
BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemasaran  

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan untuk 

mempertahankan kegiatan usahanya secara berkesinambungan. Pemasaran 

mencakup semua kegiatan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya 

secara kreatif dan menguntungkan. 

 Pemasaran adalah hal yang begitu mendasar sehingga tidak dapat 

dipandang sebagai fungsi yang terpisah. Pemasaran merupakan keseluruhan bisnis 

yang dilihat dari hasil akhirnya, yaitu dari sudut pandang pelanggan. Oleh karena 

itu, keberhasilan usaha tidak ditentukan oleh produsen melainkan oleh pelanggan. 

 Pemasaran tidak hanya sekedar menyampaikan produk dari perusahaan ke 

konsumen. Proses pemasaran mencakup segmentasi pasar, memilih, dan 

menetapkan posisi pasar pada pasar sasaran yang dapat secara unggul dipuaskan 

oleh perusahaan. Hal penting dari proses pemasaran tidak dimulai dengan suatu 

produk atau penawaran, tetapi dengan suatu pencarian peluang pasar. 

Pemasaran merupakan sebuah faktor penting dalam suatu siklus yang 

bermula dan berakhir dengan kebutuhan. Pemasar harus dapat menafsirkan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, mengidentifikasikan kebutuhan dan 

keinginan konsumen, mengembangkan produk, menetapkan harga produk, 

mendistribusikan produk, mempromosikan produk secara efektif, serta 

mengkombinasikannya dengan data pasar seperti lokasi konsumen, jumlah dan 

keseluruhan konsumen. Pemasaran telah didefinisikan dalam banyak cara dan 

dikemukakan oleh beberapa ahli dalam pemasaran. 

Definisi pemasaran menurut Kotler  (2007:6)  adalah sebagai berikut :  

“ Pemasaran adalah proses sosial yang didalamnya individu dan 

kelompok  mendapatkan  apa  yang mereka  butuhkan  dan   inginkan  



dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain”. 

Sedangkan pengertian pemasaran menurut American Marketing 

Association (AMA) yang dikutip oleh Kotler (2007:6) adalah sebagai berikut : 

“Pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses 

untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai 

kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara 

yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya.”  

 

Berdasarkan definisi-definisi para ahli pemasaran di atas, penulis melihat 

adanya kesamaan pemikiran yaitu pemasaran merupakan proses yang bertujuan 

untuk menciptakan pertukaran barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan 

dan keinginan individu maupun kelompok. 

  

2.1.2 Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran merupakan salah satu konsep utama dalam pemasaran 

modern. Dengan kata lain, bauran pemasaran menjadi alat bagi aktivitas 

pemasaran perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Berikut ini 

dikemukakan pengertian marketing mix (bauran pemasaran) menurut pendapat 

para ahli. 

Menurut Kotler  ( 2007:23 ), bauran pemasaran adalah:  

“Seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk 

mengejar tujuan pemasarannya”. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa 

bauran pemasaran adalah alat yang digunakan oleh perusahaan  yang terdiri dari 

sejumlah variabel yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh perusahaan untuk 

mencapai tujuan pemasaran perusahaannya.  

Variabel bauran pemasaran biasa dikenal dengan 4 P, yang terdiri dari 

Product (produk), Price (harga), Place (tempat), dan Promotion (promosi).  



Adapun masing-masing variabel bauran pemasaran tersebut akan 

dijelaskan di bawah ini : 

 

1. Product ( produk ) 

Produk merupakan unsur terpenting dalam bauran pemasaran yang memiliki 

berbagai macam arti dan makna, namun secara umum produk adalah segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dibeli, 

digunakan dan dikonsumsi.  

2. Price ( harga ) 

Harga Merupakan unsur dalam bauran pemasaran setelah produk. Dalam 

menentukan harga, manajemen harus menentukan harga dasar yang tepat bagi 

produknya. Manajemen harus menentukan strategi harga yang menyangkut 

potongan harga, pembayaran ongkos angkut dan berbagai variabel yang 

bersangkutan. 

