
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Strategi Pemasaran

Menurut para ahli dalam peranan strategisnya, pemasaran mencakup setiap

usaha untuk mencapai kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya dalam

rangka mencari pemecahan atas masalah penentuan dua penentuan pokok yaitu,

pertama, bisnis apa yang digeluti perusahaan pada saat ini dan jenis bisnis apa

yang dapat dimasuki dimasa yang akan datang. Kedua, bagaimana bisnis yang

telah dipilih tersebut dapat dijalankan dengan sukses dalam lingkungan yang

kompetitif atas dasar perspektif produk, harga, promosi, dan distribusi (bauran

pemasaran) untuk melayani pasar sasaran.

Strategi pemasaran adalah pola pikir pemasaran yang akan digunakan untuk

mencapai tujuan pemasarannya. Strategi pemasaran berisi strategi spesifik untuk

pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran dan besarnya pengeluaran

pemasaran (Kotler; 2004:81).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran dapat

dinyatakan sebagai dasar tindakan yang mengarah pada kegiatan atau usaha

pemasaran, dari suatu perusahaan, dalam kondisi persaingan dan lingkungan yang

selalu berubah agar mencapai tujuan yang diharapkan.
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Jadi dalam penetapan strategi pemasaran yang akan dijalankan perusahaan

haruslah terlebih dahulu melihat situasi dan kondisi pasar serta menilai posisinya

dipasar. Dengan mengetahui keadaan dan situasi serta posisinya di pasar dapat

ditentukan kegiatan pemasaran yang harus dilaksanakan.

2.2 Tujuan Strategi Pemasaran

Tujuan pemasaran adalah membuat penjualan tidak diperlakukan lagi.

Penjualan dan iklan hanyalah bagian dari bauran pemasaran yang lebih besar

seperangkat sarana pemasaran yang bekerja sama untuk memuaskan kebutuhan

pelanggan dan menciptakan hubungan dengan pelanggan. Perusahaan yang sudah

mulai mengenal dan memahami bahwa pemasaran merupakan faktor penting

dalam mencapai kesuksesan perusahaan konsep pemasaran bertujuan memberikan

kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen. Pemasaran adalah suatu

orientasi terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan, didukung oleh suatu

pemasaran secara terpadu yang ditujukan untuk membangkitkan kepuasan

pelanggan sebagai kunci untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi.

Konsep pemasaran (marketing concept) berpandangan bahwa kunci untuk

mewujudkan tujuan organisasi terletak pada kemampuan organisasi dalam

menciptakan, memberikan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan (customer

value) kepada pasar sasarannya secara lebih efektif dibandingkan pada pesaing.
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Tujuan akhir pemasaran adalah membantu organisasi mencapai tujuannya.

Tujuan utama dalam perusahaan adalah mencari laba. Sedangkan tujuan lainnya

adalah mendapatkan dana yang memadai untuk melakukan aktivitas-aktivitas

sosial dan pelayanan publik (Kotler dan Armstrong, 2008:6).

2.3 Jenis-jenis strategi pemasaran

Banyak organisasi menjalankan dua strategi atau lebih secara bersamaan,

namun strategi kombinasi dapat sangat beresiko jika dijalankan terlalu jauh. Di

perusahaan yang besar dan terdiversifikasi, strategi kombinasi biasanya digunakan

ketika divisi-divisi yang berlainan menjalankan strategi yang berbeda. Juga,

organisasi yang berjuang untuk tetap hidup mungkin menggunakan gabungan dari

sejumlah strategi defensif, seperti divestasi, likuidasi, dan rasionalisasi biaya

secara bersamaan. Jenis-jenis strategi adalah sebagai berikut :

1. Strategi Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal kadang

semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal

memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok

atau pesaing.

2. Strategi intensif penetrasi pasar dan pengembangan produk kadang disebut

sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif

jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak

ditingkatkan.
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3. Strategi Diversifikasi terdapat tiga jenis strategi diversifikasi, yaitu

diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau

jasa baru, namun masih terkait biasanya disebut diversifikasi konsentrik.

Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang

sudah ada disebut diversifikasi horizontal. Menambah produk atau jasa baru

yang tidak disebut diversifikasi konglomerat.

