 

saa ini dan masa depan, seperti tingkat produksi, investasi, 

pengeluaran konsumen, dan suku bunga. Dalam masa 



 
M a n a j e m e n  P e m a s a r a n  

 

Page 120 

resesi, mereka mengurangi investasi mereka untuk pabrik, 

peralatan, dan persediaan. Pemasar bisnis tidak mampu 

membuat banyak  untuk meangsang total permintaan 

dalam lingkungan seperti ini. Meeka hanya dan berjuang 

lebih keras untuk meninggkat atau memperahankan 

pangsa permintaan mereka/ 

 Permintaan inelastis. Total permintaan untuk berbagai 

barang dan jasa bersifat inelastis-artinya, tidak banyak 

dipengaruhi perubahan harga. pembuat sepatu tidak akan 

membeli kulit lebih banyak lagi jika haraga kulit turun, jika 

tidak akan membeli kulit libih sedikit jika harga naik, kecuali 

mereka dapat menemukan pengganti yang memuaskan. 

Permintaan akan inelastis khusunya dalam jaka pendek 

karena produsen tidak mengubah metode produksi meeka 

dengan cepat.permintaan juga inelastis untuk  barang 

bisnis dengan persenase kecil dari total harga barang. 

Seperti tali sepatu. 

 Permintaan yang berfluktuasi. Permintaan barang dan 

jasa bisnis cenderung lebih tidak stabil dibandingkan 

permintaan barang dan jasa konsumen. Peningkatan 

persentase sebesar  nilai tertentu dalam permintaan 

konsumen dapat menyebabkan peningkatan persentase 

yang jauh lebih besar untuk pabrik dan peralatan yang di 

perlukan untuk memproduksi tambahan outputnya. Para 

ahli ekonomi menyebutkan sebagai efek akselerasi. 

Kadang peningkatan permintaan konsumen sebesar  10% 

saja dapat menyebabkan peningkatan permintaan bisnis 

sampai 200% utuk produk dalam priode berikutnya; 

penurunan permintaan konsumen sebesar 10% dapat 

menyebabkan permintaan bisnis tidak ada sama sekali. 



 
M a n a j e m e n  P e m a s a r a n  

 

Page 121 

 Pembeli yang terkonsentrasi secara geografis. Lebih 

dari setengah bisnis AS terkonsentrasi di tujuh negara 

bagian: New York, California, Pennsylvani, Illinois, Ohio, 

New Jersey, dan Michigan. Konsentrasi secara geografis 

membantu mengurangi biaya penjualan. Pada saat yang 

sama, pemasar bisnis harus mengamati perubahan 

regional dalam industri tertentu. 

 Pembelian lagsung. Pembeli bisnis sering membeli 

langsung dari produsen dan tidak melalui perantara, 

terutama barang-barang yang rumit secara teknis atau 

mahal seperti komputer mainframe atau pesat terbang. 

 

b. Situasi Pembelian  

Pembeli bisnis harus memutuskan  banyak hal sebelum 

melakukan pembelian. Jumlahnya tergantung pada situasi pembelian: 

kompleksitas masalah yang dihadapi, seberapa baru persyaratan 

pembelian, jumlah orang yang terlibat, dan waktu yang diperlukan. 

Ketika jenis situasi pembelian itu adalah pembelian kembali langsung. 

Pembelian kembali modifikasi, dan tugas baru.9 

Pembelian kembali langsung Dalam pembelian kembali 

langsung. Departemen pembelian memesan kembali persediaan 

seperti persediaan kantor dan bahan kimia curah secara rutin dan 

memilih pemasok dari daftar yang telah disetujui. Pemasok berusaha 

mempertahankan kualitas prosuk dan jasa dan sering menawarkan 

sistem pemesanan kembali otomatis untuk menghemat waktu. 

Pemasok luar berupaya menawarkan sesuatu yang baru atau 

mengeksploitas ketindak puasan dengan pemasok saat ini. Tujuan 

pemasok luar adalah mendapatkan pesanan kecil dan selanjutnya 

memperbesar pangsa pembelian mereka sering berjalannya bisnis. 
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   Pembelian kembali modifikasiPembeli yang memodifikasi 

spesifikasi produk, harga, kebutuhan pengiriman, atau syarat lain. 

Pembelian kembali modifikasi biasanya melibatkan peserta tambahan 

dari kedua belah pihak. Pemasok dalam menjadi gugup dan ingin 

melindungi akunnya. Pemasok luar melihat peluang untuk mengajukan 

penawaran yang lebih baik guna mendapatkan bisnis. 

   Tugas baru pembeli membeli produk atau jasa untuk 

pertama kalinya (bangunan kantor, sistem keamanan baru). Semakin 

besar biaya atau risikony, semakin besar jumlah perserta dan semakin 

besar pengumpulan informasi mereka- dan karena itu semakin lama 

waktu  yang diperlukan mengambil keputusan.10 

  Pembeli bisnis mengambil keputusan paling sedikit dalam 

situasipembelian kembali langsung dan paling banyak dalam situasi 

tugas baru. Setring berjalanya waktu, situasi pembelian baru akan 

menjadi pembelian kembali langsung dan perilaku pembelian rutin. 

    Pembelian tugas-baru adalah kesempatan dan tantangan 

terbesar pemasar. Proses pembelian tugas baru melalui beberapa 

tahap: kesadaran, minat, evaluasi, percobaan dan penerapan.11 Media 

massa bisa jadi memainkan peran terpenting pada tahap kesadaran; 

wiraniaga sering berperan besar pada tahap minat; dan sumber teknis 

mungkin berperan utama pada tahap evaluasi.  Dalam  situasi tugas 

baru, pembeli harus menentukan spesifikasi produk, batasan harga, 

jadwal dan wwaktu pengiriman, jadwal pelayanan, jadwal pembayaran, 

jumlah pesanan,pemasok yang masuk daftar, dan pemasok yang 

dipilih. Perseta yang terlibat dalam setiap keputusan berbeda-beda, 

dan urutan pengambilan keputusan-keputusan ini juga berbeda-beda. 

Karena rumitnya proses penjualan ini, banyak perusahaan 

menggunakan tenaga penjualan misionaris yang terdiri dari wiraniaga 

paling efektif yang mereka miliki. Janji mereka dan pengakuan nama 

merek dari pabrikan berpengaruh besar dalam membangun 

kepercayaan dan kesediaan pelanggan untuk mempertimbangkan 



 
M a n a j e m e n  P e m a s a r a n  

 

Page 123 

perubahan.12 pemasar juga berusaha menjangkau sebanyak mungkin 

peserta kunci dan memberika informasi dan bantuan yang bermanfaat. 

Begitu pelanggan didapatkan, pemasok dalam terus mencari 

cara untuk menambah nilai pada penawaran pasa mereka guna 

memfasilitasi pembelian kebali. Pemimpin penyimpanan data EMC 

berhasil mengakuisisi sederet pemimpin piranti lunak komputer untuk 

mereposisi perusaan agar dapat mengelola-tidak hanya menyimpan- 

informasi, sering kali dengan memberikan informasi yang disesuaikan 

bagi pelanggan.13 

Pembelian dan Penjualan Sistem  

Banyak pembeli bisnis lebih suka membeli solusi total suatu 

masalah dari satu penjual. Disebut pembelian sistem, praktik ini 

awalnya dimulai  dari pembelian senjata dan sistem komunikasi  

CATATAN : MEMAKSIMALKAN REFERENSI PELANGGAN  

Banyak perusahaan tergantung pada  pendapat dan 

pengalaman orang lain dalam  mengevaluasi peroposal bisnis baru 

dari perusahaan baru. Berikut beberapa kebijakan industri tentang apa 

yang berhasil ketika mengembangkan perogram  informasi dan 

referensi pelanggan untuk merespons permintaan ini  

c. Lima Kesalahan Umum Dalam Mengembangkan Cerita 

Referensi Pelanggan 

1. Gagal Menyatakan Kebutuhan Pelanggan dan 

Implikasinya dengan Spesifik—Nyatakan dengan jelas 

mengapa pelanggan mempunyai kebutuhan dari bagimana 

peroduk perusahaan akan menyelesaikannya. Informasi rinci 

semacam itu dapat memungkinkan wiraniaga menilai secara 

lebih baik apakah calon pelanggan mempunyai kebutuhan 

yang sama dan bisa mendapat imbal hasil yang sama.  
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2. Gagal Mungukur Hasil Pelanggan Anda—Meskipun 

perusahaan luar tampak tidak bersedia berbagi terlalu 

banyak data keras , perusahaan itu mungkin hanya 

mencerminkan fakta bahwa mereka tidak mempunyai 

informasi yang dapat diakses setiap saat. Bantu mereka 

mendapatkannya. 

3. Gagal Menjelaskan Segala Jenis Manfaat Bisnis (Dihitung 

Atau Tidak)—Jangan memfokuskan keahlian Anda pada 

berbagi teknologi dan industri tanpa memberitahukan  

bagaimana teknologi dan industri itu khususnya akan 

membantu pelanggan memasuki atau menumbuhkan 

pasar.Buatlah hubungan sebab akibat yang jelas antara 

solusi yang di berikan dan pernyataan bentuk anda  

4. Gagal Mendiferensiasikan Penawaran Anda dari Pesing—

Memperjelas mengapa masalahnya bahwa produk atau jasa 

setiap perusahaan tidak dapat memberikan solusi yang sama  

5. Gagal Memberikan Rangkuman Cerita Singkat yang 

Dapat Diterima—Pastikan anda mengemas cerita referensi 

pelanggan dengan cara yang mudah dan cepat dipahami 

oleh calon pelanggan. Berikut ini tujuh cara untuk 

melakukannya. 

d. Tujuh Kunci Pengembangan Cerita Referensi Pelanggan 

yang Berhasil 

1. Menyatakan kebutuhan pelanggan dalam istilah yang 

meyakinkan. 

2. Menekankan penghalang dalam memuaskan kebutuhan 

pelanggan.  

3. Menjelaskan solusi perusahaan anda berdasarkan nilai. 

4. Menyebutkan hasil yang dihitung, terutama hasil yang 

mempengaruhi ROI. 
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5. Mendiferensiasikan penawaran anda dari penawaran 

pesaing. 

6. Memberikan ringkasan komprehensif singkat. 

7. Memasukkan berbagai pernyataan pelanggan. 

Pemerintah akan meminta penawaran dari kontraktor-

kontraktor  utama. Yang membuat paket atau sistem tersebut. 

Kontraktor yang mendapatkan kontrak akan bertanggung jawab untuk 

meminta pengajuan penawaran dan menyususun subkomponen 

sistem dari kontraktor lapis kedua. Dengan demikian, kontraktor utama 

akan menjadi penyedia solusi kunci putar, disebut demikian karena 

pembeli hanya harus memutar satu kunci untuk menyelesaikan 

pekerjaan. 

Penjual semakin menyadari bahwa pembeli suka membeli 

dengan cara ini, dan banyak penjual yang telah menerapkan penjualan 

sistem sebagai alat pemasaran. Salah satu varian dari penjualan 

sistem adalah penetapan kontrak sistem, dimana satu pemasok 

tunggal menyediakan semua kebutuhan persediaan MRO pembeli 

(pemeliharaan, perbaikan, operasi). Selama periode kontrak, pemasok 

mengelola pesediaan pelanggan. Misalnya, Shell Oil mengelola 

persediaan minyak dari banyak pelanggan bisnisnya dan mengetahui 

kapan pelanggan bisnis itu memerlukan pengisian ulang. Pelanggan 

mendapatkan manfaat dari pengurangan proses pembelian dan biaya 

manajemen serta dari perlindungan harga sepanjang jadwal kontrak. 

Penjual mendapatkan manfaat dari biaya operasi yang lebih rendah 

karena permintaan yang stabil dan penurunan pekerjaan 

administrative. 

    Peserta Proses Pembelian Bisnis 

Siapa yang membeli barang dan jasa senilai triliunan dolar 

yang diperlukan oleh organisasi bisnis? Agen pembelian berpengaruh 
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besar dalam situasi pembelian kembali langsung dan pembelian 

kembali modifikasi, sedangkan personel departemen lain lebih 

berpengaruh dalamsituasi pembelian baru. Personel enjiniring 

biasanya mempunyai pengaruh besar dalam memilih komponen 

produk, dan agen pembelian berperan utama dalam pemilihan 

pemasok.15,16 

e. Pusat Pembelian 

Webster dan Wind menyebut unit pengambilan-keputusan dari 

organisasi pembelian sebagai pusat pembelian. Pusat pembelian 

terdiri dari “semua individu dan kelompok yang berpartisipasi dalam 

proses pengambilan keputusan pembelian, yang memiliki beberapa 

tujuan yang sama berikut risiko yang timbul dari keputusan tersebut.”17 

Pusat pembelian meliputi semua anggota organisasi yang memainkan 

salah satu dari tujuh peran dalam proses keputusan pengambilan. 

1. Pencetus (initator)—Pengguna atau orang lain dalam 

organisasi yang meminta pembelian 

2. Pengguna  (user)- mereka yang akan menggunakan 

produk atau jasa. Dalam banyak kasus, pengguna 

mencetuskan proposal pembelian dan membantu 

mendefinisikan persyaratan produk. 

3. Pihak yang mempengaruhi ( influencer)-orang yang 

mempengaruhi keputusan pembelian, sering dengan 

membantu mendefinisikan spesifikasi dan menyediakan 

informasi untuk mengevaluasi alternatif-alternatif. Personal 

teknis adalah influencer yang sangat penting. 

4. Pengambil keputusan (dicider)-orang yang menutuskan 

persyaratan produk atau pemasok. 

5. Pemberi Persetujuan ( approver)-orang yang 

mengotorisasikan tindakan yang direncanakan oleh 

pengambil keputusan atau pembeli. 
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6. Pembeli (buyer)-orang yang mempunyai otoritas resmi 

untuk memilih pemasok dan mengatur syarat pembelian. 

Pembeli dapat membantu menyusun spesifikasi produk, 

tetapi mereka memainkan peran utama dalam memilih 

vendor dan bernegosiasi. Dalam pembelian yang lebih 

rumit, pembeli bisa melibatkan manajer tingkat tinggi. 