3. Place ( tempat ) 

Menunjukkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh produsen untuk 

menjadikan suatu produk yang dihasilkan dapat diperoleh dan tersedia bagi 

konsumen pada waktu dan tempat yang tepat dimanapun konsumen berada.  

4. Promotion ( promosi ) 

Merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan 

utama untuk menginformasikan, membujuk, mempengaruhi dan 

mengingatkan konsumen agar membeli produk dari perusahaan. Dalam hal ini 

keputusan-keputusan yang diambil mencakup iklan, penjualan personal, 

promosi penjualan, dan publikasi.  

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2.1 

Empat Komponen P dalam Bauran Pemasaran 
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2.2     Produk   

2.2.1  Pengertian Produk  

Produk merupakan elemen kunci dari penawaran di pasar untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk tidak hanya dalam pengertian fisik, 

akan tetapi produk diartikan secara luas bisa berupa jasa manusia, tempat, 

organisasi, dan gagasan. 

Menurut Kotler   (2007:4) adalah sebagai berikut : 

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan keinginan atau kebutuhan”. 

 

Sedangkan menurut Stanton, 1981:192 yang dikutip oleh Alma (2007 

:139) adalah sebagai berikut : 

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

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

and retailer, which the buyer may accept as offering want – satisfaction.  

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa produk adalah segala 

sesuatu yang ditawarkan pasar kepada konsumen di mana didalamnya terdapat 

warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer), dan 

pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer di mana semuanya dapat dirasakan 

konsumen untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen tersebut .  

 

2.2.2  Lima Tingkatan Produk  

Dalam merencanakan pemasaran atas suatu produk, perusahaan diharuskan 

untuk mempertimbangkan lima tingkatan produk. Menurut Kotler  yang dikutip 

oleh Buchari Alma ( 2007:140) ada  terdapat lima level produk, yaitu sebagai 

berikut: 

 



1. Manfaat inti ( Core benefit ) 

Yaitu keuntungan yang mendasar dari sesuatu yang dibeli oleh konsumen. 

Aspek mendasar ini harus bisa dipenuhi secara baik oleh produsen, seperti 

orang mau menginap dihotel, agar ia dapat tidur dan istirahat secara 

memuaskan, orang masuk restaurant, ingin makan enak dan memuaskan. 

2. Produk dasar ( Basic product ) 

Sekarang core benefit sudah dirubah menjadi basic product. Oleh sebab itu 

kamar tidur hotel diberi perlengkapan, tempat tidur, kamar mandi, handuk dsb. 

3. Produk yang Diharapkan ( Expected product  ) 

Konsumen mempunyai suatu harapan terhadap barang dan jasa yang 

dibelinya. Maka perlengkapan hotel harus disediakan yang terbaik, bersih, 

handuk fresh dan bersih, ada lampu baca, dan sebagainya. 

4. Produk yang Ditingkatkan ( Augmented product ) 

Yaitu ada sesuatu nilai tambah yang diluar apa yang dibayangkan oleh 

konsumen, misalnya di kamar ada TV  dengan remote control, memiliki 

berbagai saluran chanel, layanan prima, dsb. Augmented produk ini 

mempunyai kelemahan dan dapat digunakan sebagai alat persaingan.  

5. Produk yang Potensial ( Potential products ) 

Yaitu mencari nilai tambah  produk yang lain untuk masa depan. Produsen 

harus mencari tambahan nilai lain, yang dapat memuaskan langganannya, dan 

dapat disajikan sebagai surprise bagi langganan. 

Dari hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa suatu produk lebih dari 

sekedar kumpulan manfaat yang memuaskan kebutuhan mereka. Hal inilah yang 

membuat perusahaan-perusahaan mencari cara baru untuk memuaskan 

pelanggannya, serta membedakan penawarannya dengan para pesaingnya. 

 

2.2.3  Klasifikasi Produk  

Produk merupakan bagian dalam bauran pemasaran (marketing mix) yang 

memiliki peranan penting dalam aktifitas penjualan perusahaan. Pada dasarnya 



keuntungan yang diperoleh perusahaan berasal dari penjualan produk atau jasa 

yang dihasilkan. 