4. Strategi defensif disamping strategi integrative, intensif, dan diversifikasi,

organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau

likuidasi. Rasionalisasi biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan

restrukturisasi melalui penghematan biaya dana untuk meningkatkan kembali

penjualan dan laba yang sedang menurun. Kadang disebut sebagai strategi

berbalik (turnaround) atau reorganisasi, rasionalisasi biaya dirancang untuk

memperkuat kompetensi pembeda dasar organisasi. Selama proses

rasionalisasi biaya, perencana strategi bekerja dengan sumber daya terbatas

dan menghadapi tekanan dari para pemegang saham,karyawan dan media.

Divestasi adalah menjual suatu divisi atau bagian dari organisasi. Divestasi

sering digunakan untuk meningkatkan modal yang selanjutnya akan

digunakan untuk akusisi atau investasi strategis lebih lanjut. Divestasi dapat

menjadi bagian dari strategi rasionalisasi biaya menyeluruh untuk melepaskan

organisasi dari bisnis yang tidak menguntungkan, yang memerlukan modal

terlalu besar, atau tidak cocok dengan aktivitas lainnya dalam perusahaan.
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Likuidasi adalah menjual semua aset sebuah perusahaan secara bertahap

sesuai nilai nyata aset tersebut. Likuidasi merupakan pengakuan kekalahan

dan akibatnya bisa merupakan strategi yang secara emosional sulit dilakukan.

Namun, barangkali lebih baik berhenti beroperasi daripada terus menderita

kerugian dalam jumlah besar.

5. Strategi umum menurut Porter, ada tiga landasan strategi yang dapat

membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan

biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum.

Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya

per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga.

Diferensiasi adalah strategi dengan tujuan membuat produk dan menyediakan

jasa yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen

yang relatif tidak terlalu peduli terhadap perubahan harga. Fokus berarti

membuat produk dan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah

kelompok kecil konsumen (David, 2004 ; 231).
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2.4 Bauran Pemasaran

Dalam pemasaran terdapat strategi pemasaran yang disebut bauran pemasaran

(marketing mix) yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi konsumen

agar dapat membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.

Elemen-elemen bauran pemasaran terdiri dari semua variabel yang dapat dikontrol

perusahaan untuk dapat memuaskan para konsumen. Pengertian bauran

pemasaran menurut Alma (2007:130)

“Marketing mix merupakan strategi mencampur kegiatan-kegiatan

marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendapatkan hasil

yang paling memuaskan”

Menurut Zeithaml dan Bitner (2008:48)

“Bauran pemasaran adalah elemen-elemen organisasi perusahaan yang

dapat dikontrol oleh perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan

tamu dan untuk memuaskan tamu”

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2012;92)

“Bauran pemasaran adalah alat pemasaran yang baik yaitu terdiri dari

produk, harga, promosi, distribusi, lalu dikombinasikan untuk

menghasilkan respon yang diinginkan dari target pasar ”



12

Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran

merupakan alat pemasaran yang baik yang berada dalam suatu perusahaan,

dimana perusahaan mampu mengendalikannya agar dapat mempengaruhi respon

pasar sasaran. Dalam bauran pemasaran terdapat seperangkat alat pemasaran yang

dikenal dalam istilah 4P, yaitu produk, harga, tempat atau saluran distribusi, dan

promosi, sedangkan dalam pemasaran jasa memiliki beberapa alat pemasaran

tambahan seperti orang, fasilitas fisik, dan proses, sehingga dikenal dengan istilah

7P  menurut Kotler dam Amstrong (2012:62)

2.5 Unsur-Unsur bauran pemasaran

1. Produk

Produk adalah mengelola unsur produk termasuk perencanaan dan

pengembangan  produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan dengan

mengubah produk atau jasa yang ada dengan menambah dan mengambil

tindakan yang lain mempengaruhi bermacam-macam produk atau jasa.

2. Harga

Harga adalah suatu sistem manajemen perusahaan yang akan menentukan

harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa dan harus menentukan strategi

yang menyangkut potongan harga, pembayaran ongkos angkut dan berbagi

variabel yang bersangkutan
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3. Distribusi

Distribusi yakni memilih dan mengelola saluran perdagangan yang dipakai

untuk menyalurkan produk atau jasa dan juga melayani pasar sasaran, serta

mengembangkan sistem distribusi untuk mengirim dan perniagaan produk

secara fisik.

4. Promosi

Promosi adalah suatu unsur yang digunakan untuk memberitahukan dan

membujuk pasar tentang produk atau jasa yang baru pada perusahaan melalui

iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, maupun publikasi.