7. Penjaga Gerbang (gatekeeper)-Orang yang mempunyai 

kekuatan untuk mencegah penjual  atau informasi agar 

tidak menjangkau anggota pusat pembelian. Misalnya, 

agen pembelian, resepsione, dan operator telepon dapat 

mencegah wiraniaga agar tidak menghubungi pengguna 

atau pengambil keputusan. 

      Beberapa orang dapat menjalankan satu peran tertentu 

seperti pengguna atau influencer, dan satu orang bisa menjalankan 

banyak peran.8 Manajer pembelian, misalnya, sering menjalankan 

peran sebagai pembeli, influencer, dan penjaga gerbang sekaligus; ia 

dapat menentukan perwakilan penjualan mana yang dapat 

mengundang orang lain dalam organisasi; berapa anggaran dan 

batasan lain yang akan dialokasikan untuk pembelian; dan 

perusahaan mana yang bener-bener mendapatkan bisnis, meskipun 

orang lain(pengambil keputusan) bisa saja memilih dua atau lebih 

vendor potensial yang dapat memenuhu syarat perusaan. 

f. Pengaruh Pusat Pembelian  

Pusat pembelian biasanya meliputi beberapa peserta yang 

mempunya minat, otoritas, status, dan persuavitas yang berada dan 

kadang-kadang kriteria keputusan yang berbeda. Misalnya, personal 

enjiniring mungkin ini memaksimalkan kinerja produk; personel 

produksi mungkin menginginkan kemudahan penggunaan dan 

reliabilitas pasokan; personel keuangan berfokus pada ekonomi 
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pembelian; penjabat serikat pekerja mungkin menekankan isu 

keamanan. 

g. General Motors 

Setiap tahun Bo I. Andersson, wakil presiden General Motors 

untuk pembelian global, ditugaskan untuk mengurangi $2 miliar dari 

tagihan pembelian GM. Sebagai mantan perwira angkatan darat 

Swedia, Andersson adalah orang yang menangani langsung 

pembelian roda, as, jok, baut, dan suku cadang lain, dengan tagihan 

pembelian yang hanya dikalahkan oleh militer AS. Tetapi, ia tidak 

terlalu memfokuskan diri untuk menekan pemasok ketimbang 

menekan inefisiensi siste, seperti membuat agar kendaraan GM 

menggunakan lebih banyak suku cadang yang sama. (saat ini GM 

membuat 26 versi rangka jok, sementara toyota membuat2.) tetapi 

Andersson tidak menderita inefisiensi dan pemasok. Jika pemasok 

tidak memenuhi standarnya. Ia akan melepaskan pemasok tersebut, 

meski itu berarti membuat pemasok itu bangkrut. Pada tahun 2006, 

misalnya, ia memutuskan untuk terakhir dalam survei kepuasan 

pemasok tahunan.20 

webster memperingati bahwa pada akhirnya, adalah individu, 

bukan organisasi, yang membuat keputusan pembelian.21 individu 

termotivikasi oleh kebutuhan dan perspsi mereka sendira dalam 

usahanya memaksimalkan penghargaan (gaji, kemajuan karir, 

pengkauan, dan rasa pencapaian) yang ditawarkan oleh organisasi. 

Kebutuhan pribadi memotivikasi perilaku individu, tetapi kebutuhan 

organisasi meleggitimasi proses keputusan pembelian dan hasilnya. 

Orang tidak membeli “produk.” Mereka membeli solusi  bagi dua 

masalah: masalah ekonomi dan strategis organisasi serta kebutuhan 

pribadi mereka sendiri akan percapaian dan penghargaan pribadi. 

Artinya, keputusan pembelian industri bersifat “rasional” dan 
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“emosional,” karena mereka melayani kebutuhan organisasi dan 

individual.22 

Misalnya, riset yang di lakukan oleh sebuah pabrikan 

komponen industri menemukan bahwa meskipun eksekutif puncak di 

perusaan skala kecil dan menengah menyatakan bahwa secara umum 

mereka merasa nyaman membeli dari perusahaan lain, mereka 

tampaknya memiliki rasa ketidakamanan bahwa sadar tentang 

membeli produk pabrikan. Teknologi yang selalu berubah membuat 

mereka khawatir dengan pengaruh internal di dalam perusahaan. 

Menyadari kekhawatiran ini, pabrikan menata ulang pendekatan 

penjualanya dan lebih menekankan pada faktor emosional dan 

bagaimana lini produknya benar-benar memungkinkan karyawan 

pelanggan meningkatkan kinerja mereka, membebaskan manajemen 

dari komplikasi dan stress keta menggunakan komponen.23 

h.  Penentuan Target Pusat Pembelian 

      Untuk membidik usaha mereka dengan tepat, pemasar 

bisnis harus mengetaui: siapa  peserta utama dalam pengambilan 

keputusan? Ada keputusan mereka pengaruhi? Sejauh apa pengaruh 

mereka? Apa kriteria evaluasi yang mereka gunakan? Pehatian contoh 

berikut:  

     Suatu perusahaan menjual baju operasi sekali pakai dari 

serat alami ke rumah sakit. Personel rumah sakit yang berpartisipasi 

dalam keputusan pembelian ini meliputi wakil presiden pembelian ini 

meliputi wakil presiden pembelian, administrator ruan operasi, dan 

dokter bedah. Wakil presiden pembelian menganalisis apakah rumah 

sakit harus membeli baju sekali pakai atau baju yang dapat digunakan 

kembali. Jika hasil analisis itu adalah lebih baik baju sekali pakai, 

maka administrator ruang operasi akan membandingkan berbagai 

produk dan harga pesaing serta membuat pilihan. Administrator ini 

mempertimbangkan daya serap, kualitas anti septik, rancangan, serta 
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biaya, dan biasanya membeli merek yang memenuhi syarat fungsional 

dengan biaya terendah. Dokter bedah mempengaruhi keputusan ini 

secara retroaktif dengan melaporkan kepuasan mereka terhadap 

merek tertent 

       Pemasaran bisnis tidak selalu tahu persis jenis dinamika 

kelompok yang terjadi disepanjang proses pengambilan keputusan, 

meskipun informasi apapun yang dapat di proleh tentang faktor 

kepribadian dan antarpribadi akan bermanfaat. 

i. Symantec Corporation 

Penyedian jasa keamanan internet Syamantec Corporation 

telah beralih dari yang tadinya merupakan penyedia utama piranti 

lunak konsumen (di bawah nama Norton) menjadi penyedia sollusi 

keamanan perusahaan untuk industri layanan keuangan, perawatan 

kesehatan, dan utilitas dan juga akun-akun utama pada departemen 

pertahanan AS. Untuk menjangkau pasar baru ini, Symantec harus 

merestrukurisasi tenaga penjualanya agar biasa mengembangklan 

hubungan tingkat-tinggi. Maka Symantec meluncurkan Executive 

Sponsorship Program pada tahun 2003. Ketiga belas eksekutif 

Symantec yang didaftar kan dalam program itu di pasangkan dengan 

wakil presiden atau eksekutif tingkat C didalam 19 organisasi 

pelanggan kunci di industri yang terentang mulai dari perbankan 

sampai telekomunikasi  dan manufaktur. Tujuan program ini adalah 

membina pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan Symantec 

dan masalah bisnis mereka. Sejauh ini program itu memungkinkan 

Symatec dilihat mitra yang berharga dan memberikan wawasan 

kepada para eksekutifnya tentang bagaimana mereka dapat 

menggembangkan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan.27 

Pemasar bisnis harus meninjau kembali asumsi-asumsi 

mereka tentang peserta pusat pemberian secara berkalaa. Selama 

bertahun-tahun, kodal menjual film sinar-X kepada teknisi laboratorium 
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rumah sakit, tetapi riset menindikasikan bahwa semakin banyak 

administrator profesional yang mengambil keputusan pembelian. 

Hasilnya, kodak merevisi strategi pemasaranya dan mengembangkan 

iklan baru untuk menjangkau pengambil keputusan ini. 

Proses Pembelian/Pengadaan (Procurement) 

   Pada prinsipnya, pembeli bisnis berusaha mendapatkan 

paket manfaat tertinggi (ekonomi, teknik, jasa, dan sosial) ditinjau dari 

sudut pandang  biaya penawaran pasar. Untuk membuat 

perbandingan, mereka akan berusaha  menerjemahkan secara biaya 

dan menfaat ke dlam istilah moneter. Insentif pembeli bisnis untuk 

membeli  akan merupakan fungsi dari perbedaan antara manfaat 

anggapan dan biaya anggapan.28 tugas pemasar adalah membuat 

penawaran menguntungkan yang menghantarkan nilai pelanggan 

yang unggul pada pembeli sasaran.   

   Keragaman pemasok adalah satu ke untungan yang mungkin 

tidak ada harganya tetapi ini sering sekali terlewat oleh pembeli bisnis. 

Seperti yang dilihat CEO berbagai perusahaan terbesat di dunia, basis 

pemasok yang beragam merupakan keharusan bisnis. Pemasok 

minoritas merupakan segmen dengan pertumbuhan palin pesat dalam 

lasekep bnisnis saat ini. 

j. Persepsi Departemen Pembelian  

Di masa lalu, dapertemen pembeliam menduduki posisi yang 

rendah dalam hierarki manajemen, meskipun sering mengelola lebih 

dari setengah biaya perusahaan. Kerasnya persainggan saat ini 

banyak menyebabkan banyak perusahaan meningkatkan mutu 

Dapartemen pembelian mereka dan menaikkan derajat dari 

administrator ke tingkat wakil presiden. Departemen pembelian baru 

yang lebih berorientasi strategis ini mempunyai misi mencari nilai 

terbaik dari pemasok yang lebih sedikit dan lebih baik. Beberapa 
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perusahaan multinasional bahkan menaikan status departemen 

pembelian menjadi dan kemitraan global. Di Caterpillar, misalnya, 

pembelian, kontrol persediaan, menjadwalkan produksi, dan lalu lintas 

digabungkan menjadi satu departemen. Lockheed Martin dan 

McDonald’s  adalah dua perusahaan yang telah menyempurnakan 

praktik pembelian bisnis mereka. 

Pemasaran adalah aliran produk secara fisis dan ekonomik 

dari produsen melalui pedagang perantara ke konsumen. Definisi lain  

menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial yang membuat individu/kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan 

dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. 

Pemasaran melibatkan banyak kegiatan yang berbeda yang 

menambah nilai produk pada saat produk bergerak melalui sistem 

tersebut.  

Kegiatan-kegiatan dalam usaha pemasaran tidak hanya 

kegiatan memindahkan barang /jasa  dari tangan produsen ke tangan 

konsumen saja dengan sistem penjualan, tetapi banyak kegiatan lain 

yang juga dijalankan dalam kegiatan pemasaran. Penjualan hanyalah 

salah satu dari berbagai fungsi pemasaran. Apabila pemasar 

melakukan pekerjaan dengan baik untuk mengidentifikasi kebutuhan 

konsumen, mengembangkan produk dan menetapkan harga yang 

tepat, mendistribusikan dan mempromosikannya secara efektif, maka 

akan sangat mudah menjual barang-barang tersebut. 

Konsep-konsep inti pemasaran dapat ditunjukkan dalam 

gambar berikut ini : 
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Gambar 7.1. Konsep-konsep Inti Pemasaran 

Konsep paling pokok yang melandasi pemasaran adalah 

kebutuhan manusia. Dengan adanya perkembangan jaman, 

kebutuhan berkembang menjadi suatu keinginan mengkonsumsi suatu 

produk dengan ciri khas tertentu.  Munculnya keinginan akan 

menciptakan permintaan spesifik terhadap suatu jenis produk.  

Seseorang dalam menentukan keputusan pembelian akan 

mempertimbangkan nilai dan kepuasan yang akan didapat dari 

mengkonsumsi suatu produk.  Apabila konsumen yakin akan nilai dan 

kepuasan yang akan didapat, maka konsumen akan melalukan 

pertukaran dan transaksi juall beli barang dan jasa.  Hal inilah yang 

mendasari terjadinya pasar. 

Tujuan sistem pemasaran : 

Secara umum, tujuan sistem pemasaran adalah sebagai berikut :  

Keinginan 

Permintaan 

Produk 

Nilai dan 

kepuasan 

Pertukaran 

Transaksi 

Hubungan 

Pasar 

Kebutuhan 

KONSEP-KONSEP 

INTI PEMASARAN 
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 Memaksimumkan konsumsi  

 Memaksimumkan utilitas (kepuasan) konsumsi  

 Memaksimumkan pilihan  

 Memaksimumkan mutu hidup  

 Kualitas, kuantitas, ketersediaan, harga, lingkungan  

Efisiensi Pemasaran : 

Yang dimaksud dengan efisiensi pemasaran adalah seberapa 

besar pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam kegiatan 

pemasaran menunjang hasil yang bisa didapatkan dari kegiatan 

pemasaran tersebut.  Efisiensi pemasaran dapat dicari dengan 

menghitung  rasio “keluaran-masukan” dalam kegiatan pemasaran 

yang dilakukan. Semakin tinggi nilai rasio keluaran-masukan, maka 

pemasaran yang dilakukan semakin efisien. Umumnya efisiensi dapat 

dicapai dengan salah satu di antara empat cara berikut : 

 Keluaran tetap konstan, masukan mengecil  

 Keluaran meningkat, masukan konstan  

 Keluaran meningkat dalam kadar yang lebih tinggi dari 

peningkatan masukan  

 Keluaran menurun dalam kadar yang lebih rendah dari 

penurunan masukan  

Fungsi Pemasaran : 

1. Fungsi pertukaran 

Produk harus dijual  dan dibeli sekurang-kurangnya sekali selama 

proses pemasaran  

Misal : 

 Produsen – Konsumen  

 Produsen – Tengkulak  

 Tengkulak – Pedagang Besar  

 Tengkulak – Pengecer  
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Didalam proses jual beli terbentuklah harga. Harga terbentuk dari 

bertemunya antara penawaran dengan permintaan dalam pasar 

persaingan. Pihak yang terlibat bisa banyak, yaitu produsen, 

tengkulak, pedagang besar, agen/distributor, pedagang antar kota, 

pedagang pengecer, konsumen, dan sebagianya. Pihak-pihak 

tersebut ada yang mempunyai hak milik, ada yang tidak tetapi 

masing-masing mendapat imbalan sesuai dengan jasanya. 

Kebanyakan produk Agribisnis dijual/dibeli beberapa kali selama 

proses pemasaran tergantung panjang pendeknya saluran 

pemasaran.  

