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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Pengertian Pemasaran Dan Manajemen Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu proses dimana individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan 

mempertukarkan  produk dan nilai dengan orang lain. Dari definisi ini dapat 

diartikan bahwa pemasaran berarti mengolah pasar untuk menghasilkan 

pertukaran dengan tujuan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. 

Kegiatan pemasaran merupakan kemampuan untuk mengenali kebutuhan dan 

keinginan konsumen dan mengkombinasikannya dengan data pasar seperti 

jumlah konsumen, lokasi, dan penghasilan mereka. 

Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk memperoleh hasil terbaik 

dari aktivitas-aktivitas yang dilakukannya, termasuk aktivitas pemasaran dalam 

upaya pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagian 

manajemen pemasaran harus menetapkan strategi pemasaran yang tepat dan 

sesuai dengan kondisi lingkungan pemasarannya. 

Adapun definisi pemasaran menurut Philip Kotler  yang dialih bahasakan 

oleh Benyamin Molan (2005 : 10) adalah : 

“Suatu proses sosial yang didalamnya individu dan k elompok 
mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan d engan 
menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertuka rkan 
produk yang bernilai dengan pihak lain”. 
 
Selanjutnya menurut William J. Stanton  yang dialih bahasakan oleh 

Lamarto (1999:7) mengemukakan sebagai berikut : 

“Suatu sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan 
untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan  dan 
mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuask an 
kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun konsumen p otensial”. 
 
Melihat definisi diatas, jelas bahwa semua definisi tersebut mempunyai 

tujuan dan prinsip yang sama yaitu pemasaran tidak hanya berhubungan dengan 

penjualan saja, tetapi juga merupakan suatu aktivitas yang mempunyai dimensi 
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sosial dan berorientasi kepada pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen 

melalui pertukaran demi laba perusahaan. 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Peranan pemasaran dalam manajemen suatu perusahaan adalah sangat 

penting. Oleh karena itu pemasaran perlu mendapatkan perhatian dan 

penanganan secara khusus, yang lebih dikenal dengan manajemen pemasaran. 

Berikut ini penulis mengutip beberapa definisi mengenai manajemen 

pemasaran yang dikemukakan oleh beberapa ahli, sebagai berikut : 

 Manajemen Pemasaran menurut Philip Kotler  yang dialih bahasakan 

oleh Benyamin Molan (2005 : 10) adalah : 

“Manajemen Pemasaran adalah proses perencanaan dan 
pelaksanaan konsepsi, penentuan harga, promosi, dan  penyaluran 
gagasan barang dan jasa untuk menciptakan pertukara n yang 
memenuhi sasaran – sasaran individu dan organisasi” . 
 
Definisi ini mengungkapkan bahwa manajemen pemasaran adalah suatu 

proses yang menyangkut analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol; 

bahwa manajemen pemasaran mencakup ide – ide, barang – barang dan jasa ; 

bahwa manajemen pemasaran ini berdasarkan pada pemahaman pertukaran 

dan bahwa tujuannya adalah untuk menghasilkan kepuasan bagi pihak – pihak 

terlibat.  

 

2.2 Pengertian Bauran Pemasaran 

Untuk mencapai tujuan dan keberhasilan perusahaan, maka harus 

ditentukan strategi yang tepat, selain itu perusahaan harus menentukan 

perencanaan yang terperinci mengenai alat-alat pemasaran. Secara tidak 

langsung instrumen atau alat-alat pemasaran tercakup dalam marketing mix atau 

bauran pemasaran. 

 Definisi Bauran Pemasaran menurut William J. Stanton  yang dialih 

bahasakan oleh Lamarto (1999:45) adalah sebagai berikut : 

“Bauran Pemasaran adalah istilah yang dipakai untuk  menjelaskan 
kombinasi empat besar pembentukan inti sistem pemas aran sebuah 
organisasi. Keempat unsure tersebut adalah penawara n produk, 
stuktur harga, kegiatan promosi dan sistem distribu si”. 
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Adapun definisi Bauran Pemasaran menurut Philip Kotler  yang dialih 

bahasakan oleh Benyamin Molan (2005 : 18) adalah : 

 “ Bauran Pemasaran adalah seperangkat alat pemasar an yang 

digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai t ujuan 

pemasarannya di pasar sasaran ”. 

 

Berdasarkan definisi – definisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa bauran pemasaran adalah integrasi dari sekumpulan perangkat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi pasar sasarannya 

terutama dalam hal permintaan terhadap produknya, sehingga tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 

Bauran pemasaran ini sendiri terdiri dari beberapa variabel, diantaranya 

4P seperti yang dikemukakan oleh Philip Kotler (2006:379-386)  yaitu : 

“The many possibilities can be collected into four groups of 

variabels known as ‘the four Ps’ : product, price, place, and 

promotion” . 