5. Sarana Fisik

Sarana fisik merupakan hal nyata yang turut mempengaruhi kepuasan

konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang

ditawarkan. Unsur yang termasuk dalam sarana fisik antara lain lingkungan

atau bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna dan barang-barang

lainnya.

6. Orang

Orang adalah semua pelaku yang memainkan peranan penting dalam

penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli, elemen dari

orang adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain. Semua

sikap dan tindakan karyawan, cara berpakaian karyawan dan penampilan

karyawan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penyampaian jasa.
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7. Proses

Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang

digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini memiliki arti sesuatu

untuk menyampaikan jasa. Proses dalam jasa merupakan faktor utama dalam

bauran pemasaran jasa seperti pelanggan jasa akan senang merasakan sistem

penyerahan jasa itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai bauran pemasaran,

maka dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran memiliki

elemen-elemen yang sangat berpengaruh dalam penjualan karena

elemen tersebut dapat mempengaruhi minat konsumen dalam

melakukan keputusan pembelian. Menurut Kotler dam Amstrong

(2012:62)

2.6 Segmentasi Pemasaran

Pasar terdiri dari banyak pembeli, dan para pembeli berbeda dalam satu atau

beberapa hal. Misalnya berbeda dalam keinginan, lokasi, sikap bembelian, dan

praktek pembelian yg dilakukan. Tidak dapat dipunkiri bahwa setiap individu

adalah unik, setiap individu tetap memiliki kemauan, kebutuhan, motivasi yang

beraneka ragam atau unik. Selera konsumen selau berubah begitupun dengan

struktur harga yang ditetapkan . Sementara pada saat yang sama terobosan baru di
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bidang teknologi informasi bermunculan. Persaingan semakin tajam,tida hanya

produk dari dalam negeri saja tetapi juga produk dari luar negeri, bahkan yang

lebih rumit lagi adalah semakin banyaknya konsumen yang membeli barang.

Jelaslah bahwa strategi menjadi faktor utama untuk mengantisipasi dalam

menghadapi perilaku konsumen yang beraneka ragam. Strategi pemasaran harus

sesuai dengan dinamika pasar, dengan visi dan realitas yang tengah berlangsung

Di samping itu, strategi harus mudah dipahami, sehingga memacu para personil

untuk melakukannya. Untuk memahami perilaku konsumen, terlebih dahulu

pemasaran harus dapat membuat strategi pemasaran pasar

Segmentasi berarti memilah-milah konsumen ke dalam kelompok-kelompok

mempunyai kesamaan kebutuhan. Segmentasi pasar merupakan strategi yang

sangat penting dalam pengembangan program pemasaran pemasaran. Dengan

adanya segmentasi pasar diharapkan usaha pemasaran yang dilakukan dapat.

Strategi yang sangat penting dalam mengembangkan program pemasaran.

Dengan adanya segmentasi pasar diharapkan usaha pemasaran yang dilakukan

dapat mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efesien.  Segmentasi pasar

dikembankan memilih salah satu pasar sasaran yang bisa diidentifikasikan dari

berbagai sudut pandang seperti, demografi, perilaku dan psikografi.

Strategi segmentasi yang tepat, dapat mengurangi tekanan persaingan ketika

persaingan tidak dapat memenuhi produk yang sesuai dengan kebutuhan dan
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keinginan segmen yang khusus. Pesaing yang hanya memiliki satu produk untuk

memenuhi kebutuhan umum akan kalah dengan perusahaan yang memiliki

banyak produk dan dapat memenuhi kebutuhan segmen khusus.

Pada hakikatnya perusahaan tidak dapat melayani seluruh pelanggan, apalagi

terdapat pesaing yang memiliki posisi lebih baik si pasar tertentu. Oleh karena itu,

perusahaan biasanya memilih bagian pasar yang paling efektif untuk dimasuki.

Ada perusahaan yang mempunyai pola pikir melalui 3 tahap, yaitu :

1. Pemasaran massal

Pada  tahap  ini   perusahan  memproduksi,   mendistribusikan,  dan

mempromosikan secara besar-besaran. Akan tetapi hanya satu jenis produk

untuk seluruh pembeli.

2. Pemasaran Aneka produki

Pada tahap ini perusahaan memproduksi dua atau lebih jenis produk yang

masing-masing berlainan dalam mode, ukuran, dan kualitas dari produk

tersebut.