2. Fungsi Fisis 

Yang termasuk dalam kegiatan-kegiatan fungsi fisis yaitu 

pengangkutan, penggudangan, dan pemrosesan produk.  

Mengingat sifat produk pertanian yang musiman, mudah rusak 

dan tidak tahan lama, membuat fungsi fisis sangat perlu diperhatikan. 

Mudah rusaknya komoditi pertanian membuat perlua adanya 

penanganan khusus pada saat pendistribusian dan pengangkutan, 

seperti pengemasan yang tepat untuk setiap jenis produk, pengiriman 

dengan sarana transportasi dengan lemari pendingin, dan sebagainya.  

Beberapa komoditi pertanian yang bersifat musiman, tidak 

mungkin memenuhi permintaan pasar setiap saat dalam bentuk segar. 

Sehingga pada saat tidak musimnya, konsumen tidak dapat 

mendapatkannya.  Tetapi dalam bentuk olahan, memungkinkan 

produsen dan pemasar memenuhi permintaan sepanjang tahun.  

Untuk itulah diperlukan fungsi fisis berupa pemrosesan produk. 

Adanya kegiatan pemrosesan, berarti juga sangat terkait dengan 

kebutuhan penyimpanan dan penggudangan untuk mengatur stok.   

3. Fungsi Penyediaan Sarana 

 Informasi pasar  



 
M a n a j e m e n  P e m a s a r a n  

 

Page 136 

sumber/produsen, harga pada beberapa pasar, mutu, tarif 

angkutan, dsb  

 Standarisasi mutu  

Standarisasi komoditi pertanian dalam bentuk segar lebih sulit 

distandarisasi dari pada produk dalam bentuk olahan  

 Pembiayaan  

 Lembaga keuangan negara & swasta, kebijakan pemerintah 

(kredit ringan, bantuan modal), dsb  

 Penanggungan resiko  

  Resiko Fisis : angin, kebakaran, banjir, pencurian, kerusakan. 

  Resiko Pasar  :tidak laku, harga jatuh, persaingan ketat  

Untuk  mengurangi resiko, usaha yang bisa dilakukan antara lain 

adalah : 

 Resiko fisis  

Misal : asuransi, pengemasan, transportasi dg pendingin, 

pemasangan tanda bahaya, dsb  

 Resiko pasar  

 Misal : diversifikasi usaha, kontrak di muka, dsb  

Biaya Pemasaran : 

Biaya pemasaran menunjukkan bagian dari pembayaran 

konsumen yang diperlukan untuk menutup biaya yang dikeluarkan 

dalam proses pemasaran.  Yang termasuk biaya pemasaran produk-

produk pertanian antara lain adalah : 

 Biaya transportasi  

 Biaya pengemasan  

 Biaya penyimpanan/ penggudangan 

 Biaya pemesanan 

 Biaya merek dagang  
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 Pajak  

 Biaya resiko kerusakan  

 dsb  

Saluran Pemasaran : 

Yang dimaksud dengan saluran pemasaran adalah jejak 

perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir.   

Contoh : saluran pemasaran komoditi Jeruk adalah : 

Petani  Tengkulak  Pedagang Pengumpul  Pedagang Pengecer 

 Konsumen  

Semakin panjang saluran pemasaran, biaya pemasaran akan 

semakin besar karena semakin banyak pelaku-pelaku yang ikut serta 

dalam kegiatan pemasaran.  Yang menyebabkan biaya pemasaran 

semakin besar, tidak hanya dari semakin banyaknya biaya transportasi 

saja karena perpindahan produk berkali-kali tetapi juga karena setiap 

pelaku pasar mengambil keuntungan. 

Margin Pemasaran : 

Marjin pemasaran didefinisikan sebagai selisih harga di tingkat 

produsen dengan di tingkat konsumen. Marjin pemasaran berbeda 

dengan biaya pemasaran meskipin ada kemungkinan besarnya marjin 

pemasaran sama dengan biaya pemasaran.  Terkadang marjin 

pemasaran lebih kecil dari pada biaya pemasaran karena ada pelaku 

pasar yang menanggung kerugian.  
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BAB VIII 

BAURAN PRODUK 

Strategi Diversifikasi Produk 

Strategi diversifikasi bisa dijelaskan dengan menggunakan 

framework Product-Market Matrix oleh Ansoff. Matrix Ansoff ini 

membantu pengambilan keputusan strategis dalam business 

development, dengan mempertimbangkan pengembangan bisnis 

melalui produk lama/baru (existing/new products) di dalam pasar yang 

lama/baru (existing/new market). Ada empat kombinasi product/market 

dalam matrix Ansoff yang menghasilkan empat pilihan strategi bisnis, 

yaitu:  

1. Market Penetration : Existing products ? Existing market  

2. Product Development : Existing market ? New products  

3. Market Development : Existing products - New market  

4. Diversification : New market ? 

New products Setiap strategi punya kelebihan dan kekurangan, 

sehingga perusahaan perlu mereview terlebih dahulu strategi mana 

(saja) yang bisa digunakan dan layak untuk situasi yang dihadapinya 

saat ini. Strategi diversifikasi adalah sebuah strategi yang paling 

kompleks implikasinya , karena bagi perusahaan, ini akan menjadi 

pengalaman baru, baik dari segi pasarnya (new market), maupun dari 

segi produknya (new products). Pada dasarnya keputusan untuk 

melakukan diversifikasi akan mengandung resiko bisnis yang tinggi. 

Perusahaan harus melakukan studi kelayakan (feasibility study) 

terlebih dahulu, misalnya saja apakah channel distribusi yang baru 

akan cukup mendukung karena distribusi menjadi faktor utama 

keberhasilan produk.  

Produk baru tersebut memang sesuai dengan minat konsumen 

dimana perusahaan bisa memproduksinya dengan kualitas yang sama 

baiknya dengan produk-produk lamanya. Untuk mengurangi resiko 
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kegagalan, biasanya dilakukan test market terlebih dahulu, artinya 

produk baru ini dicoba dipasarkan di kota tertentu sambil dimonitor 

sejauh mana penerimaan pasar/konsumennya. Setelah mempelajari 

hasil test market dan modifikasi produk apabila diperlukan, barulah 

produk dipasarkan di pasar yang lebih luas. Sebelum mengambil 

keputusan diversifikasi, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu ketiga 

strategi lainnya. Bagaimanakah potensi produk lama untuk 

dikembangkan di pasar lama (market penetration), karena bisa jadi 

masih banyak yang bisa digarap disana. Pilihan berikutnya adalah 

pengembangan produk yang sudah ada ke pasar baru (market 

development), ataupun bila telah siap dengan pengembangan produk 

baru, pertimbangkan juga untuk memasarkan produk baru tersebut di 

pasar yang lama (product development). Tentunya diversifikasi tidak 

selalu menjadi satu-satunya pilihan strategi bagi perusahaan. Yang 

sering dilaksanakan adalah strategi diversifikasi dikombinasi dengan 

satu dari ketiga strategi lainnya, apakah itu market penetration/product 

development/market development. Ini tergantung dari kesiapan 

perusahaan dari segi resources (people, money and time).  

Mengenal segmentasi pasar juga dibutuhkan dalam Matrix 

Ansoff, khususnya untuk mengetahui peta penggunaan produk saat ini 

berada di segmen mana. Yang disebut dengan pengembangan pasar 

lama atau baru (existing dan new market) tidak selalu dari segi area 

geografis saja, tetapi bisa saja dari segi segmen pasarnya. Existing 

market merefleksikan segmen dimana produk kita sudah digunakan, 

sedangkan new market ditujukan untuk menjelaskan segmen yang 

baru/ belum digarap. Untuk memperoleh informasi tentang 

kekuatan/kelemahan produk kita di sebuah segmen, atau sampai 

dimana penetrasi sudah dilakukan, harus dengan penggalian informasi 

terus-menerus, melalui monitoring data penjualan di tiap segmen/area, 

hasil survei penggunaan produk di tingkat konsumen, dll.  Disinilah 

peranan teknologi informasi dalam pemasaran, karena mengelola 
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informasi/data yang begitu banyak dan kompleks hanya bisa 

disederhanakan dengan bantuan teknologi informasi. 

Pengertian produk baru dapat meliputi produk orosinil, produk 

yang disempurnkan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang 

dikembangkan melaui usaha riset dan pengembangan. Selain itu juga 

dapat didasarkan pada pandangan konsumen mengenai produk 

tersebut, apakah baru bagi mereka atau tidak. Kategori produk baru, 

berdasarkan ‘kebaruan’nya (newness) (Booz, Allen, dan Hamilton 

(dalam Hiam dan Schewe, 1994; Kotler, et al., 1996; Stanton, et al., 

1994)): 

a. Produk-produk yang benar-benar baru (baru bagi 

dunia). Dalam hal ini, produk baru sebagai hasil dari 

inovasi yang menciptakan pasar baru. 

b. Lini produk baru. Produk baru yang memungkinkan 

perusahaan untuk memasuki pasar yang sebelumnya 

telah ada untuk pertama kali. 

c. Tambahan pada lini produk yang sudah ada. Produk 

baru yang melengkapi lini produk yang sudah ada 

(misalnya: ukuran kemasan baru, rasa yang berbeda, 

dan lain-lain). 

d. Penyempurnaan sebagai revisi terhadap produk yang 

sudah ada. Dilakukan dengan cara: menambah ciri-ciri 

atau model baru, mengubah persyaratan/kebutuhan 

pemrosesan, mengubah kandungan/unsur-unsur 

produk. 

e. Repositioning. Produk yang sudah ada dijual pada 

pasar atau segmen pasar yang baru. 

f. Pengurangan biaya. Produk baru yang menghasilkan 

unjuk kerja yang sama pada tingkat biaya yang lebih 

rendah. 
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Tujuan penciptaan produk baru adalah Untuk memenuhi 

kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai 

inovator, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru daripada 

produk sebelumnya. Dalam hal ini strategi produk baru merupakan 

strategi ofensif. 

Untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang ada, 

yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis 

kepuasan yang baru. Bentuknya bisa tambahan terhadap lini produk 

yang sudah ada maupun revisi terhadap produk yang telah ada. 

Dalam hal ini strategi produk baru merupakan strategi defensif. 

Diferensiasi 

Diferensiasi merupakan suatu cara yang dilakukan perusahaan 

untuk menciptakan posisi unik di benak konsumen. Hal ini sejalan 

dengan hakikat dari positioning yaitu penciptaan posisi yang unik dan 

bernilai, yang melibatkan sekumpulan aktifitas yang berbeda dari yang 

dipilih pesaing (Porter dalam Kotler et all, 2003,) 

Selanjutnya Kotler, Kartajaya, Huan dan Liu, 2003, 

menyatakan diferensiasi merupakan tindakan merancang seperangkat 

perbedaan yang bermakna dalam tawaran perusahaan. Tawaran 

tersebut harus dipersepsikan oleh konsumen sebagai hal yang 

berbeda, namun harus benar-benar berbeda dalam hal content, 

context dan infrastrukturnya. 

Content adalah dimensi diferensiasi yang menunjukkan value 

yang ditawarkan kepada pelanggan. Ini merupakan bagian tangible 

dari diferensiasi. Contex merupakan dimensi yang menunjuk pada 

cara perusahaan menawarkan produk. Ini berhubungan dengan 

usaha-usaha perusahaan untuk membantu konsumen 

mempersepsikan tawaran perusahaan dengan cara berbeda dari 

tawaran pesaing. Dimensi terakhir menunjuk pada infrastruktur seperti 



 
M a n a j e m e n  P e m a s a r a n  

 

Page 143 

teknologi, SDM dan fasilitas yang digunakan untuk menciptakan 

diferensiasi content dan context. 

Proses diferensiasi dapat dilakukan dalam tiga tahap (Kotler, 

2000): pertama dengan menemukan model nilai konsumen. 

Perusahaan harus membuat semua daftar produk dan jasa yang 

mempengaruhi persepsi konsumen yang menjadi target market 

terhadap value. Kedua dengan membangun hirarki nilai pelanggan, 

perusahaan harus menyusun setiap faktor kedalam satu kelompok dari 

empat kelompok yaitu: Basic (dasar), expected (harapan), desired 

(keinginan) dan unanticipated (kejutan). Yang ketiga adalah 

menemukan sepaket nilai konsumen. Perusahaan harus memilih 

kombinasi antara faktor yang intangible dan tangible untuk 

membedakan dengan pesaing dan menciptakan konsumen yang loyal. 

Dalam membangun positioning di benak konsumen 

perusahaan harus mengembangkan unique selling proposition (USP) 

yang merupakan competitive advantage (Kotler, 2003). Dimana produk 

atau jasa yang dihasilkan harus unik atau hanya dimiliki perusahaan 

dan dibutuhkan oleh konsumen. Sebuah produk atau merek harus 

mengkomunikasikan dirinya sebagai yang nomor satu pada manfaat 

yang dicari konsumen.  

Alat Diferensiasi 

Perusahaan dapat melakukan diferensiasi pada lima dimensi (Kotler, 

2003) yaitu: produk, services, personel, chanel dan image. 

1. Diferensiasi Produk  

Diferensiasi produk adalah kegiatan memodifikasi produk agar 

menjadi lebih menarik. Diferensiasi ini memerlukan penelitian pasar 

yang cukup serius karena agar bisa benar-benar berbeda, diperlukan 

pengetahuan tentang produk pesaing. Diferensiasi produk ini biasanya 

hanya mengubah sedikit karakter produk, antara lain kemasan dan 
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tema promosi tanpa mengubah spesifikasi fisik produk, meskipun itu 

diperbolehkan. 

Tujuan dari strategi diferensiasi adalah mengembangkan positioning 

yang tepat sesuai keinginan konsumen potensial yang ingin dituju. Jika 

pasar melihat perbedaan produk perusahan dibanding produk pesaing 

maka akan lebih mudah mengembangkan marketing mix untuk produk 

tersebut. 

Diferensiasi produk dapat dilakukan pada form (bentuk) seperti 

ukuran, bentuk dan bentuk fisik lainnya dari produk, features (corak) 

dengan memvariasikan fungsi dasar produk, performance (kinerja), 

durability (daya tahan), reliability (kehandalan), style (Mode) dan 

design (Disain). 