 Produk yang tersedia di pasar sangat beraneka ragam dan jumlahnya tidak 

terhitung. Setiap produk memiliki keunikan tersendiri dan hal itulah yang 

menjadikan suatu produk berbeda dan mempunyai keunggulan bersaing dari 

produk yang lainnya. Untuk memudahkan dalam mengenali suatu produk, maka 

produk diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan. Klarisifikasi produk bisa 

dilakukan atas berbagai macam sudut pandang. Menurut Tjiptono  dalam buku 

Strategi Pemasaran ( 2008:98 ). Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat 

diklarisifikasikan berdasarkan ke dalam dua kelompok utama yaitu : 

1. Barang 

Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, diraba, 

disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik 

lainnya. Ditinjau dari aspek daya tahannya. Terdapat dua macam barang yaitu: 

a. Barang Tidak Tahan Lama ( Nondurable Goods) 

          Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis 

dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Dengan kata lain umur 

ekonomisnya dalam kondisi pemakaian normal kurang dari satu tahun. Contohnya 

adalah sabun, minuman dan makanan ringan, kapur tulis, gula dan garam. Oleh 

karena barang jenis ini dikonsumsi dengan cepat (dalam waktu singkat) dan 

frekuensi pembeliannya sering terjadi.  

b. Barang Tahan Lama ( Durable Goods ) 

    Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa 

bertahan lam dengan pemakaian ( umur ekonomisnya untuk pemakaian normal 

adalah satu tahun atau lebih ). Contohnya antara lain TV, lemari es, mobil, 

computer dan lain-lain ). Umumnya jenis barang ini membutuhkan personal 

selling dan pelayanan yang lebih banyak daripada barang tidak tahan lama, 

memberikan keuntungan yang lebih besar dan membutuhkan jaminan/garansi 

tertentu dari penjualnya. 

 



2. Jasa ( Services ) 

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual 

contohnya bengkel reparasi, salon kecantikan, kursus, hotel, lembaga 

pendidikan dan lain-lain. Khusus untuk jasa akan dibahas tersendiri pada 

bagian terakhir dalam bab ini. 

 

 

Klasifikasi Barang Konsumen 

Selain berdasarkan daya tahannya, produk umumnya juga diklasifikasikan 

berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut dikonsumsi. 

Berdasarkan criteria ini, produk dapat dibedakan menjadi barang konsumen           

( consumer’s goods). 

Barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen 

akhir sendiri ( individu dan rumah tangga), bukan untuk tujuan bisnis. Umumnya 

barang konsumen dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu convenience 

goods, shopping goods, specialty goods, dan unsought goods. Klasifikasi ini 

didasarkan pada kebiasaan konsumen dalam berbelanja ( Berkowitz, et al 1992) 

yang dicerminkan dalam 3 aspek berikut (a) usaha yang dilakukan konsumen 

untuk sampai pada suatu keputusan pembelian, (b) atribut-atribut yang digunakan 

konsumen dalam pembelian dan (c) frekuensi pembelian. 

 

1. Barang Mudah (Convenience Goods) 

      Convenience Goods merupakan barang yang pada umumnya memiliki 

frekuensi pembelian tinggi (sering dibeli), dibutuhkan dalam waktu segera dan 

hanya memerlukan usaha yang minimum (sangat kecil) dalam pembandingan dan 

pembeliannya. Contohnya antara lain rokok, sabun, pasta gigi, baterai, permen 

dan surat kabar. Convenience Goods sendiri masih dapat dikelompokan menjadi 3 

jenis, yaitu staples, impulse goods, dan emergency goods. 

a. Sehari-hari (Staples) adalah barang yang dibeli konsumen secara regular 

atau rutin misalnya sabun mandi dan pasta gigi. 



b. Dadakan (Impulse Goods) merupakan barang yang dibeli tanpa 

perencanaan terlebih dahulu ataupun usaha-usaha mencarinya. Biasanya 

Impulse Goods tersedia dan dipajang di banyak tempat yang tersebar, 

sehingga konsumen tidak perlu repot-repot mencarinya. Contohnya 

permen, coklat, majalah. Biasanya impulse goods dipajang di dekat 

counter supermarket. 

c. Darurat (Emergency Goods) adalah barang yang dibeli bila suatu 

kebutuhan dirasa konsumen sangat mendesak, misalnya payung dan jas 

hujan di musim hujan. 