3. Pemasaran sasaran

Pada tahap ini pasar mulai dipisahkan secara jelas ke dalam banyak segmen

pasar, kemmudian memilih satu atau lebih segmen, memproduksi dan

mengembangkannya dengan bauran pemasaran yang dirancang secara khusus

untuk masing-masing segmen.
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Gambar 1 Model STP
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2.6.1 Dasar-Dasar Segmentasi Pasar Konsumen

Variabel-variabel untuk segmen pasar konsumen dibagi menjadi 2 (dua)

klompok yaitu : 1. Berdasarkan karakteristik konsumen yang mencakup

karakteristik geografis, demografis, dan psikografis 2. Membetuk segmen dengan

melihat pada tanggapan-tanggapan konsumen pada produk tertentu seperti

mangpaat yang diinginkan konsumen, alasan pengunaan merk tertentu dan

loyalitas. Menurut (kotler dan Amstrong, 2006;183) menyatakan segmentasi

pasar konsumen dibuat berdasarkan :

1. Geografitasi segmentation

Segmentasi geografis membagi pasar ke dalam unit geografis yang

berbeda-beda seperti negara, regional. Negara bagian, kota atau

lingkungan.

2. Demographic segmentation

Segmentasi demografis membagi pasar ke dalam kelompok berdasarkan

pada variabel seperti usia, jenis kelamin, siklus keluarga, pendapatan.

3. Psychographic segmentation

Membagi pembeli menjadi beberapa kelompok berbeda berdasarkan pada

kelas sosial , gaya hidup, atau karakteristik kepribadian.
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4. Behavioral segmentation

Segmentasi perilaku yang  memilih pembelian ke dalam kelompok-

kelompok didasarkan pada pengetahuan, sikap, pengunaan. Atau

tanggapan terhadap merk suatu produk.

2.6.2 Karakteristik Segmentasi Pasar

Menurut Buchari Alma (2006 ; 58) dalam buku Dasar-dasar Pemasaran

diantara segmen yang ada terdapat segmen yang menarik, yaitu segmen pasar

yang dilayani, segmen pasar yang belum dilayani, dan segmen pasar yang sudah

dilayani tetapi kurang baik disamping memperhatikan segmen pasar yang menarik

tersebut masih ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk menunjang

usaha segmentasi yang efektif, yaitu :

1. Measurable

Tingkat informasi yang ada mengenai sifat-sifat pembeli, sejauh mana sifat

tersebut dapat diukur. Misalnya untuk mengukur jumlah pembeli mobil

yang pembelinya didorong oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi,

status, dan kualitas.

2. Substantial

Suatu tingkatan dimana segmen itu adalah luas dan cukup menguntungkan

untuk melakukan kegiatan pemasaran tersendiri.
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3. Accessible

Tingkat dimana perusahaan itu secara efektif memusatkan usaha

pemasarannya pada segmen yang telah dipilihnya, misalnya kegiatan

periklanannya belum tentu sama antara segmen yang lama dengan segmen

yang baru.

4. Differentiable

Segmen-segmen dapat dipisahkan secara konseptual dan memberikan

tanggapan yang berbeda terhadap unsur-unsur dan program-program

bauran pemasaran uang berlainan.

5. Actionable

Program-program yang efektif dapat dirumuskan untuk menarik dan

melayani segmen pasar yang bersangkutan.

2.6.3 Mengevaluasi segmen pasar

Menurut (kotler jurnal, violita : suatu tinjauan tentang segmenting,

targeting, positioning ; 2010 ) dalam melakukan evaluasi terhadap segmen pasar,

perusahaan perlu memperhatikan tiga faktor yaitu :

1. Ukuran dan pertumbuhan segmen

Perusahaan harus menentukan apakah suatu segmen potensial memiliki

karakteristik ukuran dan pertumbuhan yang tepat. Hal ini memang bersifat

relatif dan tergantung pada masing-masing perusahaan. Pada dasarnya
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setiap perusahaan menginginkan pertumbuhan penjualan dan laba yang

pesat pada suatu segmen. Akan tetapi, umumnya perusahaan lebih

menyukai segmen pasar yang memiliki volumen penjualan yang besar dan

seringkali mengabaikan atau menghindari segmen kecil. Sebaliknya

perusahaan yang kecil, cenderung menghindari segmen pasar yang besar,

karena dibutuhkan sumber daya manusia yang besar pula.