Perusahaan jasa dapat melakukan diferensiasi melalui inovasi 

yang bersifat pre-emptive dalam jangka panjang (Macmillan dalam 

Aaker, 1992 dalam Sukowatai, 2003). Pre-emptive di sini maksudnya 

adalah implementasi suatu strategi yang baru bagi suatu bisnis 

tertentu. Karena merupakan yang pertama, maka dapat menghasilkan 

keterampilan atau aset yang dapat merintangi, mencegah, atau 

menghalangi para pesaing untuk melakukan duplikasi atau membuat 

tandingannya. 

Perusahaan jasa dapat mendeferensiasikan dirinya melalui 

citra di mata pelanggan, misalnya melalui simbol-simbol dan merek 

yang digunakan. Selain itu, perusahaan dapat melakukan diferensiasi 

produk dalam penyampaian jasa (service delivery) melalui tiga aspek 

yang juga dikenal sebagai 3P dalam pemasaran jasa, yaitu orang 

(people), lingkungan fisik (physical environment)dan proses (process) 

Keunggulan bersaing yang berkesinambungan adalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk menciptakan suatu produk yang 

pada saat pesaing berusaha untuk menirunya akan selalu mengalami 

kegagalan secara signifikan. Di samping faktor keunikan produk, 

perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing juga menerapkan 
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strategi marketing mix yang meliputi harga yang mampu bersaing, 

tempat atau lokasi strategis, dan promosi yang memadai. 

Keunggulan bersaing melalui diferensiasi produk adalah 

bagaimana perusahaan dapat menciptakan produk unik yang 

memberikan tingkat keuntungan di atas rata-rata yang mampu diraih 

oleh industri melalui kombinasi manusia, lingkungan, dan proses. 

2.  Diferensiasi Jasa 

Produk tidak selalu mudah untuk di diferensiasi maka 

menyikapi ini perusahaan perlu menambah nilai pelayanan serta 

meningkatkan kualitasnya. Kreativitas yang tinggi 

mengharmonisasikan unsur-unsur marketing mix : product, place, 

price, promotion, people, packaging, programming patnership 

sehingga kualitas jasa yang dirasakan oleh konsumen melebihi 

harapan (Kotler,2003). 

Cara lain untuk melakukan diferensiasi adalah secara 

konsisten memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik daripada 

para pesaing (Tjiptono dalam Sukawati, 2003). Hal ini dapat dicapai 

dengan memenuhi atau bahkan melampaui kualitas jasa yang 

diharapkan para pelanggan. Kualitas jasa sendiri dipengaruhi oleh dua 

variabel, yaitu jasa yang dirasakan (perceived service) dan jasa yang 

diharapkan (expexted service). Bila jasa yang dirasakan lebih kecil 

daripada yang diharapkan, maka para pelanggan menjadi tidak tertarik 

lagi pada penyedia jasa yang bersangkutan. Bila yang terjadi adalah 

sebaliknya (perceived expexted), maka ada kemungkinan para 

pelanggan akan menggunakan penyedia jasa itu lagi. 

Diferinsiasi jasa dapat dilakukan pada delivery yaitu bagaimana 

produk dan jasa sampai kepada konsumen (Kotler, 2003). Disini 

termasuk kecepatan dan keakuratannya. Instalation yaitu bagaimana 

sebuah produk terpasang dengan baik di tempat konsumen. Customer 

training dan customer consulting yaitu bagaimana perusahaan 

memberikan pengarahan dan mendengarkan keluhan dari konsumen. 
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3. Diferensiasi Personal 

Diferensiasi personal adalah diferensiasi lewat keunggulan 

personal. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi 

karyawan melalui peningkatan pengetahuan, courtesy atau keramah 

tamahan, sopan santun dan bersahabat, credibility yaiu dapat 

dipercaya dan jujur serta responsiveness yaitu cepat tanggap 

menghadapi pelanggan. 

4. Diferensiasi Image (Citra) 

Image atau citra identik dengan atribut dan merupakan sebuah 

karakteristik, yang khusus atau pembeda dari penampilan seseorang 

atau benda (Zyman, S, 2000 dalam Sukawati, 2003). Diferensiasi citra 

adalah bauran yang tepat dari elemen pencitraan, yang menciptakan 

citra sebuah merek. Proses pencitraan harus membangun, 

memaksimalkan, memanfaatkan, dan mengekploitasikan kekuatan 

dan kelemahan setiap elemen citra untuk memastikan bahwa merek 

itu memiliki prospek yang baik secara terus- menerus. 

Perusahaan yang tidak menciptakan hubungan antara 

penciptaan citra dan penjualan produk sering kali tidak melakukan 

pekerjaan yang baik. Menurut Sergio Zyman (200) dalam Sukawati, 

2003, banyak perusahaan yang sukses dalam menjual produk karena 

produk mereka memiliki citra jelas yang menentukan posisi mereka di 

titik yang secara potensial menarik dalam pilihan konsumen yang 

begitu banyak. 

Menurut Trout, J. (2000), kebanyakan perusahaan yang sukses 

adalah perusahaan yang “memiliki kata” yang menempati tempat 

spesial dalam benak konsumen. Berbagai konsep yang berkembang 

saat ini menyiratkan bahwa pentingnya citra sebagai sarana atau alat 

untuk meraih keunggulan bersaing di pasar. Begitu perusahaan telah 

secara jelas mendefinisikan citranya kepada pelanggan, maka langkah 

berikutnya adalah mengkomunikasikan citra tersebut agar elemen ini 
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menjadi sumber keunggulan bersaing yang Anda miliki dalam jangka 

panjang (Sukowati, 2003). Melalui investasi pada proses pencitraan 

yang dilakukan secara terus-menerus, perusahaan akan menikmati 

tingkat pengembalian pasar dalam konsep pemasaran, yang lebih 

tinggi daripada yang dapat diraih oleh pesaing dalam industri yang 

sama. 
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BAB IX 

STRATEGI HARGA 

Salah satu tanggung jawab utama seorang menejer 

pemasaran adalah menentukan harga produk atau lini produk dalam 

lingkungan strategi harga yang dinamis.Bentuk fleksibilitas semacam 

ini dimaksudkan agar strategi harga yang dianut mampu dipergunakan 

untuk mengantisipasi desakan faktor lingkungan eksternal, misalnya 

permintaan konsumen,persaingan, kondisi perekonomian secara 

makro, serta berbagai bentuk hukum dan peraturan perundangan yang 

berlaku. Pendekatan dinamis mengisaratkan bahwa harga jual produk 

adalah merupakan faktor penentu yang secara langsung terkait 

dengan keuntungan perusahaan. Sementara faktor-faktor yang lain 

akan terkait dengan faktor – faktor yang lain akan terkait dengan biaya 

produk. 

Adanya tendensi penetapan harga yang dinamis berarti kini 

semakin dibutuhkan bentuk penetapan harga yang berorientasi pada 

permintaan. Konsekuensinya, bentu-bentuk penyesuaian harga akan 

banyak dipergunakan oleh pemasar. Dalam praktek perubahan atau 

penyesuaian harga dipengarui oleh beberapa faktor (1) Meningkatnya 

sensifitas konsumen terhadap harga,terutama pada masa inflasi harga 

menjadi patokan untuk keputusan pembelian, (2) Meningkatnya 

penggunaan merek lokal dan merek jenerik sehingga menekan 

penggunaan merek nasional secara bebas; dan (3) Meningkatnya 

volume peluncuran produk baru, yang berarti membutuhkan reevaluasi 

yang terus menerus terhadap harga produk. 

Proses Penetapan Harga. 

Proses penetapan harga produk yang mempunyai tingkat 

fleksibilitas adalah langkah pertama dalam setiap kali penetapan harga 

jual produk adalah dengan mendefinisikan secara jelas tentang tujuan 

penetapan harga produk itu sendiri. Tampa tujuan yang, sangat sulit 
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bagi pemasar untuk membuat justifikasi tentang nilai produk yang 

dipasarkan. Langkah kedua yang ditempuh adalah dengan 

mengidentifikasikan berbagai faktor yang berpengaruh dalam proses 

penentuan harga jual yang dinamis. Identifikasi dapat dilakukan 

dengan mengkaji lebh  dalamatasberbagaifaktorekternal 

dankemampuan internal. Bentuk kajian komprehensif semacam ini 

memungkinkan pemasar mencari bentuk alllllternatif harga jual yang 

sesuai dengan kondisi yang dihadapi. 

Hasil kajian dari berbagai faktorpenentu tersebut pada ahirnya 

menghasilkan beberapa alternatif setrategi harga produk. Bentuk 

alternatif  strategi harga yang dimaksud dapat berorientasi pada 

biaya,persaingan, dan/permintaan.Kemampuan manajer pemasaran 

untuk mengantisipasi reaksi konsumen di pasar kemudian akan 

menentukan keberhasilanpenetapan harga produk. 

Tujuan Penetapan Harga 

Tujuan umum penetapan harga jual produk dapat diarahkan 

pada dua hal : (1) Penetapan harga jual yang berbasis biaya, dan (2) 

penetapan harga berbasis permintaan. Penggunaan salah satu bentuk 

strategi tersebut akan sangat tergantung pada kondisi yang dihadapi 

oleh manajemen; 

Penetapan Harga Berdasarkan pada  Biaya dan Persaingan. 

Orientasi penetapan harga yang berbasis pada biaya bertumpu 

pada kriteria internal yang ditetapkan oleh perusahaan. Harga jual 

ditetapkan untuk dapat menutup biaya dan sekaligus mencapai tingkat 

keuntungan investasi yang ditargetkan. Selain itu, penetapan harga 

berorientasi pada biaya yang dimaksud untuk memperoleh marjin 

tertentu yang dapat dipergunakan untuk menutup biaya advertensi dan 

biaya-biaya pemasaran lainnya. 
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Harga jual produk dapat juga ditetapkan untuk tujuan 

menghadapi persaingan. Dalam kondisi semacam ini, mungkin juga 

penetapan harga dimaksud untuk menjaga “StatusQuo” atas pangsa 

pasar yang dikuasai seperti halnya dilakukan oleh market leader. 

Disamping itu bagi market leader penetapan harga jual dimaksudkan 

untuk mengurangi tingkat persaingan yang dilakukan dengan 

penetapan harga rendah. 

Penetapan Harga Jual Berdasarkan Pada Persaingan. 

Maksimiasi profit dalam jangka panjang dalam praktek tidak 

dapat dicapai hanya dengan menetapkan target return, mengikuti 

tindakan pesaing, atau menjaga status quo melalui stabilitas harga. 

Satu hal yang dibutuhkan adalah pendekatan penetapan harga 

fleksibel yang lebih berorientasi pada permintaan pasar. 

Penetapan harga berdasarkan pada permintaan dilakukan 

dengan mengidentifikasikan respon konsumen. Tujuannya adalah 

mempengarui kurva permintaan merek produk perusahaan dengan 

melakukan analisis sensitifitas terhadap harga produk. Dengan cara 

seperti ini profit maksimum dapat dicapai apabila perusahaan mampu 

menetapkan harga yang berbeda untuk segmen pasar. 

Beberapa Faktor Penentu Keputusan Harga 

Setelah tujuan penetapan harga dilakukan, maka langkah 

selanjutnya adalah mengidentifikasikan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap keputusan tentang harga. Dua kelompok utama yang 

mempengarui keputusan harga adalah lingkungan dan korporat. 

Pengaruh lingkungan terutama bersumber pada konsumen,kesadaran 

konsumen tentang berbagai alternatif harga dan sensivitas terhadap 

perubahan harga harus ditentukan sebelum harga jual ditetapkan. 
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Pengaruh Faktor Lain Dalam Penetapan Harga. 

Beberapa faktor lain dalam penetapan harga jual produk adala 

reaksi para distributor,hukum, persaingan, dan kondisi perekonomian  

secara makro. 

Pengaruh Distributor. 

Walaupun pemasar sangat berkepentingan dengan reaksi 

konsumen terhadap harga,namun tidak banyak pemasar yang menjual 

produknya secara langsung ke konsumen ahir. Dalam hal ini peran 

distributor akan sangat menentukan tingkat keberterimaan produk 

perusahaan. Kadang kala perusahaan memang tidak memberikan 

ruang gerak yang cukup bagi para perantara untuk menimbun barang. 

Oleh karenanya, satu-satunya cara yang dapat dipergunakan untuk 

mempengarui distributor adalah dengan menawarkan  margin yang 

menarik bagi mereka. Akibatnya, dalam hal-hal tertentu perusahaan 

memang harus memberikan harga khusus sampai dengan tingkat 

terendah yang mungkin dicapai. 

Faktor lain yang sering diabaikan oleh banyak pemasar adalah 

kemampuan perusahaan mempengarui dan mengendalian harga jual 

eceran yang ditetapkan oleh para distributor.Beberapa pengecer 

kadangkala memang menetapkan harga jual eceran di atas harga 

yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Faktor Persaingan. 

Dalam menghadapi persaingan , para pesaing dapat 

menempuh satu dari tiga alternatif strategi harga; Lebih tinggi ,lebih 

rendah, atau sama dengan harga produk yang ditetapkan pesaing . 

Keputusan terhadap pilihan strategi akan ditentukan oleh kejelian dan 

kemampuan sumberdaya yang dimiliki perusahaan. 
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Faktor Hukum 

Harga jual produk beberapa kelompok tertentu, hususnya 

komoditas pertanian,seringkali tidak dapat ditetapkan secara bebas 

oleh perusahaan. Harga jual beras  misalnya pemerintah sudah 

menetapkan harga patokan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan 

harga dasar gabah maka para pemasar tidak dapat menetapkan harga 

produk secara individual.Kenaikan harga yang ditetapkan secara 

individual dapat berakibat timbulnya reaksi masarakat. 

Strategi Harga Dalam Persaingan. 

Langkah penting yang harus ditempuh untuk menetapkan 

harga dalam situasi persaingan adalah mengembangkan strategi 

harga efektif dan mampu mengantisipasi reaksi konsumen atas harga 

produk. Secara umum strategi harga dalam persaingan dapat 

diklasifikasikan kedalam tiga katagori: (1). Mereka yang mencari 

kestabilan harga jual di pasar, (2) menjual produk di bawah rata-rata 

harga pesaing, dan (3) menjual produk di atas harga rata-rata pesaing. 

Bagian berikut secara rinci akan menjelaskan ketiga bentuk alternatif 

strategi harga yang mungkin dikembangkan dalam situasi persaingan. 