 

2. Shopping Goods 

      Shopping Goods adalah barang-barang yang dalam proses pemilihan dan 

pembeliannya dibandingkan oleh konsumen di antara berbagai alternatif yang 

tersedia. Kriteria perbandingan tersebut terliput harga, kualitas, dan model 

masing-masing barang. Contohnya alat-alat rumah tangga, pakaian, dan furniture. 

Shopping goods terdiri atas 2 jenis, yaitu homogeneous shopping goods dan 

heterogeneous shopping goods. 

a. Homogeneous shopping goods merupakan barang-barang yang oleh 

konsumen dianggap serupa dalam hal kualitas tetapi cukup berbeda dalam 

harga. Dengan demikian konsumen berusaha mencari harga yang termurah 

dengan cara membandingkan harga di suatu toko dengan toko lainnya. 

Contohnya adalah tape recorder , TV dan mesin cuci. 

b. Heterogeneous shopping goods adalah barang-barang yang aspek 

karakteristik atau ciri-cirinya (features) dianggap lebih penting oleh 

konsumen daripada aspek harganya. Contohnya perlengkapan rumah 

tangga, mebel dan pakaian. 

3.   Barang Khusus  (Speciality Goods) 

      Speciality Goods adalah barang-barang yang memiliki karakteristik dan/atau 

identifikasi merek yang unik di mana sekelompok konsumen bersedia 

melakukan usaha khusus untuk membelinya. Umumnya jenis barang specialty 



terdiri atas barang-barang mewah dengan merek dan model spesifik, seperti 

mobil lamborghini, pakaian yang dirancang oleh perancang terkenal                   

( misalnya oleh Christian Dior dan Verscace ), kamera Nikon dan lain-lain 

 

 

 

 

4.   Barang yang Tidak dicari (Unsought Goods) 

      Unsought Goods merupakan barang-barang yang tidak diketahui konsumen 

atau kalaupun sudah diketahui, tetapi pada umumnya belum terpikirkan untuk 

membelinya. Ada 2 jenis unsought goods yaitu regularly unsought goods dan 

new unsought goods. 

a. Regularly Unsought Products adalah barang-barang yang 

sebetulnya sudah ada dan diketahui konsumen tetapi tidak terpikirkan 

untuk membelinya. Contohnya ensiklopedia, asuransi jiwa, batu nisan, 

tanah kuburan dan lain-lain. 

b. New Unsought Products adalah barang-barang yang benar-benar 

baru dan sama sekali belum diketahui konsumen. Jenis barang ini 

merupakan hasil inovasi dan pengembangan produk baru, sehingga belum 

banyak konsumen yang mengetahuinya. 

 

Klasifikasi produk terhadap suatu barang konsumen dapat berubah seiring dengan 

semakin lamanya suatu barang tersedia di pasar. Sebagai contoh, pada waktu 

pertama kali diperkenalkan, tape recorder Sony merupakan barang specialty. Saat 

ini dengan semakin banyaknya merek-merek lainnya, tape recorder sudah 

merupakan shopping goods bagi berbagai kelompok masyarakat. 

 

 

 

 



Klasifikasi Barang Industri 

Barang Industri adalah barang-barang yang dikonsumsi oleh industriawan 

(konsumen antara atau konsumen bisnis) untuk keperluan selain dikonsumsi 

langsung, yaitu : 

a. Untuk diubah, diproduksikan menjadi barang lain kemudian dijual 

kembali (oleh produsen) 

b. Untuk dijual kembali (oleh pedagang) tanpa dilakukan transformasi fisik 

(proses produksi) 

Barang industri dapat diklasifikasikan berdasarkan peranannya dalam proses 

produksi dan biaya relatifnya. Ada 3 kelompok barang industri yang dapat di 

bedakan (Kotler, et al, 1996), yaitu materials and parts, capital items dan supplies 

and services. 