  

Selain keempat variabel bauran pemasaran yang telah dikemukakan 

diatas oleh Philip Kotler (2006:450)  mengatakan bahwa khusus untuk produk 

jasa perlu ditambah tiga variabel lagi. Di dalam jasa, 4P tersebut dilengkapi 

dengan 3P unsur tambahan sehingga menjadi 7P dengan adanya : People, 

Physical Evidence, dan Process. 

“A revised marketing mix frame work service marketi ng 

management may be required. This revised marketing mix foe 

service contains three additional elements : People , Physical 

Evidence, Process” . 

 

Menurut Rambat Lupiyoadi  (2006:58) pemasaran jasa membuat 

modifikasi akibat perbedaan kualitas antara barang dan jasa, maka bauran 

pemasaran jasa tidak hanya pada 4P tetapi ditambahkan tiga unsur lagi yaitu 

people, physical evidence dan process. Ketiga variabel tambahan dalam bauran 

pemasaran tersebut memainkan peranan yang penting dalam program 

pemasarannya, yang apabila diabaikan dapat menyebabkan kegagalan.  
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Berpedoman pada definisi – definisi di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa bauran pemasaran merupakan proses dari pelaksanaan 

pemasaran yang terdiri dari variabel – variabel yang berkaitan satu sama lain, 

oleh karena itu perusahaan dapat mengkombinasikan dan mengendalikan 

variabel – variabel tersebut agar dapat mengatasi permasalahan pemasaran 

yang merupakan masalah komplek dan memegang peranan penting bagi 

kelangsungan hidup perusahaan.  

Adapun pengertian masing – masing elemen tersebut menurut Rambat 

Lupiyoadi (2006:58-64)  adalah sebagai berikut: 

� Product (Produk) 

Berkenaan dengan penawaran yang dilakukan perusahaan kepada pasar 

termasuk didalamnya pertimbangan tentang barang – barang tambahan 

atau pelengkap jasa, tingkat kualitas, aksesoris, cara mengenal, garansi 

dan pemberian merek. 

� Price (Harga) 

Secara harfiah harga merupakan sejumlah uang yang baru dibayarkan 

konsumen untuk membeli produk. Harga merupakan pengorbanan bagi 

konsumen dalam membeli suatu produk. 

� Place (Saluran Distribusi) 

Kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah 

penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. 

� Promotion (Promosi) 

Alat bauran pemasaran untuk segala aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya kepada pelanggan 

sasarannya. 

� People (Orang) 

Semua orang yang mengambil bagian dalam pemberian serta yang ikut 

memberikan pengaruh terhadap persepsi pembeli, misalkan : petugas 

atau pegawai perusahaan, konsumen dan pelanggan lain dalam 

lingkungan jasa bersangkutan. Bagaimana penampilan, sikap, kebiasaan 

orang – orang yang terlibat dalam suatu jasa, terutama dari pihak 

penyedia jasa, merupakan fokus dari alat bauran pemasaran jasa ini. 
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� Physical Evidence (Bukti fisik) 

Alat bauran pemasaran jasa yang berupa lingkungan dimana jasa 

disampaikan dan dimana perusahaan dan pelanggan berinteraksi, serta 

segala komponen fisik atau nyata (tangible) yang memfasilitasi proses 

atau hasil atau komunikasi jasa. Physical Evidence merupakan alat yang 

memberikan peluang bagi perusahaan jasa untuk menyampaikan pesan 

tentang tujuan organiasasi, segmen, sasaran dan hakekat jasanya. 

� Process (Proses) 

Alat bauran pemasaran jasa yang merupakan prosedur berjalan 

mekanisme, dan diluar aktivitas – aktivitas yang dilakukan dalam 

penyampaian jasa. Pada jasa yang memerlukan keterlibatan tinggi dari 

pelanggan, peran proses sangat penting karena keterlibatan konsumen 

sebagai bagian dari jasa itu memberikan pengaruh besar dalam 

penilaiannya terhadap jasa yang bersangkutan. 

 

2.3  Pengertian Produk 

Dalam kehidupan usahanya sering kali pengusaha dihadapkan pada 

keadaan dimana perusahaan harus dapat mempertahankan kedudukannya di 

pasar. Hal ini perlu dan harus dilakukan karena suatu produk yang 

dipasarkannya akan mengalami penurunan yang disebabkan oleh timbulnya 

produk pesaing atau produknya yang sudah tidak disukai lagi oleh konsumen. 

Untuk mengatasi masalah ini, salah satu cara yang sering dilakukan oleh 

perusahaan yaitu dengan cara melakukan pengembangan produk. 