2. Daya tarik struktur segmen

Adakalanya suatu segmen memenuhi kriteria dan pertumbuhan yang

dikehendaki, tetapi tidak menarik bila dipandang dalam aspek

profitabilitas. Model lima kekuatan prorter pada gambar 2 dapat digunakan

untuk menentukan daya tarik jangka panjang dari segmen pasar secara

keseluruhuan maupun setiap segmen yang ada didalamnya. Setiap

perusahaan perlu menilai dampak profitabilitas jangka panjang dari lima

kekuatan yang ada, yaitu perusahaan lain dalam industri yang sama,

pemasok, pembeli, pendatang baru potensial, dan produk substitusi.

3. Tujuan dan Sumber Daya Perusahaan

Meskipun suatu segmen telah memenuhi kedua kriteria diatas, tetapi bila

tidak sesuai dengan tujuan perusahaan, atau perusahaan tidak memiliki

kapasitas dan sumber daya manusia yang memadai, maka segmen pasar

tersebut harus diabaikan.
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Gambar 2. Lima Kekuatan Yang Menentukan Daya Tarik Stuktural Segmen

Pasar
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3. Penjual atau produsen dapat mengatur produk lebih baik dan daya tarik dari

pemasarannya.

2.6.5 Syarat Keberhasilan Segmentasi

Menurut (saladin ,jurnal, violita : suatu tinjauan tentang segmenting,

targeting, positioning ; 2010) ada lima hal yang menjadi syarat dalam

keberhasilan segmentasi, yaitu :

1. Harus ada perbedaan diantara konsumen, atau jika tidak demikian lebih

tepat menggunakan pemasaran massal.

2. Dalam masing-masing segmen, harus terdapat kesamaan yang cukup untuk

mengembangkan rencana pemasaran yang tepat untuk masing-masing

segmen.

3. Perusahaan harus dapat mengukur atribut-atribut dan kebutuhan konsumen

agar bisa dilakukan pengelompokan.

4. Segmen harus cukup besar untuk menghasilkan penjualan dan menutup

biaya produksi.

5. Anggota-anggota segmen harus dapat dijangkau dalam cara yang efisien.
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2.7 Penetapan Pasar Sasaran (Target Marketing)

Menurut (saladin, jurnal, violita : suatu tinjauan tentang segmenting,

targeting, positioning ; 2010) menetapkan target pasar merupakan tahap

selanjutnya dari analisis segmentasi pasar. Segmentasi pasar tersebut akan

memberikan peluang bagi perusahaan, maka perusahaan tersebut harus dapat

mengevaluasi dan memilih segmen mana yang akan dipilih dan dilayani. Pemilih

pasar sasaran akan menentukan bagaimana caranya untuk mengalokasikan sumber

daya perusahaan disarankan untuk program pemasaran. Setelah melakukan

segmentasi, pemasaran dapat memilih target pasar yang sesuai dengan tahap

segmentasi pasar tersebut.

Targeting adalah proses penyeleksian produk atau pelayanan terbaik

sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan

perusahaan. Didalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, ada tiga faktor

yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Pertumbuhan dan besarnya segmen

2. Daya tarik struktural segmen

3. Menyelesaikan segmen pasar



25

2.7.1 Pendekatan-pendekatan Pasar Sasaran (Target Market)

Menurut (Swatsha, jurnal, violita : suatu tinjauan tentang segmenting,

targeting, positioning ; 2010) setelah melakukan segmentasi, pemasaran dapat

memilih segmen pasar yang sesuai dengan tahap segmentasi tersebut. Pemasaran

dapat memilih salah satu dari tiga pendekatan berikut ini dalam menentukan pasar

sasaran (Target Market), yaitu : (1) Pemasaran yang tidak diferensiasi

(undifferentiated marketing / mass marketing), (2) Pemasaran diferensiasi

(differentiated marketing), dan (3) Pemasaran konsentrasi (concentrated

marketing).

1. Mass marketing

Pendekatan pemasaran dalam menentukan pasar sasaran bertujuan untuk

menangkap seluruh pasar melalui pemasaran. Dengan pendekatan ini,

perusahaan percaya bahwa konsumen mempunyai keinginan yang sama

berkenaan denga  atribut-atribut produk atau konsumen dan mengabaikan

adanya perbedaan-perbedaan diantara segmen. Tujuan utama dari

pemasaran ini adalah untuk mencapai sekala ekonomis, sehingga efisiensi

produksi bisa tercapai yang pada akhirnya akan berdampak pada

penempatan harga.
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2. Differentiated Marketing

Dalam pemasaran differensiasi, perusahaan berusaha mengidentifikasi

kelompok-kelompok pembeli dengan membagi pasar kedalam dua

kelompok atau lebih. Disamping itu perushaan membuat produk dan

program pemasaran yang berbeda-beda untuk masing-masing segmen. Hal

ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah penjualan serta mendapatkan

kedudukan yang kuat pada setiap segmennya.