Strategi Harga Stabil 

Beberapa perusahaan menganut strategi stabil dengan 

maksud untuk menghindaribentuk konfrontasi langsung persaingan 

harga. Perusahaan semacam ini menganggap bahwa penetapan 

harga yang tendensius akan cenderung mengundang pesaing 

mengikutiperubahan harga. Dengan demikian adanya strategi harga 

stabil diharapkan dapat mempertahankan posisi skaligus image 

produk dipasar. Sudah barang tentu signifikansi penetapan harga 

stabil juga akan sangat tergantung pada jenis industri. Secara historis, 

harga bahan kebutuhan dasar (beras,tepung,terigu dan garam) relatif 
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stbil dalam jangka panjang, sedangkan kebutuhan untuk bahan 

sandang dan papan relatif berfluktuasi dari waktu ke waktu. 

Beberapa hal yang sering kali menjadi kendala bagi penetapan 

harga stabil antara lain adalah kelangkaan bahan baku dan munculnya 

bahan subsitusi berasal dari impor. Disamping itu , desakan pesaing 

yang berkeinginan untuk merusak harga pasar dalam jangka pendek 

akan mempengaruhi kebijakan harga stabil. 

Strategi Harga Dibawah Harga Pesaing. 

Strategi harga rendah umumnya akan dipergunakan apabila 

perusahaan menghadapi persaingan tajam dan konsumen mempunyai 

sensetifitasterhadap harga. Banyak perusahaan menempuh strategi 

harga rendah dengan cara membuat produk lokal atau produk generik. 

Dengan harapan, perusahaan dapat menekan biaya produksi dan 

biaya biaya pemasaran lain sehingga mampu menekan harga jual. 

Efektifitas strategi harga rendaaaaaah dalam kenyataannya 

akan banyak ditentukan oleh reaksi yang diberikanoleh para pesaing. 

Sangat mungkin terjadi pesaingjuga akan menggunakan cara yang 

sama untuk menghadapi strategi harga rendah. Dalam jangka panjang 

, apabila terjadi” perang harga”dengan para pesaing terus berlanjut, 

justru akan merugikan pada kedua belah pihak. 

Strategi Harga Diatas Harga Pesaing. 

Strategi harga diatas harga pesaing dilakukan baik dengan 

cara menaikkan harga untuk merek produk yang ada atau dengan 

meluncurkan produk berkualitas untuk klompok konsumen yang 

sensitif terhadap perubahan harga. Contoh.Keberhasilan penetapan 

harga diatas produk pesaing dilakukan oleh perusahaan BASF, 

produsen pita kaset terbesar di Indonesia. Pada waktu pertama kali 

diluncurkan di pasar tahun 1977, perusahaan BASF menghadapi 

perusahaan pesaing yang cukup kuat dalam melayani segmen pasar 
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produk pita kaset berkualitas yaitu Maxell, TDK. Disamping itu BASF 

juga menghadapi perusahaan pita kaset lain untuk segmen harga 

murah yaitu HDK dan Madia. Langkah yang ditempuh BASF dalam 

menghadapi pesaing adalah dengan menetapkan harga diatas pita 

kaset Maxell dan TDK dan diarahkan untuk merekam lagu-lagu asing. 

Selain untuk menghadapi pesaing kuat, strategi harga tinggi BASF 

juga untuk menempatkan produk BASF sebagai produk berkualitas 

tinggi (produk positioning).Upaya yang dilakukan BASF cukup 

berhasil, dengan dua produk dalam negeri yaitu Ferro super I dan 

Ferro Extra I meraih predikat sebagai standart rekaman untuk lagu-

lagu asing. 

Strategi Harga Untuk Produk Baru. 

Strategi harga untuk produk baru dalam hal ini dapat 

dikelompokkan kedalam dua katagori. Pertama untuk produk yang 

benar-benar baru.Dalam arti belum pernah ada yang memproduksi 

sebelumnya. Kedua, strategi produk baru yang dihasilkan karena 

modifikasi produk yang sudah ada atau sering di sebut strategi imitasi 

produk baru. 

Strategi Harga Untuk Produk baru 

Dalam situasi perusahaan menghadapi peluncuran  produk 

yang benar-benar baru, ada dua alternatifyang dapat ditempuh, yaitu 

menetapkan harga tinggi atau menetapkan harga rendah untuk 

menarik konsumen. 

Strategi Harga Tinggi (Skimming Strategies) 

Strategi harga tinggi akan berjalan efektif apabila permintaan 

produk baru tersebut bersifat inelastis. Hal ini disebabkan konsumen 

tidak begitu peka terhadap perubahan harga. Contoh. Polaroid 

menetapkan harga tinggi untuk memperkenalkan produk berupa 



 
M a n a j e m e n  P e m a s a r a n  

 

Page 155 

kamera instan , karena keunikan yang dimiliki oleh produk yang 

dihasilkan. Kesuksesan penerapan strategi harga tinggi ditentukan 

oleh banyak faktor. Pertama, perlindungan dengan mendaftarkan 

patent atas produk yang dihasilkan. Kedua, adanya bukti bahwaproduk 

yang dihasilkan adalah merupakan hasil  inovasi yang belum pernah 

diproduksi sebelumnya. Ketiga, perusahaan harus mampu 

mengidentifikasikan segmen pasar yang juga tidak sensitif terhadap 

harga.Contoh. Untuk peneterapan strategi harga tinggi diterapkan oleh 

PT.Intiboga, anak perusahaan Salim Group,yang memproduksi 

menyak goreng Bimoli spesial, ini dijual dengan harga 25% lebih tinggi 

dari minyak goreng Bimoli klasik. Konsekwensinya , memang 

perusahaan menempatkan kualitas produk minyak goreng Bimoli 

Spesial pada urutan pertama. Misalnya, produk lebih jernih,lebih cepat 

panas, dan pemakaiannya hemat. 

Strategi Penetrasi (penetration Strategi) 

Industri komputer adalah salah satu jenis industri yang 

mencoba beralih dari skimming strategi ke penetrasi pasar., strategi 

penetrasi dilakukan dengan cara menawarkan harga rendah atas 

produk di pasar.Tujuan yang ingin dicapai adalah memproleh 

keberterimaan produk bagi konsumen. Oleh karena itu, strategi 

penetrasi pasar akan sangat efektif apabila perusahaan menghadapi 

permintaan yang bersifat elastis. Dengan cara ini , keuntungan 

maksimum akan diperoleh perusahaan melalui kuantitas penjualan, 

bukan pada margin keuntungan per unit. 

Strategi Mengikuti Harga Pesaing 

Perusahaan mengikuti harga jual yang ditetapkan pesaing 

utama, guna untuk menghindari dari bentuk persaingan harga yang 

lebih tajam. Bentuk proteksi semacam ini sering dijumpai bagi 

perusahaan yang menghadapi persaingan yang bersifat oligopoli,yaitu 
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beberapa perusahaan yang menghasilkan produk dengan kualitas 

standart. Jika kurva permintaan elastis maka perubahan harga yang 

sdikit saja akan mempengarui kuantitas barang yang diminta. Jika 

kurva permintaan yang inelastis, maka perusahaan akan memperoleh 

mamfaatterbesar dengan menaikkan harga bukan menaikkan volume 

produksi. 
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BAB X 

KOMUNIKASI  PEMASARAN 

 

A. PEMASARAN DAN KOMUNIKASI 

Yang dimaksud dengan pemasaran yaitu sekumpulan 

rancangan kegiatan yang saling terkait untuk mengenali kebutuhan 

konsumen dan mengembangkan, mendistribusikan, mempromosikan, 

serta menetapkan harga yang tepat dari sebuah produk dan layanan 

untuk mencapai kepuasan dari konsumen yang bertujuan untuk 

menghasilkan keuntungan. 

Menurut William Al Big yang dimaksud dengan komunikasi 

adalah suatu proses sosial yang terjadi antara sedikitnya dua orang, 

dimana salah seorang mengirimkan sejumlah simbol tertentu pada 

orang lain. Komunikasi terjadi jika kedua pihak sama-sama dapat 

mengolah dengan baik simbol yang disampaikan. 

Jadi, komunikasi pemasaran adalah sebuah pesan dan media 

yang terkait yang digunakan untuk komunikasi dengan pasar. 

Tujuan komunikasi pemasaran adalah menyampaikan pesan 

tertentu kepada audiens sasaran yang sudah diidentifikasi secara 

jelas. Untuk melakukan hal tersebut, setiap perusahaan harus 

mengetahui hierarki komunikasi, seperti yang ditunjukkan pada 

gambar berikut ini : 

 

 

  

 

 

Positioning 

 

 

 

Personality 

Proposition 
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Secara sederhana dapat diartikan, positioning adalah 

keunggulan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen yang 

berbeda dari perusahaan lain, personality adalah bagaimana 

perusahaan ingin konsumen merasakan tentang produk yang 

dihasilkannya, dan proposition adalah bagaimana perusahaan yakin 

dapat memunculkan kedua hal tersebut. 

1.  Mengenali Konsumen 

Yang dimaksud dengan konsumen menurut L.L Bean Lugas 

adalah “A customer is the most important person ever in this office…A 

customer is not dependent on us, we are dependent on him…..A 

customer is not an interruption of our work, he is the purpose of it. We 

are not doing a favor by serving him, he is doing us a favor by giving 

us opportunity to do so.” (Konsumen adalah orang yang paling penting 

di perusahaan, dia tidak tergantung kepada kita, tetapi kitalah yang 

bergantung padanya. Customer bukan penggangu dalam kinerja kita, 

melainkan customer itu adalah tujuannya.  

Falsafah dasar sukses pemasaran sebenarnya tetap 

sederhana saja yaitu pentingnya memuaskan konsumen. Untuk 

dapat bertahan dalam persaingan setidaknya perusahaan harus 

melakukan langkah-langkah berikut, yaitu : 

 Merumuskan kebutuhan konsumen 

 Mengidentifikasikan segmen konsumen yang punya kebutuhan 

tersebut 

 Positioning produk baru atau repositioning produk lama untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut 

 Mengembangkan strategi pemasaran untuk 

mengkomunikasikan dan menyampaikan benefit produk 

 Mengevaluasi efektifitas strategi 

 Memastikan tanggung jawab sosial perusahaan, jangan 

sampai strategi tersebut dianggap menipu konsumen. 
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Para pemasar belakangan memang makin menyadari bahwa 

profitabilitas perusahaan bergantung langsung pada kemampuan 

mereka mengindentifikasi dan lalu memuaskan kebutuhan lkonsumen. 

Semakin baik mereka memahami faktor-faktor yang menggerakkan 

perilaku konsumen, semakin besar pula kemampuan pemasar 

menggembangkan strategi pemasaran yang efektif memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

2. Karakteristik Konsumen : 

1. Konsumen Irasional : Cenderung memutuskan untuk 

menggunakan produk tanpa menggunakan analisis mendalam, 

yang penting kepuasan mereka tercapai. 

2. Konsumen Rasional : Cenderung melakukan analisis 

terhadap ptoduk yang dipilih berdasarkan sebuah proses 

penelusuran, untuk memperoleh keyakinan bahwa produk yang 

dibeli betul-betul bermanfaat dan memberikan dampak yang 

diinginkan, baik melalui majalah atau buku, pendapat ahli, atau 

diskusi dengan teman. 

Konsumen rasional dibagi lagi menjadi dua, yaitu : 

 Rasional permanent (perilaku tetap). 

 Rasional tidak permanent (hanya untuk produk-produk 

tertentu). 

3. Marketing Concept 

Marketing concept yang mulai popular setelah tahun 1950-an, 

menganut falsafah bahwa strategi pemasaran bergantung pada 

pemahaman lebih baik pada konsumen. Pertama-tama mesti 

dirumuskan dulu benefit yang diinginkan konsumen dan atas dasar itu 

pemasar merumuskan strategi pemasaran. 
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Tabel 10.1. Marketing Concept 

 
Starting 

Point 
Focus Means Ends 

The selling 
concept 

Factory Products 
Selling and 
promoting 

Profits 
through sales 

volume 

The 
marketing 
concept 

Target 
market 

Customer 
needs 

Integrated 
marketing 

Profits 
through 

customer 
satisfaction 

 

Tiga hal yang mempengaruhi strategi pemasaran adalah : 

1. Meningkatnya orientasi pada nilai (value), 

2. Meningkatnya kebutuhan dan akses pada informasi, serta 

3. Keinginan untuk melakukan kustomisasi produk agar sesuai 

dengan kebutuhan  konsumen. 

4. Branding and Relationship Marketing 

“Brand is a name, symbol, design, or combination of them that 

identifies the good or service of a company” (Straub and Attner, 

1994:391). 

Straub dan Attner membagi brand menjadi : 

a. Nama (brand name) : bentuk kata, huruf, atau gabungan 

keduanya yang digunakan untuk memberikan ciri khas. 

b. Tanda (brand mark) : simbol atau design yang digunakan untuk 

memberikan ciri dan membedakannya. 

c. Karakter (trade character)  : simbol yang menunjukan kualitas 

manusia. 

Tahap-tahap penting dalam promosi atau kampanye brand 

: 

a. Brand recognition : tahap pengenalan produk baru menjadi 

produk yang familiar di mata publik. 
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b. Brand preference : dimana konsumen telah berpengalaman 

dengan produk yang ia pilih dari berbagai produk disekitarnya. 

c. Brand insistence : terjadi ketika konsumen mengambil 

keputusan bulat untuk mengkonsumsi suatu produk untuk 

kesekian kalinya. 

d. Lovely brand/Brand satisfy : dimana konsumen benar-benar 

puas terhadap pengalaman yang dialami berulang-ulang dari 

penggunaan satu atau beberapa produk dalam brand yang 

sama (tahap tertinggi). 

 

 

Gambar 10.1. Struktur pengembangan pelanggan 

Keterangan: 

a. Suspect : semua orang yang mungkin membeli produk atau 

jasa mereka. 

b. Prospect : orang-orang yang mungkin punya minat kuat dan 

kemampuan untuk membeli produk. Disqualified prospect 

adalah meraka yang diabaikan pemasar karena faktor reputasi 

kreditnya atau mungkin dirasa tidak menguntungkan. 

c. Pelanggan berulang (repeat customer) : pelanggan coba-coba 

yang puas dengan produk mereka. 

d. Client : pelanggan yang diperlakukan secara khusus dan 

cermat oleh perusahaan. 

e. Member : disini perusahaan berinisiatif memulai sebuah 

program keanggotaan yang menawarkan seperangkat benefit 

pada pelanggan yang bergabung. 