 

1.  Bahan Baku dan Suku Cadang  (Materials and Parts) 

     Yang tergolong dalam kelompok ini adalah barang-barang yang seluruhnya 

atau sepenuhnya masuk ke dalam produk jadi. Kelompok ini masih dapat 

diperinci menjadi 2 kelas, yaitu bahan baku serta bahan jadi dan suku cadang. 

a. Bahan baku dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu produk pertanian (misalnya 

beras, buah-buahan, sayur-sayuran, kapas termasuk pula produk hewani 

seperti susu murni dan telur) dan produk-produk kekayaan alam (seperti  

minyak bumi, bijih besi, ikan, kayu, rotan dan lain-lainya) 

b. Bahan jadi dan suku cadang terbagi atas component materials (misalnya 

benang, semen, kawat) dan component parts (seperti motor kecil, ban). 

Biasanya component materials masih perlu diolah lagi, misalnya benang 

ditenun menjadi kain. Sifat component materials yang terstandarisasi 

mengakibatkan harga dan keadaan pemasok menjadi faktor pembelian 

yang paling penting.  

2.   Barang Modal  (Capital Items) 

      Capital items adalah barang-barang tahan lama (long-lasting) yang memberi 

kemudahan dalam mengembangkan dan/atau mengelola produk jadi. Capital 



items dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu instalasi dan peralatan tambahan         

( accessory equipment ) 

a. Instalasi meliputi bangunan (seperti pabrik dan kantor) dan peralatan 

(seperti generator, computer, tangga berjalan, mesin bor, mesin diesel, 

tungku pembakaran dan lain-lain) 

b. Peralatan tambahan terdiri dari peralatan dan perkakas pabrik yang bersifat 

portable (seperti perkakas tangan, alat pengangkut) dan peralatan kantor 

(misalnya mesin ketik, meja kantor). Kedua jenis barang ini tidak menjadi 

bagian dari produk jadi. Tetapi menjadi produk produksi. 

3.  Supplies and Service 

     Yang termasuk dalam kelompok ini adalah barang-barang tidak tahan lama 

(short-lasting) dan jasa memberi kemudahan dalam mengembangkan dan/atau 

mengelola keseluruhan produk jadi. 

a. Supplies terdiri atas perlengkapan operasi (seperti minyak pelumas, batu 

bara, pita mesin ketik, pensil) dan bahan pemeliharaan dan reparasi 

(seperti cat, batu, sapu, sikat) 

b. Business Service terdiri atas jasa pemeliharaan dan reparasi (seperti 

reparasi mesin ketik, pembersih kaca/ruangan) dan jasa konsultasi bisnis 

(seperti konsultasi manajemen, hukum, perpajakan, periklanan) 

 

2.2.4    Keanekaragaman Produk 

Definisi keanekaragaman produk yang dikemukakan oleh Kotler ( 2005:75 ) 

adalah: 

“    Keanekaragaman produk  adalah kumpulan semua produk dan barang yang 

ditawarkan penjual  tertentu  dengan harga murah”.  

Menurut Kotler  dan Keller ( 2007:15 ) mendefinisikan keanekaragaman produk 

sebagai berikut  : 

“     Keanekaragaman produk adalah kumpulan seluruh produk dan barang yang 

ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli  “ 



Keanekaragaman produk suatu perusahaan memiliki lebar, panjang, kedalaman, 

dan konsistensi tertentu . 

 

1.  Lebar  

Suatu keanekaragaman produk mengacu pada berapa banyak lini produk yang 

berbeda dimiliki perusahaan tersebut.  

2.  Kedalaman 

Suatu keanekaragaman produk mengacu pada jumlah seluruh barang dalam . 

3.  Keluasan 

Suatu keanekaragaman produk mengacu pada berapa banyak jenis yang 

ditawarkan masing-masing produk. 

4.  Konsistensi 

Keanekaragaman tersebut mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini 

produk dalam penggunaan akhir, ketentuan produksi, saluran distribusi, atau hal-

hal lainnya.  