Sebelum membahas pengertian pengembangan produk secara 

mendalam, perlu kiranya diketahui dahulu apa arti dari produk itu sendiri, di mana 

produk merupakan salah satu dari sekian banyak aspek marketing mix yang 

memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemasaran. Istilah produk 

mempunyai aneka macam arti dan maknanya, oleh karena itu penulis akan 

mengambil beberapa pengertian produk menurut beberapa ahli pemasaran. 

Menurut Philip Kotler  yang dialih bahasakan oleh Benyamin Molan (2005 

: 448) yaitu : 

 “ Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarka n ke 

sesuatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuh an”. 
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 Selain itu menurut William J Stanton alih bahasa oleh Yohanes Lamarto 

(1999;222-223) menegaskan bahwa : 

 “ Produk adalah sekumpulan atribut yang nyata ( Tangible ) dan 
tidak nyata ( Intangible ) di dalamnya sudah termasuk warna, 
harga, kemasan, pabrik, prestise pengecer dan pelay anan 
dari pabrik, serta pengecer yang memungkinkan diter ima oleh 
pembeli sebagai sesuatu yang dapat memuaskan 
keinginannya”. 

  
Kemudian menurut McCarthy dan Perreault  yang dialih bahasakan oleh 

Agus Dharma (2000:179), yaitu : 

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi 

kebutuhan yang ditawarkan suatu perusahaan”. 

 

 Dari pendapat di atas, terdapat persamaan bahwa produk dapat berupa 

sesuatu yang fisik maupun non fisik yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan 

dan keinginan konsumen. Berdasarkan hal di atas, penulis mengambil 

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan produk bukan hanya sesuatu yang 

berupa fisik saja tetapi juga meliputi hal-hal yang berupa non fisik yang berkaitan 

dengan apa yang digunakannya untuk memuaskan kebutuhan konsumen. 

 

2.3.1 Tingkatan Produk 

 Dalam merencanakan tawaran pasar, pemasar perlu berfikir melalui lima 

tingkatan produk. Adapun lima tingkatan produk menurut Philip Kotler  yang 

dialih bahasakan oleh Benyamin Molan (2005:449) adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Inti ( Core Product ) 

Yaitu jasa atau manfaat dasar yang sesungguhnya dibeli oleh pelanggan. 

Pemasar harus memandang dirinya sendiri sebagai pemberi manfaat. 

2. Produk Dasar ( Basic Product ) 

Yaitu tingkatan dimana pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi 

manfaat produk dasar. 

3. Produk Yang Diharapkan ( Expected Product ) 

Yaitu serangkaian atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan oleh para 

pembeli ketika mereka membeli produk itu. 
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4. Produk Yang Ditingkatkan ( Augmented Product ) 

Yaitu tingkatan dimana pemasar menyiapkan produk yang ditingkatkan 

yang melampaui harapan pelanggan. Peningkatan produk mengarahkan 

pemasaran untuk melihat pada keseluruhan sistem konsumsi pembeli, 

yaitu cara seseorang pengguna produk melaksanakan tugas 

memperoleh, menggunakan, memperbaiki dan membuang produk 

tersebut. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai 

strategi peningkatan produk, yaitu : 

� Pertama, tiap peningkatan menimbulkan biaya bagi perusahaan. 

Pemasar harus bertanya apakah pelanggan bersedia membayar 

cukup besar untuk menutupi biaya tambahan tersebut. 

� Kedua, manfaat tambahan akan segera menjadi manfaat yang 

diharapkan. 

� Ketiga, saat berbagai perusahaan meningkatkan harga untuk produk 

mereka yang ditingkatkan, sebagian pesaing sebaliknya dapat 

menawarkan produk yang “lebih ringkas” dengan harga yang jauh 

lebih rendah. 

5. Produk Potensial ( Potential Product ) 

 Yaitu tingkatan yang mencakup semua peningkatan dan transformasi  

yang pada akhirnya akan dialami produk tersebut dimasa depan. Disinilah 

perusahaan – perusahaan secara agresif mencari berbagai cara baru untuk 

memuaskan pelanggan dan membedakan tawaranya. 

  

2.3.2 Klasifikasi Produk 

Produk dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok menurut 

Kotler yang dialih bahasakan oleh Benyamin Molan (2005 : 512) sebagai berikut: 

1) Klasifikasi Produk Berdasarkan Tujuan Pembelian 

a. Barang Konsumen ( Consumer’s Goods ) 

Adalah barang yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. 

Para pemasar biasanya mengelompokkan barang – barang ini 

berdasarkan atas kebiasaan konsumen berbelanja. Termasuk barang 

konsumsi adalah barang kenyamanan (convenience), belanjaan 

(shopping), khusus (special), dan barang yang dalam kondisi normal tidak 

dicari (unsought). 
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b. Barang Industri ( Industrial Goods ) 

Adalah barang yang dibeli oleh individu dan organisasi untuk diolah lebih 

lanjut atau digunakan dalam menjalankan suatu bisnis. Barang Industri 

diklasifikasikan kedalam tiga kelompok yaitu:  

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

Yaitu barang – barang yang masuk kedalam produk secara 

lengkap, yang dibedakan menjadi : 

� Bahan Mentah, yang dibedakan menjadi : 

Produk Pertanian, misalnya buah – buahan, sayur – sayuran 

dan hasil ternak. 