Proses pengembangan pelanggan : 

Suspect  Prospect  Pelanggan Berulang  Client  Member  Pembela  Partner 

  Pelangan Coba-Coba 
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f. Pembela : pelanggan yang secara antusias 

merekomendasikan perusahaan dan produk-produknya pada 

orang lain. 

g. Partner : dimana perusahaan dan pelanggan senantiasa 

bekerja sama secara aktif dalam posisi yang setara. 

 

 

 

 

Relationship marketing adalah usaha untuk menjaga 

konsumen agar tetap puas atas produk yang kita tawarkan. Berikut ini 

adalah lima tingkatan dalam investasi pengembangan relationship, 

yaitu : 

a. Basic marketing : Wiraniaga sekedar menjual produk. 

b. Reactive marketing : Wiraniaga menjual produk dan 

mendorong konsumen untuk menghubungi mereka apabila ada 

komentar atau keluhan. 

c. Accountable marketing : Wiraniaga mengontak konsumen 

setelah transaksi dan mengecek apakah produk sudah sesuai 

harapan. 

d. Proactive marketing : Wiraniaga senantiasa menghubungi 

pelanggan dengan saran-saran cara penggunaan baru atau 

informasi produk baru. 

e. Partnership marketing : Perusahaan terus bekerja sama 

dengan pelanggan guna menemukan cara-cara untuk 

meningkatkan kinerja produk. 

5. Wawasan Value 

Kotler menyebut value sebagai estimasi konsumen terhadap 

product’s overall capacity dalam memenuhi kepuasan seseorang. 

Banyak ahli juga mendefinisikan value sebagai surplus antara manfaat 

“Tak dapat disangkal lagi bahwa pemasaran merupakan salah satu kegiatan ”kunci” keberhasilan 

kegiatan usaha, sebab dengan strategi pemasaran yang tepat menjadi kunci suksesnya suatu 

produk barang dan jasa yang dihasilkan memasuki pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri.”  

Ir. Sanyoto Sastrowardoyo, Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM (1999-2004). 
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yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan, termasuk biaya peluang 

dan biaya keletihan dalam mencari dan menyeleksi barang tersebut. 

Nilai sebuah barang bukan cuma ditentukan oleh seberapa besar 

benda itu memberikan manfaat, tetapi juga oleh seberapa tinggi citra 

barang itu. Makin mahal harganya, makin sedikit yang bisa 

memilikinya, dan membuat seseorang makin tertantang untuk 

memilikinya. 

B. PROSES KOMUNIKASI PEMASARAN 

Komunikasi sangat dibutuhkan untuk memberitahu 

konsumen : 

 Tersedianya suatu penawaran (offering) 

 Benefit unik dari penawaran tersebut 

 Dimana dan kapan dapat diperoleh dan digunakan penawaran 

diatas 

1. Bauran Komunikasi Pemasaran  

1. Periklanan 

Ciri-ciri dan kelebihan iklan antara lain:  

a. Public presentation : sifat publik dari iklan memberi 

semacam legitimasi pada produk dan mengesankan 

penawaran yang terstandarisasi. 

b. Pervasiveness : pemasar bisa mengulang-ulang pesan 

yang sama melalui iklan. 

c. Amplified expresiveness : iklan memberi peluang untuk 

mendramatisir perusahaan dan produknya melalui 

penggunaan cetakan, bunyi dan warna. 

d. Impersonality : Audiens tidak wajib menaruh perhatian atau 

merespon iklan. 

Tiga Media iklan, antara lain : 
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a. Advertorial adalah iklan cetak yang memuat teks editorial 

dan mungkin sedikit susah dibedakan dari isi koran atau 

majalah lainnya. 

b. Infomersial adalah iklan tv yang ditayangkan selama 30 

menit sama seperti acara tv lainnya dan mengupas atau 

mendemonstrasikan sebuah produk. 

c. Banner adalah tanda kecil di halaman web yang 

menyajikan iklan produk atau perusahaan dengan cara 

mengklik banner tersebut. 

2. Promosi Penjualan 

Alat-alat promosi penjualan diantaranya adalah kupon, kontes, 

premi dan lain sebagainya. Dari semua jenis promosi tersebut 

masing-masing menawarkan tiga benefit, yaitu : 

a. Komunikasi : promosi biasanya mengundang minat dan 

menyajikan informasi agar konsumen terdorong membeli. 

b. Insentif : menawarkan konsesi, rangsangan atau kontribusi 

yang bagi konsumen bisa merupakan value tersendiri. 

c. Undangan : promosi bersifat mengundang agar seketika 

dapat terjadi transaksi. 

3. Humas dan Publikasi 

Keunggulannya yaitu : 

a. Kredibilitas tinggi : berita dan fitur lebih otentik dan kredibel 

di mata pembaca lebih tinggi ketimbang iklan. 

b. Mampu menjaring pembeli dalam keadaan lengah : humas 

mampu menjangkau prospek yang suka menghindari 

wiraniaga dan iklan. 

c. Dramatisasi : humas mampu mendramatisir perusahaan 

atau produk. 

4. Penjualan Personal 

Keunggulannya yaitu : 
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a. Perjumpaan personal : hubungan tidak berjarak dan 

bersifat interaktif antara 2 orang atau lebih. 

b. Kultivasi : penjualan personal memungkinkan 

berkembangnya segala jenis hubungan, dari sekedar 

hubungan jual beli hingga persahabatan pribadi yang 

hangat. 

c. Respon : penjualan personal mampu memaksa pembeli 

merasa wajib mendengarkan wiraniaga. 

5. Pemasaran Langsung 

Berbagai bentuk direct marketing diantaranya yaitu, direct mail, 

telemarketing, internet marketing. Kesemuanya sama-sama 

memiliki empat ciri unik : 

a. Non Publik : pesan biasanya dialamatkan pada orang 

tertentu 

b. Customized : pesan bisa khusus dibuatkan agar dapat 

membujuk individu 

c. Up-to-date : pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat 

d. Interaktif : pesan dapat diubah-ubah tergantung respon 

yang diterima. 

2. Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Menurut Four AS (the American Association of Advertising 

Agency), Integrated Marketing (IMC) adalah : 

“Konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai 

tambah rencana komprehensif yang mengkaji peran strategis 

masing-masing bentuk komunikasi misalnya iklan, direct response, 

promosi penjualan, dan humas serta memadukannya untuk meraih 

kejelasan, konsistensi dan dampak komunikasi maksimal melalui 

pengintegrasian pesan”. 
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Lima premis dasar yang mendasari IMC adalah : 

a. Keterpaduan (integrasi) adalah proses tak terbatas dan 

berujung karena mencakup berbagai jenjang 

b. IMC bukan pekerjaan satu fungsi, melainkan multifungsi 

c. Semua pihak yang terkait dengan perusahaan penting untuk 

ditangani secara proporsional, tidak lagi terfokus hanya pada 

pelanggan semata 

d. Perusahaan selalu mendengar masukan dari semua pihak, 

termasuk pelanggan 

e. Setiap titik kontak dengan publik menyebarkan pesan 

komunikasi (mulai dari kemasan produk, logo perusahaan, 

layanan pelanggan dll). 

3. Proses Komunikasi 

1. Model Proses Komunikasi  

 

Gambar 10.1. Model Proses Komunikasi 

Keterangan : 

 Source : pesan yang menentukan tujuan komunikasi 

dan menetapkan sasaran komunikasi. 

 Encoding : penyandian tujuan diatas menjadi sebuah 

pesan. 
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 Transmision : pengiriman pesan melalui media agar dapat 

menjangkau sasaran. 

 Decoding : pemahaman pesan oleh penerima.  

 Umpan balik atas efektifitas komunikasi pemasaran kepada 

sumber. 

2. Hambatan Komunikasi 

 

Gambar 10. 2. Hambatan komunikasi 

3. Dampak Komunikasi 

Pesan diterima (message acceptance) : pesan 

sukses mengkomunikasikan benefit produk yang 

dianggap penting oleh segmen sasaran. 

Dampak Komunikasi : 

Pesan ditolak (message rejection) : pesan dianggap 

kurang kredibel atau pesan tidak dapat dipercaya. 
 

 

MERANCANG KOMUNIKASI PEMASARAN 

1. Stimuli Pemasaran dan Persepsi Konsumen 

Dua jenis stimuli utama yang bisa mempengaruhi perilaku 

konsumen adalah stimuli pemasaran dan lingkungan. Kita akan 

mambatasi pembahasan pada stimuli pemasaran saja. 
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Stimuli pemasaran adalah semua bentuk komunikasi atau 

stimuli fisik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi konsumen. 

Produk dan unsur-unsurnya, yaitu kemasan, isi, ciri-ciri fisik produk 

merupakan stimuli primer (intrinsik), sedangkan stimuli sekunder 

(ekstrinsik) adalah komunikasi yang dirancang untuk mempengaruhi 

perilaku konsumen (baik dalam bentuk kata-kata, gambar maupun 

pencitraan). 

1. Ciri-Ciri Stimulus yang Mempengaruhi Persepsi Konsumen 

Ciri-ciri ini dapat dikategorikan menjadi : 

a. Unsur Indrawi :   

 * Warna,   *  Rasa , *  Raba. 

 *  Bau,   *  Bunyi, dan 

b. Unsur struktural 

Sejumlah temuan telah diterbitkan dalam beberapa 

penelitian tentang segmen struktural yang kemudian 

banyak diterapkan dalam iklan cetak. Misalnya : 

 Makin besar ukuran iklan, makin besar 

kemungkinannya diperhatikan. 

 Posisi 10 halaman terdepan majalah atau bagian atas 

halaman cetak lebih menarik perhatian. 

 Kontras, misalnya gambar produk dengan latar 

belakang putih cenderung lebih menarik perhatian. 

 Kebaruan juga mampu menarik perhatian. 

2. Karakteristik Konsumen yang Mempengaruhi Persepsi 

Dua karakteristik penting yang turut mempengaruhi persepsi 

konsumen terhadap stimuli adalah kemampuan konsumen 

membedakan stimuli dan kemampuan menggeneralisasi dari 

satu stimulus kepada stimulus yang lainnya. 
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2. Mengembangkan Komunikasi Pemasaran 

Tahap-tahap dalam menggembangkan komunikasi yang 

efektif : 

 

Gambar 10. 3. Hambatan komunikasi 

3. Benefit yang Diinginkan Konsumen 

1. Analisis Citra 

Citra atau image dapat didefinisikan sebagai seperangkat 

keyakinan, gagasan dan kesan yang dianut seseorang tentang 

sebuah obyek. 

2. Menentukan Tujuan Komunikasi 

Tujuan utama komunikasi adalah menginformasikan, 

mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan audiens 

sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. 

Secara rinci ketiga tujuan promosi itu dijabarkan sebagai 

berikut : 

a. Menginformasikan (informing) dapat berupa : 

 Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu 

produk baru 
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 Memperkenalkan cara pemakaian produk baru  

 Menyampaikan perubahan harga 

 Meluruskan kesan yang keliru 

b.   Mempengaruhi dan membujuk (persuating) untuk : 

 Membentuk pilihan merek 

 Mengalihkan pilihan ke merek tertentu 

 Mendorong pembeli untuk membeli 

c.   Mengingatkan (remainding) dapat berupa : 

 Mengingatkan pembeli bahwa produk dibutuhkan dalam 

waktu dekat 

 Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat outlet 

penjualan 

4. Merancang Pesan 

1. Isi Pesan 

Umumnya pada tahap ini manajemen mencarikan tema, 

appeal, gagasan atau tawaran penjualan yang khas (unique 

selling proposition). Tiga macam daya bujuk (appeal), yaitu: 

a. Appeal Rasional : umumnya langsung menohok pada 

kepentingan konsumen. 

b. Appeal Emosional : lebih menggelitik emosi negative atau 

positif agar terjadi pembelian. 

c. Appeal Moral : daya bujuk moral lebih ditujukan 

pada apa yang menurut audiens 

benar dan pantas. Kerap dipakai 

untuk mengingatkan masyarakat 

untuk mendukung gerakan sosial. 

 



 
M a n a j e m e n  P e m a s a r a n  

 

Page 171 

2. Struktur Pesan 

Selain bertumpu pada isi pesan, efektifitas komunikasi juga 

dipengaruhi oleh strukturnya. Komunikator sering kali 

menyodorkan kesimpulan bagi audiens dari pada mereka 

mengambil kesimpulan sendiri. Namun penelitian membuktikan 

bahwa iklan yang baik justru yang mengajukan pertanyaan 

(Mana Lagi Selain di McD?) 

3. Format Pesan 

 Iklan Cetak       tentukan judul, teks iklan, ilustrasi dan warna 

 Iklan di radio       Pilihlah kata-kata, kualitas suara dan vokalisasinya. 

4. Stealth Marketing  

Yang dimaksud dengan stealth marketing atau pemasaran anti 

radar yaitu dimana konsumen dibuat tidak sadar sama sekali 

bahwa ia telah diperdaya pemasaran. Konsep pemasaran anti 

radar biasanya menggunakan cara komunikasi getok tular. 

Selain murah biayanya strategi ini juga dianggap lebih tajam 

dan efektif. 
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BAB XI 

SUMBER DAN SALURAN KOMUNIKASI PEMASARAN 

 

A. SUMBER PESAN 

Para ahli psikologi banyak mengamati perubahan respon 

individu sebagai akibat exposure terhadap stimuli. Mereka antara lain 

mengembangkan teori pembelajaran classical conditioning, yang 

memandang perilaku sebagai akibat asosiasi yang erat antara 

stimulus primer (misalnya sukses sosial) dan stimulus sekunder 

(merek pasta gigi, deodoran, atau sabun). 

Stimulus sekunder dipasangkan dengan stimulus primer yang 

menimbulkan respon tertentu. Sebagai akibat pemasangan ini, 

terbentuklah sebuah asosiasi. Stimulus sekunder dapat memicu reaksi 

yang sama seperti stimulus pertama. Iklan efektif umumnya 

mengkaitkan dengan stimulus yang mampu menciptakan perasaan 

positif. 