3. Concentrated Marketing

Dengan pemasaran konsentrasi, perusahaan bertujuan untuk

mempersempit yang melayani kebutuhan segmen yang ditentukan. Dengan

pendekatan pemasaran konsentrasi, perusahaan tidak perlu mempunyai

saluran distribusi yang luas, program pemasaran yang mahal. Pemasaran

konsentrasi berarti memfokuskan tujuan pemasaran pada kelompok

konsumen tertentu yang biasanya tidak tergarap oleh pemasar lain.

2.8 Penentuan Posisi Pasar

Penentuan posisi pasar berkenan dengan upaya identifikasi pengembangan

dan komunikasi keunggulan yang bersifat khas dan unik dari demikian produk

dan jasa perusahaan dipersepsikan lebih khusus bila dibandingkan dengan produk

yang biasa dari para pesaing dan pasar sasaran. Jadi penentuan posisi pasar sangat

ditentukan oleh kemampuan sebuah perusahaan untuk memposisikan dirinya
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secara efektif jika dibandingkan dengan para pesaingnya, yaitu dengan jalan

menyampaikan atau memberikan nilai superior kepada pelanggannya. Disini

perusahaan harus berusaha memilih pola konsentrasi pasar khusus yang dapat

memberikan kesempatan maksimum untuk memcapai tujuan sebagai pelopor.

Perusahaan yang baru dapat beroprasi setelah memperoleh posisi tertentu dipasar,

oleh karena itu perusahaan harus menentukan pasar sasarannya.

Positioning merupakan hal yang paling penting dalam proses melakukan

strategi STP (Segmenting, Targeting, dan Positioning). Positioning

merupakan cara pemasar menamakan citra, resepsi, dan imajinasi atas produk

yang ditawarkan kepada konsumen melalui proses komunikasi. Positioning

berhubungan bagaimana memainkan komunikasi agar dalam benak

konsumen tertana suatu citra tertentu atas produk.

Menurut (Kasali jurnal violita : suatu tinjauan tentang segmenting, targeting,

positioning ; 2010) mendefinisikan positioning sebagai berikut :

“ positioning adalah strategi komunikasi untuk memasuki jendela otak

konsumen, agar produk / merek / nama dapat mencerminkan keunggulan

terhadap produk itu sendiri.”

Definisi diatas mengandung pengertian bahwa positioning bukan

menciptakan produk dengan menempatkan dengan segmen tertentu, tetapi

positioning berarti menempatkan produk dalam benak konsumen pada segmen



28

tertentu melalui adanya proses komunikasi yang dibangun oleh pemasar sehingga

produk memiliki keunggulan jika dibandingka dengan produk lain.

2.8.1 Cara-cara Penentuan Posisi Pasar

Menurut( Suyanto, jurnal, violita : suatu tinjauan tentang segmenting,

targeting, positioning ; 2010) penentuan posisi pasar dilakukan agar konsumen

mampu mengingatkan merek / produk / nama tertentu dalam benaknya, sehingga

menjadikan produk tersebut mempunyai citra yang kuat di benak konsumen. Ada

dua cara dalam melakukan penentuan posisi pasar, yaitu :

1. Spesifik Positioning

Meliput kemampuan dalam menciptakan hubunganyang kuat antara

produk dengan atribut kunci tertentu dan manfaat produk tertentu dalam

benak konsumen.

2. Comfetitive positioning

Berhubungan dengan masalah bagaimana suatu merek diposisikan relatif

terhadap pesaing



29

2.8.2 Strategi Penentuan Posisi Pasar

Menurut (winardi jurnal violita : suatu tinjauan tentang segmenting,

targeting, positioning ; 2010) setiap perusahaan harus mampu memposisikan

pendekatan yang baik sehingga dapat memberikan  kesan yang baik kepada

konsumen pada penawaran mempunyai nilai yang lebih tinggi. Jika dilihat dari

segi presepsi, ada beberapa strategi dalam penentuan posisi, yaitu :

1. Penentuan posisi menurut atribut, yaitu perusahaan memposisikan menurut

atribut seperti ukuran.

2. Penentuan posisi menurut manfaat, yaitu produk diposisikan sebagai

pemimpin dalam suatu manfaat tertentu, misalnya mempunyai berbagai

manfaat.