 

Keempat dimensi keanekaragaman produk ini memungkinkan perusahaan tersebut 

memperluas bisnisnya melalui empat cara. Perusahaan dapat menambah lini 

produk baru, sehingga memperlebar keanekaragaman produknya. Perusahaan 

dapat memperpanjang setiap lini produk. Perusahaan dapat menambah lebih 

banyak jenis produk ke dalam setiap produk dan memperdalam bauran 

produknya.  

Menurut Tjiptono ( 2008 : 104 )  

• Merek adalah nama, tanda, simbol/lambang, desain, warna, gerak, atau 

kombinasi yang diharapkan mampu memberikan identitas terhadap produk 

pesaing. 

• Kemasan adalah proses yang berkaitan dengan perancangan dan 

pembuatan wadah atau pembungkus untuk suatu produk. 

• Labeling adalah bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi 

mengenai produk dan penjual. Sebuah label  bisa merupakan bagian dari 



kemasan atau bisa pula merupakan tanda pengenal yang disertakan pada 

produk. 

• Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk 

dan jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. 

• Jaminan ( garansi ) adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas 

produknya kepada konsumen, di mana  para konsumen akan diberi ganti 

rugi bila produk ternyata tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan 

atau dijanjikan 

• Desain adalah totalitas keistimewaan yang mempengaruhi penampilan dan 

fungsi suatu produk dari segi kebutuhan konsumen . 

• Imbalan adalah sesuatu yang meningkatkan frekuensi kegiatan seorang 

pegawai. Sesuatu dinamakan imbalan atau bukan, tergantung pada 

keseluruhan pengaruh terhadap perilaku pegawai. Jika kinerja seorang 

pegawai diikuti oleh sesuatu dan kinerja lebih sering terjadi di saat 

kemudian setelah sesuatu, maka sesuatu tersebut disebut imbalan. 

• Ciri  adalah istilah yang biasa dipakai oleh seseorang untuk 

mengidentifikasi atau mengenali  substansi suatu peristiwa atau 

keadaan melalui gejala yang ditunjukkan, baik berupa tanda fisik 

maupun nonfisik 

 

2.2.5 Faktor – faktor  pendorong dan penghambat 

Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat ini bila perusahaan tidak 

melakukan inovasi terhadap produknya maka , perusahaan tersebut akan 

mengalami resiko yang besar kehilangan pasarnya. Konsumen selalu 

menginginkan keanekaragaman produk yang lebih baik. 

 

Faktor Pendorong 

Ada beberapa faktor yang mendorong suatu perusahaan untuk melaksanakan 

pengembangan keanekaragaman produk . Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan 



dalam terlaksananya pengembangan keanekaragaman produk yang berhasil. 

Menurut Stanton ( 1996 : 228 ) faktor-faktor yang mendorong suatu perusahaan 

mengadakan pengembangan keanekaragaman produk adalah sebagai berikut : 

1.     Perkembangan teknologi 

Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan terciptanya sarana 

produksi baru yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat 

dan menyempurnakan sehingga kualitas produk menjadi lebih baik dan 

jumlah produk dapat ditingkatkan. 

2.     Perubahan selera konsumen 

Perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat perkembangan 

penduduk, tingkat pendidikan, tingkat kesetiaan konsumen terhadap produk 

yang bersangkutan. 

3.     Persaingan 

Adanya persaingan yang ketat diantara perusahaan sejenis akan 

menyebabkan perusahaan berusaha untuk selalu mengembangkan 

produknya dengan harapan dapat menyaingi pesaing. 

4. Adanya faktor produksi berlebih 

Dengan meningkatnya kapasitas “mesin-mesin”  yang dimiliki perusahaan 

untuk menggunakan kelebihan kapasitas tersebut dengan jalan 

menghasilkan keanekaragaman produk. 

Siklus kehidupan yang pendek 

Siklus kehidupan produk yang pendek mendorong perusahaan untuk 

mengembangkan keanekaragaman produknya sehingga konsumen tidak 

jenuh dan merasa bosan dengan produk yang ditawarkan perusahaan. 