Contohnya adalah kampanye iklan paling sukses sekaligus 

paling lama ditayangkan dalam sejarah: kampanye koboi Marlboro. 

Meskipun banyak yang mungkin menolak iklan rokok itu, namun tidak 

akan ada yang membantah efektivitas kampanye itu. Asumsinya 

banyak orang menganggap koboi bisa mencerminkan daya kekuatan, 

kejantanan, dan rasa aman. Koboi berfungsi sebagai stimulus primer 

atau unconditioned  stimulus. Perasaan positif yang dipicu citra koboi 

adalah unconditioned response. 

Selain koboi, pengiklan kerap memakai pemain film, penyanyi, 

pembalap, atau bintang olahraga sebagai endorser. Apa peran penting 

endorser? Menurut Rhenald Kasali, ketika banyak ditanya mengapa 

bersedia menjadi endorser pada dasarnya berhubungan dengan 

konsep brand personal, yaitu pemberian makna pada merk. Endorser 

terpercaya merupakan syarat mutlak dalam mengkomunikasikan 
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produk dan proses yang terpercaya juga. Tugas pemasaran adalah 

mengangkat produk atau nama korporat dari sekedar komunitas – 

nonmerk, berharga murah, misal, bermargin tipis, harga bergantung 

hanya pada permintaan dan penawaran  menjadi sebuah merek. 

Merek pada dasarnya adalah kepercayaan. Dengan kepercayaan itu, 

konsumen berani membayar harga premium, member referensi, 

bahkan dapat lebih memaafkan apabila melakukan kesalahan. 

Pesan yang dibawakan oleh sumber yang terkenal dan 

menarik umumnya menjaring perhatian dan  recall yang lebih tinggi. 

Karena itu banyak selebriti menjadi bintang iklan. Dari rangkuman dari 

berbagi penelitian yang dilakukan Angela Van der Lee dan Bass Van 

der Putte, ternyata merek yang memakai selebriti sebagai endorser 

lebih tinggi daya bujuknya ketimbang merek yang memakai  model 

iklan (cantik atau ganteng tetapi tidak terkenal), pakar, atau orang 

biasa sebagi endorser. 

Paling tidak, keyakinan ini sejalan dengan temuan survei 

produsen kondom Durex. Dari 50.000 partisipan dari berbagai negara, 

sebagian besar mengaku pernah berfantasi ingin berhubungan seks 

dengan selebriti. Selain  itu, selebriti umumnya mampu menjadi 

magnet untuk menyedot pemirsa TV, hal yang tentunya menarik bagi 

pemasar yang ingin memasang iklan. 

Selebriti akan lebih efekif bila mereka merupakan personifikasi 

atribut produk utama. Sayangnya, selebriti memiliki kredibilitas rendah 

bila dipaksa meng-endorse produk yang tidak terkait dengan 

profesinya. Demikian pula, selebriti tidak cocok untuk semua tipe 

pemirsa. Bagi pemirsa yang kritis atau memiliki keterlibatan tinggi 

dengan produk, pemakaian selebriti bisa membuat mereka bersikap 

negative terhadap produk. Apalagi bagi produk yang resiko 

kerugiannya besar, penggunaan selebriti bisa berpotensi merugikan 

konsumen. 
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Faktor-faktor apakah yang menentukan kredibilitas sumber? 

Terdapat tiga hal yang paling sering disinggung adalah faktor keahlian, 

dapat dipercaya, dan likability. Keahlian adalah pengetahuan 

komunikator dalam bidang tertentu sehingga dapat mendukung 

klaimnya. Kejujuran menyangkut seberapa jauh sumber dipersepsikan 

obyektif dan jujur. Teman biasanya lebih dipercaya ketimbang orang 

asing atau wiraniaga, dan orang yang tidak dibayar namun 

mendukung suatu produk yang umumnya lebih dipercaya ketimbang 

orang yang memang dibayar untuk itu. Likability mengacu pada 

seberapa menarik sumber dimata audiens. Sifat-sifat seperti 

keterusterangan, humoris, dan apa adanya membuat orang lebih 

disukai. Sumber yang paling tinggi kredibilitasnya adalah yang skornya 

tinggi dalam tiga hal tersebut. 

Pada umumnya pendapat pakar mendukung penggunaan 

endorser selebritis, asalkan mempertimbangkan overshadowing effect. 

Jangan sampai bintang tersebut mendominasi, sehingga ujung-

ujungnya yang lebih diingat malah si bintang iklan. Si endorser sendiri 

mungkin sudah memiliki merek tersendiri, sehingga recall iklan justru 

tertuju pada bintang iklan bukan pada benefit atau product proposition. 

Apabila pengiklan berkeinginan menggunakan konsep classical 

conditioning untuk mempengaruhi konsumen, maka beberapa 

persyaratan harus dipenuhi. McSweeney dan Bierly menyebutkan 

empat kondisi, yaitu : 

1. Tidak boleh ada stimuli lain yang mungkin menghalangi 

unconditioned stimulus. 

2. Unconditioned stimulus tersebut belum pernah diasosiasikan 

dengan merk atau kategori produk lain. 

3. Unconditioned stimulus itu jangan terlalu familiar dan mesti 

disajikan secara tunggal. 

4. Classical conditioning lebih efektif apabila conditioned 

stimulusnya baru. 
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Classical conditioning juga dapat diterapkan dalam pemasaran 

untuk membuat asosiasi antara sebuah produk dengan stimulus 

positif. Misalnya, Miller Lite Beer sering diiklankan selama event-event 

olahraga yang menggugah semangat. Berkat pemasangan terus-

menerus antara produk dan event olahraga, akhirnya semangat yang 

dipicu oleh event olahraga tersebut terbawa pada Miller Lite. Asosiasi 

ini mempengaruhi orang untuk membeli merk tersebut setiap mereka 

berolahraga ataupun saat melihat event olahraga.  

B. MEMILIH SALURAN KOMUNIKASI 

Komunikator memilih saluran komunikasi yang efisien untuk 

menyampaikan pesanannya. Misalnya, pada umumnya detailer 

perusahaan farmasi jarang dapat meminta waktu lebih dari sepuluh 

menit atas kesibukkan seorang dokter. Presentasi mereka harus 

singkat, tajam, mengena, dan meyakinkan. Inilah yang menyebabkan 

kunjungan detailer menjadi sangat mahal. Industri farmasi tidak mau 

memperluas saluran komunikasinya pada jurnal kedokteran dalam 

bentuk iklan, mengirim direct mail yang berisi rekaman audio-video, 

membagi sampel gratis, dan juga telemarketing. 

Namun, kecenderungan yang dilakukan adalah dengan 

mensponsori makan malam bersama kelompok spesialis. Hal inilah 

yang dirasakan detailer farmasi dapat lebih bermanfaat dengan 

harapan membangun preferensi dokter pada merk obat tertentu yang 

dipasarkannya. 

1. Saluran Komunikasi Personal 

Secara garis besar, saluran komunikasi dibagi 2, yaitu personal 

dan non-personal. Saluran komunikasi personal meliputi dua orang 

atau lebih yang berkomunikasi langsung secara tatap muka antara 

pembicara dengan audiensnya, mengunakan telepon ataupun e-mail. 

Komunikasi personal dapat lebih efektif dengan adanya peluang untuk 

mengindividualisasikan penyampaian pesan dan umpan baliknya. 
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Pembedaan lebih lanjut dapat diterapkan pada saluran 

komunikasi pendukung, pakar, dan sosial. Saluran pendukung terdiri 

dari wiraniaga yang menghubungi pembeli pada pasar yang dibidik. 

Saluran pakar mencakup para ahli independen yang membuat 

pernyataan dan ditujukan kepada calon pembeli. Saluran sosial 

meliputi, tetangga, teman, anggota keluarga dan kenalan yang 

berkomunikasi dengan pembeli sasaran. Banyak orang bersedia 

mencoba produk baru karena faktor pertemanan ataupun kerabat. 

Pengaruh personal sangat menentukan khususnya bila 

produknya sangat mahal, jarang dibeli, dan beresiko. Pembeli 

cenderung mencari informasi secara aktif. Situasi lainya yaitu kalau 

produknya terkait dengan masalah selera atau status pemakai. 

Pembeli akan berkonsultasi dahulu untuk menghindari rasa malu. 

Perusahaan dapat mengambil langkah-langkah tertentu agar 

memancing pengaruh pribadi dapat bekerja sesuai dengan keinginan 

mereka, yaitu dengan cara : 

 Mengidentifikasikan tokoh dan perusahaan berpengaruh dan 

memusatkan upaya pada mereka. 

 Menciptakan pembentuk opini dengan cara memasok produk pada 

orang-orang tertentu dengan berbagai kemudahan khusus. 

 Memanfaatkan tokoh masyarakat pemberi pengaruh seperti ketua 

organisasi wanita, ketua kelas atau disc jockey setempat. 

 Memanfaatkan orang yang berpengaruh atau dapat dipercaya 

dalam iklan testimonial. 

 Membuat iklan yang memiliki “coservation value” yang tinggi. 

 Mengembangkan saluran getok ular referal untuk membangun 

bisnis. 

 Membuat forum elektronik. 

 

 

“Selama tiga dasawarsa terakhir tampak laju pertumbuhan perdagangan dunia (ekspor-impor) 

berjalan jauh lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan PDB dunia. Dunia sedang dijadikan 

sistem pasar terbuka!”  

Prof. DR. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Dekan Fakultas Ekonomi UI/Pengamat Ekonomi. 
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2. Saluran Komunikasi Non-Personal 

Umumnya menggunakan media seperti media cetak (koran, 

majalah, direct mail), media siaran (radio, televisi), media elektronik 

(kaset audio, video, CD-ROM, halaman web), dan media display 

(baliho, papan iklan, sign, poster), dan sebagian besar pesan non-

personal berasal dari media yang harus dibayar perusahaan (paid 

media).  

Masing-masing media tersebut memiliki keungulan dan 

kelemahan, diantaranya: 

1. Media Surat Kabar  

a. Kapabilitas persuasif Surat Kabar 

 Mampu menjangkau audiens yang luas. 

 Efektif untuk menjangkau wilayah lokal. 

 Fleksibel. 

 Kemungkinan mendapat umpan balik lebih cepat, dan 

sebagainya 

b. Keterbatasan Surat Kabar 

 Tidak selektif. 

 Pesan hanya untuk waktu jangka pendek. 

 Cluster. 

 Biaya bervariasi tergantung ukuran iklan dan sirkulasi. 

2. Media Majalah 

a. Kapabilitas persuasif Majalah 

 Sangat selektif. 

 Sangat mungkin ditujukan untuk kelompok tertentu. 

 Produksi berkualitas tinggi. 

 Kredibilitas tinggi. 

 Pesan berjangka panjang. 

 High pass along rate. 

b. Keterbatasan Majalah 

 Perputaran cukup lama. 
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 High cluster. 

 Umpan balik tidak langsung dan cukup lama. 

 Harga bervariasi tergantung sirkulasi dan selektifitas. 

3. Media Televisi 

a. Kapabilitas persuasif Televisi 

 Kemungkinan menjangkau audiens yang luas. 

 Appeals to many senses. 

 Kemungkinan mnarik dan menggugah emosi cukup 

tinggi. 

 Kemungkinan didemonstrasikan. 

 Secara keseluruhan biaya tinggi. 

 Biaya per kontak rendah. 

b. Keterbatasan Televisi 

 Jangka panjang. 

 High Cluster. 

 Pesan jangka pendek. 

 Pemirsa dapat menolak eksposur menggunakan 

zapping. 

 Day-after recall test for feedback 

4. Media Radio 

a. Kapabilitas persuasif Radio 

 Selektifitas geografis dan demografis. 

 Short lead time. 

 Relatif murah. 

 Sangat baik untuk lokal. 

b. Keterbatasan Radio 

 Eksposur jangka pendek. 

 Hanya audio/suara. 

 High cluster. 

 Zapping posibleI. 

 Delayed feedback through day-after recall test. 
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5. Media Internet 

a. Kapabilitas persuasif Internet 

 Berpotensi untuk menseleksi audiens. 

 Customized tracking possible and other feedback tools 

possible. 

 Bermanfaat untuk menguatkan merek dan pesan. 

 Very high cluster. 

 Zapping possible. 

 Harga sangat bervariasi. 

 Konsern terhadap privasi. 

6. Media Direct Mail 

a. Kapabilitas persuasif Direct Mail 

 Sangat selektif. 

 Kemungkinan personalisasi sangat besar. 

 Novel, interesting stimuli possible. 

 Low cluster. 

b. Keterbatasan Direct Mail 

 Dipersepsikan sebagai surat-surat tidak berguna. 

 Feeback possible through response. 

 Biaya tinggi per kontak. 

7. Media Direct Marketing 

a. Kapabilitas persuasif Direct Marketing 

 Pengembangan database. 

 Audiensnya sangat selektif. 

 Relatively free of cluster. 

b. Keterbatasan Direct Marketing 

 Sangat privasi. 

 Respon dapat diukur. 

 Biaya per inquiry, biaya per sale, revenue per iklan 

dapat dihitung. 

 



 
M a n a j e m e n  P e m a s a r a n  

 

Page 181 

Atmosfir adalah “lingkungan yang dikemas” yang dapat 

menciptakan atau memperkuat kecenderungan pembeli untuk 

membeli produk. Kantor-kantor hukum terkenal dengan dekorasi 

permadani oriental dan mebel kayu jati untuk mengkomunikasikan 

“kesuksesan” dan “stabilitas”. 

Event merupakan peristiwa-peristiwa yang dirancang untuk 

mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu pada audiens sasaran. 

Bagian humas mengatur konferensi pers, peluncuran produk, grand 

opening, dan pensponsoran olahraga untuk merengkuh efek 

komunikasi khusus pada audiens sasaran. 

Walaupun komunikasi personal lebih efektif daripada 

komunikasi massa, media massa tetaplah saran utama yang dapat 

menggerakkan komunikasi personal. Komunikasi massa 

mempengaruhi sikap dan perilaku pribadi melalui proses komunikasi 

dua tahap. Aliran dua tahap ini mempunyai beberapa implikasi : 

Pertama, pengaruh media massa pada opini masyarakat tidak 

terjadi secara langsung, kuat dan otomatis sebagaimana selama ini 

diasumsikan. Ini dikarenakan adanya mediasi pendapat oleh 

pembentuk opini, orang yang biasanya dimintai pendapat atau yang 

selalu menyebarkan opininya kepada orang lain. Kedua, teori ini juga 

menentang asumsi untuk mengatakan bahwa gaya konsumsi 

dipengaruhi khususnya oleh efek “trickle-down” atau “trickle-up” dari 

media massa. Ketiga, komunikasi dua tahap menyarankan agar 

komunikator massa sebaiknya mengarahkan pesan secara khusus 

pada pembentuk opini dan membiarkan mereka menyebarkannya 

pada orang lain. 