3. Penentuan posisi menurut pengguna / penerangan, yaitu memposisikan

produk yang terbaik untuk sejumlah pengguna / penerangan.

4. Penentuan posisi menurut pemakai, yaitu diposisikan menjadi yang lebih

baik bila dibanding dengan pesaing.

5. Penentuan posisi menurut kategori produk, yaitu produk diposisikan

menjadi yang terbaik dalam suatu kategori produk.

6. Penentuan posisi menurut kualitas, yaitu produk diposisikan sebagai yang

terbaik dan termurah.
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2.8.3 Kesalahan-kesalahan Dalam Penentuan Posisi Pasar

Menurut (Saladin jurnal violita : suatu tinjauan tentang segmenting,

targeting, positioning ; 2010) ada beberapa kesalahan-kesalahan yang harus

dihindari dalam penentuan posisi pasar ada empat kesalahan utama, yaitu :

1. Underpositioning

pembeli mempunyai gambaran yang kurang jelas tentang merek tersebut.

Pembeli tidak mengetahui dan manfaat khusus yang dimiliki dari merek

tersebut.

2. Overpositioning

Pembeli mempunyai gambar terlalu sempit terhadap merek tersebut.

3. Conftused positioning

Pembeli mempunyai gambaran yang samar-samar terhadap merek tersebut.

4. Doubtful positioning

Pembeli baru mempercayai merek tersebut setelah menghubunginya

dengan feature, harga atau perusahaan yang memproduksi merek tersebut.

(jurnal violita : suatu tinjauan tentang segmenting, targeting, positioning ; 2010)

2.9 Pengertian Promosi

Pemasaran modern membutuhkan lebih daripada hanya mengembangkan

produk yang baik, memberikan harga yang menarik dan membuatnya terjangkau

oleh pasar sasaran.
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Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan pelanggan yang ada sekarang

maupun komunikator dan promotor. Perusahaan modern mengelola suatu sistem

komunikasi pemasaran yang kompleks. Perusahaan berkomunikasi dengan

perantaranya, pelanggan dan publik, konsumen berkomunikasi dari mulut ke

mulut dengan konsumen lain dan publik, sementara suatu kelompok memberikan

timbal balik komunikasi kepada kelompok lainnya.

2.10 Fungsi Promosi

Menurut Shimp (2000:7) promosi memiliki lima fungsi yang sangat

penting bagi suatu perusahaan/lembaga. Kelima fungsi tersebut dijabarkan

sebagai berikut:

1. Informing (Memberikan Informasi)

Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik

mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi

penciptaan citra sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa.

Promosi menampilkan peran informasi bernilai lainnya, baik untuk merek

yang diiklankan maupun konsumennya, dengan mengajarkan manfaat-

manfaat baru dari merek yang telah ada.

2. Persuading (Membujuk)

Media promosi atau iklan yang baik akan mampu mempersuasi pelanggan

untuk mencoba produk dan jasa yang ditawarkan. Terkadang persuasi
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berbentuk mempengaruhi permintaan primer, yakni menciptakan

permintaan bagi keseluruhan kategori produk. Lebih sering, promosi

berupaya untuk membangun permintaan sekunder, permintaan bagi merek

perusahaan yang spesifik.

3. Reminding (Mengingatkan)

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para

konsumen. Saat kebetulan muncul, yang berhubungan dengan produk dan

jasa yang diiklankan, dampak promosi di masa lalu memungkinkan merek

periklanan hadir di benak konsumen. Periklanan lebih jauh

didemonstrasikan untuk mempengaruhi pengalihan merek dengan

mengingatkan para konsumen yang akhir-akhir ini belum membeli merek

yang tersedia dan mengandung atribut-atribut yang menguntungkan.

4. Adding value (Menambah Nilai)

Terdapat tiga cara mendasar dimana perusahaan bisa memberi nilai

tambah bagi penawaran-penawaran mereka, inovasi, penyempurnaan

kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. Ketiga komponen nilai

tambah tersebut benar-benar independen. Promosi yang efektif

menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih

bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran pesaing.
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5. Assisting  (Mendampingi upaya-upaya Lain Dari Perusahaan)

Periklanan merupakan salah satu alat promosi. Promosi membantu

perwakilan penjualan. Iklan mengawasi proses penjualan produk-produk

perusahaan dan memberikan pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga

sebelum melakukan kontak personal dengan para pelanggan yang

prospektif. Upaya, waktu, dan biaya periklanan dapat dihemat karena lebih

sedikit waktu yang diperlukan untuk memberi informasi kepada prosek

tentang keistimewaan dan keunggulan produk jasa. Terlebih lagi, iklan

melegitimasi atau membuat apa yang dinyatakan klaim oleh perwakilan

penjual lebih kredibel.