Berdasarkan hal-hal di atas , maka dapat dikemukakan faktor-faktor yang 

mendorong perusahaan melaksanakan pengembangan keanekaragaman produk, 

yang terdiri dari  : 

 

 

 



Faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan, yaitu : 

Adanya keinginan dari perusahaan untuk meningkatkan laba, memperkuat 

posisi produk di pasar, memperluas pasar, serta memanfaatkan kapasitas 

yang berlebih yang dimiliki perusahaan. 

Faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan, yaitu  : 

Perkembangan teknologi, perubahan selera konsumen dan faktor 

persaingan. 

 

Faktor Penghambat 

Dalam melaksanakan pengembangan keanekaragaman produk , perusahaan juga 

mengalami berbagai hambatan. Menurut Kotler ( 2002 : 377 ) faktor-faktor yang 

menghambat perusahaan mengadakan pengembangan keanekaragaman produk 

adalah sebagai berikut : 

 

1.   Kelangkaan ide produk baru yang penting dalam bidang-bidang tertentu 

Pada saat ini gagasan atau ide-ide timbul hanya sebatas memperbaiki atau 

menyempurnakan produk yang sudah ada, sedangkan penemuan produk 

yang benar-benar baru masih sangat jarang. 

2.   Pasar yang terbagi-bagi 

Persaingan yang tajam menyebabkan pasar yang terpecah-pecah , sehingga 

perusahaan terpaksa mengarahkan keanekaragaman produknya pada 

segmen pasar yang lebih sempit. Hal ini menyebabkan penjualan dan 

keuntungan yang kecil. 

3.   Kendala sosial dan pemerintah 

Keanekaragaman produk harus memperhatikan dan memenuhi syarat 

seperti keselamatan konsumen, dan keseimbangan lingkungan. Peraturan 

pemerintah kadang-kadang membatasi pembaharuan pada industri dan 

mempengaruhi dalam hal desain dan periklanan. 

 

 



4.   Mahalnya biaya proses pengembangan keanekaragaman produk 

Untuk mendapatkan gagasan dan ide-ide dalam pengembangan 

keanekaragaman produk, dibutuhkan dana yang besar dan hal ini menjadi 

hambatan bagi perusahaan untuk mengembangkan produk baru, terutama 

bagi perusahaan yang memiliki dana terbatas. 

5.   Kurangnya modal 

Akibat dari mahalnya pengembangan keanekaragaman produk 

menyebabkan banyak perusahaan tidak mampu membiayai untuk 

penelitiannya. Hal ini menyebabkan perusahaan hanya melaksanakan 

pengembangan keanekaragaman produk dengan memperbaiki produk yang 

sudah ada atau meniru produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain. 

6.   Waktu pengembangan yang lebih cepat 

Para pesaing mungkin memperoleh ide yang sama pada waktu yang sama 

dan kemenangan akan diraih oleh pihak yang memproleh ide tersebut dalam 

kurun waktu yang paling cepat . Perusahaan yang waspada harus 

mempercepat waktu pengembangannya dengan menggunakan teknik 

rancang dan manufaktur yang dibantu komputer  , mitra strategis, pengujian 

konsep awal, dan perencanaan pemasaran lanjutan. 

7.   Siklus hidup produk yang lebih pendek 

Apabila suatu produk baru berhasil di pasar atau konsumen menyukai 

produk tersebut , maka akan menyebabkan pesaing dengan cepat 

menirunya, sehingga siklus hidup produk baru menjadi lebih pendek. 

 

Berdasarkan hal-hal di atas , perusahaan dihadapkan pada permasalahan , di 

satu pihak perusahaan harus bisa mengembangkan keanekaragaman 

produknya , tetapi di lain pihak kecil sekali harapan untuk memperoleh 

hasil yang baik melalui pengembangan keanekaragaman produk . 