Para pakar komunikasi melihat masyarakat terdiri dari 

kelompok-kelompok kecil yang anggotanya cenderung berinteraksi. 

Tantangannya adalah harus menciptakan sistem yang lebih terbuka 

sehingga terjalin pertukaran informasi dalam masyarakat. Keterbukaan 

ini dibantu oleh seseorang yang berfungsi sebagai liaison dan bridge. 
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Seorang liaison adalah orang yang menghubungkan dua kelompok 

atau lebih tanpa harus bergabung dalam salah satu kelompok. 

Sedangkan bridge adalah orang yang tergabung dalam satu kelompok 

dan terkait dengan orang lain dari kelompok lain. 
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BAB XII 

MUTU PRODUK DAN KEPUASAN PELANGGAN 

Setiap Industri mempunyai pelanggan yang harus 

dipuaskannya. Ini yang pertama-tama harus disadari setiap karyawan. 

Kepuasan pelanggan relevan untuk kita semua, apapun pekerjaan 

kita, jadi kepuasan pelanggan bukan semata-mata urusan dan 

tanggung jawab divisi pemasaran dan pelayanan purna jual. Langkah 

pertama dalam usaha memuaskan pelanggan adalah menentukan dan 

mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Pelanggan yang 

berbeda dapat pula berlainan kebutuhannya dan juga berbeda 

perioritasnya, tetapi pada dasarnya kebutuhan-kebutuhan umum 

hampir sama. Untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam konteks 

industri diperlukan beberapa kondisi dan usaha, antara lain : 

(a) filosofi kepuasan pelanggan 

(b) mengenal kebutuhan atau harapan pelanggan 

(c) membuat standar dan pengukuran kepuasan pelanggan 

(d) orientasi karyawan 

(e) pelatihan 

(f) keterlibatan karyawan dan 

(g) pengakuan. 

Sedangkan dalam konteks karyawan, ada empat unsur pokok yang 

harus dimiliki karyawan, yaitu 

(a) keterampilan 

(b) efisiensi, yaitu target “zero defect” dan tepat waktu “ deadline” 

(c) ramah dan 

(d) rasa bangga. 

Siapa yang Termasuk Pelanggan 

Setiap orang adalah pelanggan. Pelanggan adalah setiap 

orang, unit atau pihak dengan siapa kita bertransaksi, baik langsung 

maupun tidak langsung dalam penyediaan produk. Pada dasarnya ada 
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dua jenis pelanggan, yaitu Pelanggan Eksternal dan Pelanggan 

Internal 

Pelanggan Eksternal. Pelanggan eksternal adalah orang diluar 

industri yang menerima suatu produk (end-user). Pelanggan eksternal 

setiap industri jelas adalah masyarakat umum yang menerima produk 

industri tersebut. Beberapa hal yang diperlukan pelanggan eksternal 

adalah 

(a) kesesuaian dengan kebutuhan akan produk 

(b) harga yang kompetitif 

(c) kualitas dan realibilitas 

(d) pengiriman yang tepat waktu dan 

(e) pelayanan purna jual. 

Pelanggan Internal. Pelanggan internal adalah orang yang 

melakuakan proses selanjutnya dari suatu pekerjaan (“next process”) 

Pelanggan internal merupakan seluruh karyawan dari suatu industri. 

Yang diperlukan pelanggan internal adalah 

(a) kerja kelompok dan kerjasama, 

(b) struktur dan sistem yang efisien, 

(c) pekerjaan yang berkualitas dan 

(d) pengiriman yang tepat waktu. 

Apa yang Terjadi Jika Pelanggan Tidak Puas ? 

Pelanggan Eksternal. Hasil studi di Amerika menunjukan hal-hal 

berikut : 

 90 % Pelanggan yang tidak puas tidak akan membeli lagi 

produk  

 Setiap pelanggan yang tidak puas akan menceritakan kepada 

paling sedikit 9 orang lain  
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 Waktu usaha, tenaga dan uang yang diperlukan untuk menarik 

seseorang pelanggan baru 5 kali lebih banyak daripada untuk 

mempertahankan seorang pelanggan lama.  

 Setiap pelanggan yang puas akan menceritakannya kepada 

paling sedikit 5 orang lainnya, yang sebagian diantaranya 

dapat menjadi pelanggan.  

Hasil Studi “ National Productivity Board” di Singapura menunjukkan : 

- 77 % responden menyatakan tidak akan kembali jika 

mendapatkan pelayanan yang buruk di restoran, pusat perbelanjaan 

atau “sevice counter” - 55 % responden menyatakan akan 

memberitahukan kepada teman mereka agar tidak belanja atau pergi 

ketempat tersebut. 

Pelanggan Internal Pada umunya, bila karyawan sebagai 

pelanggan internal tidak puas maka kesalahan yang dibuat akan 

bertambah, kualitas produk menurun dan biaya industri meningkat. 

Jika suatu proses produksi telah menyimpang sejak awal, berapa 

banyak biaya yang harus ditambahkan untuk perbaikan atau 

penggantian. 

Tujuh Langkah Psikologis dalam Mengkonsumsi Produk 

Secara psikologis ada tujuh tahap yang dilewati pelanggan sebelum 

memutuskan membeli suatu produk: 

Langkah 1 : 

 Perhatikan 

- Calon pelanggan memandang sekejap mata produk yang dipanjang 

di etalase atau ruang pamer. 

Langkah 2 :  

Minat 

- Calon pelanggan menunjukan minat pada produk tertentu dipajang, 

mencari tahu rancangan, harga dan kualitasnya. 
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Langkah 3 : Asosiasi Gagasan 

- Calon Pelanggan membayangkan dirinya menggunakan produk 

sesuai dengan iklannya 

Langkah 4 : Keinginan 

- Jika calon pelanggan ragu-ragu, maka ia akan membandingkan 

dengan produk lain yang sejenis dan kemudian akan mengevaluasinya 

terhadap rancangan, harga dan kualitasnya. 

Langkah 5 : Kepercayaan 

- Keputusan calon pelanggan untuk membeli suatu produk didasarkan 

atas kepercayaan tumbuhnya rasa kepercayaan dipengaruhi oleh 

wiraniaga, reputasi industri, merek produk dan kualitas produk 

Langkah 6 : Tindakan 

- Calon pelanggan membeli produk 

Langkah 7 : Kepuasan 

- Setelah membeli produk, pelanggan dapat mengalami 2 jenis 

kepuasan, yaitu kepuasan saat proses pembelian (pelayanan 

wiraniaga) dan kepuasan menggunakan produk (kualitas) 

Ada dua hal yang dapat dipetik dari tujuh langkah psikologi tersebut: 

1. Keputusan untuk membeli terjadi karena kebutuhan-kebutuhan 

pelanggan terpuaskan, mulai dari ruang pamer yang telah 

mengantisipasi kebutuhan, penyusunannya (display) yang menarik, 

pelayanan penjualan dan purna jual yang prima serta kualitas produk 

terpercaya. 
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2. Setiap karyawan sebenarnya terkait kepada produk dan mempunyai 

andil untuk memberikan kepuasan pelanggan, mulai dari karyawan 

produksi sampai wiraniaga. 

Bagaimana Mengukur Kepuasan Pelanggan ? 

Cara sederhana yang digunakan untuk mengukur kepuasan 

pelanggan, yaitu : 

a. Sistem Keluhan dan Saran 

Industri yang berwawasan pelanggan akan menyediakan 

formulir bagi pelanggan untuk melaporkan kesukaan dan keluhannya. 

Selain itu dapat berupa kotak saran dan telepon pengaduan bagi 

pelanggan. Alur informassi ini memberikan banyak gagasan baik dan 

industri dapat bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan masalah. 

b. Survei Kepuasan Pelanggan 

Industri tidak dapat menggunakan tingkat keluhan sebagai 

ukuran kepuasan pelanggan. Industri yang responsif mengukur 

kepuasan pelanggan dengan mengadakan survei berkala, yaitu 

dengan mengirimkan daftar pertanyaan atau menelpon secara acak 

dari pelanggan untuk mengetahui perasaan mereka terhadap berbagai 

kinerja industri. Selain itu juga ditanyakan tentang kinerja industri 

saingannya. 

c. Ghost Shopping (Pelanggan Bayangan) 

Pelanggan bayangan adalah menyuruh orang berpura-pura menjadi 

pelanggan dan melaporkan titik-titik kuat maupun titik-titik lemah yang 

dialami waktu membeli produk dari industri sendiri maupun industri 

saingannya. Selain itu pelanggan bayangan melaporkan apakah 

wiraniaga yang menangani produk dari industri. 



 
M a n a j e m e n  P e m a s a r a n  

 

Page 188 

d. Analisa Pelanggan yang Beralih. 

Industri dapat menghubungi pelanggan yang tidak membeli lagi 

atau berganti pemasok untuk mengetahui penyebabnya (apakah 

harganya tinggi, pelayanan kurang baik, produknya kurang dapat 

diandalkan dan seterusnya, sehingga dapat diketahui tingkat 

kehilangan pelanggan. 

Manajemen Mutu Total (Total Quality Management) 

Manajemen mutu total dapat dilihat sebagai pendekatan utama 

untuk mendapatkan kepuasan pelanggan dan keuntungan industri. 

Industri harus memahami bagaimana pelanggannya memandang mutu 

dan tingkat mutu yang diharapkan pelanggan. Industri harus berusaha 

menawarkan mutu lebih baik dari pada saingannya. Hal ini melibatkan 

komitmen manajemen dan karyawan secara total dalam usaha 

mencapai mutu yang lebih tinggi. 

Mutu adalah keseluruhan ciri serta sifat produk yang 

berpengaruh pada kemampuannya memenuhi kebutuhan yang 

dinyatakan atau yang tersirat. Definisi ini berpusat pada pelanggan , 

dimana pelanggan punya kebutuhan dan pengharapan tertentu. Selain 

itu mutu dapat diartikan jaminan kesetiaan pelanggan, pertahanan 

terbaik melawan saingan dari luar dan satu-satunya jalan menuju 

pertumbuhan dan pendapatan yang langgeng. 

Bagaimana Memacu Mutu Lebih Tinggi ? 

Custom Research Incorporate (CRI) di Amerika Serikat 

menggunakan kreteria Baldrige untuk dapat meningkatkan mutu dari 

suatu produk, yaitu: 

 Menjalankan strategi yang berpusat pada membangun 

hubungan dekat dengan pelanggan.  
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 Diorganisasi berdasarkan tim antar divisi yang berpusat pada 

pelanggan  

 Mengembangkan proses dan prosedur untuk menyelesaikan 

pekerjaan dan mengukur hasilnya.  

 Bertanya pada pelanggan secara eksplisit apa yang mereka 

harapkan dari hubungan kemitraan.  

 Mencari umpan balik dari pelanggan tentang masing-masing 

produk maupun hubungan keseluruhan.  

 Memperkerjakan orang-orang terbaik dan menananam modal 

dalam pengembangan diri mereka.  

 Tetap fleksibel, gesit, cepat bergerak dan memberi wewenang 

pada semua untuk “ bertindak saja”  

 Bergembira dengan suka ria dan pemberian penghargaan  

 Terus membangun mutu  

 Tidak pernah puas  

Menurut Prof Charlie Chang (1995), untuk menjamin 

kemampuan suatu industri bertahan (“survive”) dalam era global ini, 

maka penerapan Manajemen Mutu Total bukan lagi merupakan suatu 

pilihan, tetapi suatu keharusan. Untuk mengelola manajemen secara 

baik dan praktis, maka dapat dibagi atas tiga suara, yaitu Voice of 

Customer, Voice of Employee dan Voice of Process. 

Voice of Customer, pendekatan manajemen pemasaran klasik 

dimana “prilaku” pelanggan seringkali sebagai “objek” penelitian, 

pemasaran, dimanipulasi dan dieksploitasi. Sedangkan manajemen 

mutu total melihat pelanggan sebagai salah satu “aset” usaha yang 

terpenting. Bahkan dapat dikatakan bahwa suatu industri ada karena 

“diperbolehkan ada ” oleh pelanggan, oleh karena itu persaingan 

usaha adalah dalam kemampuannya mendengarkan “ Voice of 

Customer” dan mencoba memenuhinya secara lebih baik. 
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Voice Employee. Selaras dengan falsafah mengenai 

pelanggan. maka manajemen mutu total juga memberikan perhatian 

yang luar biasa dalam “pemberdayaan” karyawan (empowerment). 

Dalam hal ini jauh melampaui wewenang, namun juga penghapusan 

atas “ atasan-bawahan”, keterbukaan atas “rahasia industri” dan 

mengembangkan setiap karyawan agar dapat bertindak sebagai 

pengusaha atau presiden direktur. Sehingga manajmen mutu total 

berlandaskan asas mampaat bisnis, bukan semata-mata “demokratis 

atau sosialis”. Manajemen mutu total dapat membuktikan bahwa 

“management Control” yang dikenal sebagai pengendali karyawan 

dalam rangka pengendali biaya (realized Cost), maka pengelolaan 

“Voice of employe” adalah “prediktor” yang baik bagi efisiensi industri 

(future costs). 

Voice of Process. Setelah kedua “voice” diatas organisasi 

manajemen mutu total dapat dijamin, maka keduanya perlu diwadahi 

dalam bentuk proses kerja organisasi yang memadai, atau lebih tepat 

dapat mengantisipasi masa depannya (future sales – future costs = 

future profit). 

Voice of Process mengintegrasikan potensi-potensi dari 

pengelolaan kedua vioce diatas kedalam sistem kerja mempunyai 

tatacara, kinerja, target dan ambisi yang maksimal. 

 

 

 

 

 

“Cara meraih dan merebut hati pelanggan merupaka tantangan yang dihadapi setiap pelaku bisnis 

di tengah situasi persaingan yang snagat ketat.”  

Rizal Ramli Ph.D, Managing Director PT. United Tractors 
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