Jika fungsi diatas ditujukan lebih kepada konsumen, maka sebenarnya

fungsi promosi juga memiliki tujuan untuk memenangkan persaingan dengan

kompetitor. Salah satu strategi memenangkan strategi persaingan dalam dunia

pemasaran atau promosi adalah menggunakan Public Relations dengan baik.

Prof. Philip Kotler (dalam kartajaya, 1992:37) memberikan singkatan pada

strategi penggunaan Public Relations ini dengan istilah P-E-N-C-I-L-S.

1. Publications (Publikasi)

Perusahaan dapat mengusahakan penerbitan-penerbitan tertentu untuk

meningkatkan citra perusahaan.
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2. Event (Kegiatan)

Event yang dirancang secara tepat dapat mencapai suatu tujuan public

relations tertentu.

3. News (Pemberitaan)

Semua usaha dilakukan supaya aktivitas tertentu dari perusahaan menjadi

bahan berita di media massa.

4. Community Involvement (Kepedulian Pada Masyarakat)

Perusahaan berusaha ‘akrab’ dan ‘ramah’ dengan masyarakat disekitarnya.

Hal ini terutama perlu pada saat sebuah cabang suatu perusahaan didirikan

di suatu daerah baru.

5. Identity Media (Penggunaan Media Sebagai Identitas)

Semua stationery yang dipakai, mulai dari kartu nama, kertas, maupun

amplop, harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan citra

suatu perusahaan. Selain itu identitas media juga dapat diterapkan pada

sarana dan sarana/prasarana lain, seperti gedung, mobil pengangkut

barang, dan lain sebagainya.

6. Lobbying (Mempengaruhi)

Kontak pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan

tertentu.
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7. Sosial Investment (Investasi Sosial)

Perusahaan dapat ‘merebut’ hati masyarakat yang ditujunya dengan

melakukan partisipasi sosial seperti pembangunan jembatan, masjid,

taman, dan fasilitas umum lainnya. (jurnal Maroebeni , fungsi promosi;

2008)

2.11 Tujuan Promosi

Tujuan promosi sebagai efek dari komunikasi sebagai berikut :

1. Menumbuhkan presepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan  (category

need).

2. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk

kepada konsumen  (brand awareness).

3. Mendorong pemilihan terhadap suatu produk  (brand attitude).

4. Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk  (brand purchase

intention).

5. Mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain  (purchase

facilitation).

6. Menanamkan citra produk dan perusahaan  (positioning).
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2.12 Tabel 1 Laporan Jurnal

NO NAMA

PENELI

TI

JUDUL HASIL PENELITIAN DAN KESIMPULAN

1 Rusmini

(2013)

Strategi promosi

sebagai dasar

peningkatan respons

(sumber)

www.polines.ac.id

/ragam/index-

file/jurnal ragam/ppr

9% 20apr 13.pdf.

Promosi adalah upaya yang dilakukan dalam bidang informasi untuk

membujuk

orang untuk melakukan pembelian. Orang-orang mendapatkan

keuntungan karena

informasi yang diterima. Promosi campuran meliputi promosi

penjualan, personal

jual, hubungan masyarakat dan publisitas, dan iklan. melalui dicampur

promosi, perusahaan dapat menginformasikan tentang produk kepada

dimaksudkan

masyarakat. Komunikasi yang efektif dapat mengubah atau

memperkuat sikap masyarakat.

Tanggapan pemirsa dapat diukur melalui model respon

hirarki yang disebut AIDA - Attention, Interest, Desire, dan Action.

2 Pujiyanto

(2009)

Strategi pemasaran

produk melalui media

periklanan

www. http://dgi-

indonesia.com/wp-

content/uploads/2009/

05/dkv030501071.pdf

Di era perdagangan bebas merupakan masa persaingan produsen dalam

memasarkan produknya. Produsen menginginkan pada era tersebut

produknya dapat diterima masyarakat secara luas. Agar produknya

sampai ke konsumen maka perlu informasi yang jelas melalui media

periklanan. Kejelasan informasi pada segmen pasar terhadap produk

yang diiklankan akan menghasilkan tanggapan positif dari konsumen

yang tentunya akan mendapatkan keuntungan bagi produsen.