 

 

  



2.3   Jasa  

2.3.1  Pengertian Jasa  

Sebenarnya pembedaan secara tegas antara barang dan jasa seringkali 

sukar dilakukan. Hal ini dikarenakan pembelian suatu barang seringkali disertai 

dengan jasa-jasa tertentu (misalnya: pemberian garansi, pelatihan dan bimbingan 

operasional, perawatan dan reparasi) dan sebaliknya pembelian suatu jasa 

seringkali juga melibatkan barang-barang yang melengkapinya (misalnya 

makanan di restoran, telepon dalam jasa komunikasi). Meskipun demikian jasa 

dapat didefinisikan sebagai berikut : 

Menurut ( Kotler,2000 ) yang dikutip Tjiptono ( 2006:6 ) yang dimaksud 

dengan jasa :  

”Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat 

intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan 

sesuatu. Produksi jasa bisa berhubungan dengan produk fisik 

maupun tidak.” 

 

Sedangkan menurut Stanton yang dikutip oleh Alma ( 2007:243 ) :   

“Services are those separately identifiable, essentially intangible 

activities that provide want satisfaction, and that are not necessarily tied 

to the sale of a product or another service. To produce a service may or 

may not require the use of tangible goods”. 

 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jasa merupakan 

kegiatan atau manfaat yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari 

satu pihak pada pihak lain. Dalam menghasilkan jasa ini mungkin dan tidak 

mungkin, digunakan benda nyata (tangible) sekalipun digunakan, tidak ada 

pemindahan hak milik atas benda tersebut. 

 

 



2.3.2 Karakteristik Jasa 

Karakteristik jasa adalah suatu sifat dari jasa yang ditawarkan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain dan berfungsi untuk membedakannya dengan produk 

barang. Menurut Tjiptono ( 2006:15 ) menerangkan empat karakteristik jasa 

sebagai berikut: 

1. Tidak berwujud  (Intangibility ) 

  Jasa bersifat intangible, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium, 

atau didengar sebelum dibeli. Seseorang tidak dapat menilai hasil dari jasa 

sebelum ia menikmatinya sendiri. Bila pelanggan membeli jasa, maka ia 

hanya menggunakan, memanfaatkan, atau menyewa jasa tersebut. Pelanggan 

tersebut tidak lantas memiliki jasa yang dibelinya. 

2. Tidak dapat dipisahkan (Inseparability) 

  Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan 

jasa biasanya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan 

dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan 

merupakan ciri khusus dalam pemasaran jasa. Keduanya mempengaruhi hasil 

(outcome) dari jasa tersebut.  

3. Bervariasi  (Variability) 

  Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan nonstandardized out-put, 

artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, 

kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Dalam hal ini penyedia jasa dapat 

menggunakan tiga pendekatan dalam pengendalian kualitasnya, yaitu: 

a. Melakukan investasi dalam seleksi dan pelatihan personil yang baik. 

b. Melakukan standarisasi proses pelaksanaan jasa (Service-

performance process) 

c. Memantau kepuasan pelanggan melalui sistem saran dan keluhan, 

survei pelanggan, dan comparison shopping, sehingga pelayanan yang 

kurang baik dapat dideteksi dan dikoreksi. 

 

 



4. Daya tahan  (Perishability) 

  Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

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

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

permintaannya konstan.  

 

2.3.3  Strategi Pemasaran Perusahaan Jasa  

Ada beberapa strategi pemasaran perusahaan jasa menurut Alma                 

( 2007:279 ) adalah sebagai berikut :  

 

1.    Pemasaran Internal 

Sangat penting artinya bagi perusahaan jasa. lebih dikenal dengan ”High 

Contact”. High Contact ialah kualitas jasa yang tidak dapat dipisahkan dari 

orang yang menghasilkan jasa tersebut.  

2.    Pemasaran Eksternal  

Pemasaran eksternal ialah mengarahkan kegiatan pemasaran ke publik, dalam 

rangka menarik agar terpengaruh, berkunjung, dan melakukan transaksi. 

3.    Pemasaran Interaktif  

Terjadi dalam rangka hubungan antara karyawan dan konsumen, terjadi 

sentuhan-sentuhan, dialog, layanan yang diharapkan akan memberi kepuasan 

kepada konsumen.  