Produk Alam , misalnya hasil laut dan hasil tambang. 

� Bahan Olahan dan Suku Cadang, yang dibedakan menjadi : 

 Bahan Baku Komponen, misalnya besi, semen, timah. 

 Suku Cadang Komponen, misalnya ban. 

2. Barang Modal ( Capital Items ) 

Yaitu barang tahan lama yang memungkinkan pengembangan 

dan pengelolaan produk akhir, terdiri atas dua kelompok, yaitu : 

� Instalasi, terdiri atas : 

 Bangunan, misalnya pabrik, kantor. 

 Peralatan, misalnya generator. 

� Peralatan, terdiri atas : 

Peralatan dan perkakas pabrik yang dapat dibawa – bawa, 

misalnya alat – alat pertukangan. 

Peralatan Kantor, misalnya computer. 

3. Perlengkapan dan Jasa Bisnis ( Supplies and Business 

Services )  

Yaitu barang dan jasa yang tidak tahan lama yang membantu 

pengembangan dan atau pengelolaan produk akhir. Terdiri dari 

dua kelompok, yaitu : 

� Perlengkapan operasi, misalnya : pelumas, kertas tulis. 

� Jasa bisnis, meliputi jasa perawatan dan perbaikan. 

 

2) Klasifikasi Consumers Goods  Berdasarkan Daya Tahan ( Durability ) 

Dan Wujudnya ( Tangibility ) 
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a. Barang Tidak Tahan Lama ( Non Durable Good ) 

Adalah barang konsumen yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau 

beberapa penggunaan, misalnya sabun, gula. 

b. Barang Tahan Lama ( Durable Good ) 

Adalah barang konsumsi yang digunakan selama kurun waktu yang 

panjang dan yang biasanya tetap bertahan sehingga banyak sekali 

penggunaannya, misalnya mobil, meja. 

c. Jasa atau Layanan ( Service ) 

Adalah kegiatan, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk 

dijual, misalnya pemeriksaan dokter, pemangkas rambut. 

3) Klasifikasi Consumers Goods  Berdasarkan Kebiasaan Membeli 

(Buying Habit ) 

a. Barang Kenyamanan ( Conveniens Goods ) 

Adalah barang konsumsi dan jasa yang biasanya dibeli pelanggan 

dengan segera, dengan usaha pembandingan, dan usaha pembelian 

yang minim. Barang – barang ini biasanya dapat diperoleh dimana – 

mana, contohnya sabun, surat kabar. Barang kenyamanan dibagi 

menjadi : 

� Barang Kebutuhan Pokok  adalah barang yang secara teratur 

dibeli konsumen, seperti sabun mandi, pasta gigi. 

� Barang Impulsif adalah barang yang dibeli dengan sedikit sekali 

perencanaan atau sedikit sekali upaya pencarian. Barang – 

barang ini biasanya tersedia dibanyak tempat karena jarang sekali 

konsumen mencarinya, misalnya majalah yang biasanya diletakan 

didekat kasir atau meja pembayaran. 

� Barang Darurat  adalah barang yang dibeli apabila ada kebutuhan 

mendesak, contohnya payung yang dibeli sebelum hujan. 

b. Barang Belanjaan ( Shopping Goods ) 

Adalah barang – barang yang karakteristiknya dibandingkan 

berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga dan gaya dalam proses 

pemilihan dan pembelian, contohnya furniture, mobil dan pakaian. 

Barang Shopping dapat dibagi menjadi barang homogen dan barang 

heterogen. Pembeli menganggap Barang Shopping homogen memiliki 
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mutu yang serupa tetapi mempunyai harga yang cukup berbeda 

sehingga dapat dijadikan alasan perbandingan dalam berbelanja. 

Barang Shopping heterogen berbeda dalam hal keistimewaan dan 

jasa yang mungkin lebih penting dari pada harganya. 

c. Barang Khusus ( Specialty Goods ) 

Barang – barang dengan karakteristik unik atau identifikasi merek 

dimana untuk memperoleh barang – barang itu sekelompok pembeli 

yang cukup besar bersedia melakukan usaha khusus untuk 

membelinya. Contohnya merek dan jenis barang mewah misalnya 

mobil BMW, Mercy. 

d. Barang Unsought  

Adalah barang yang mungkin konsumen tidak tahu mengenai produk 

tersebut atau mereka tahu, tetapi biasanya tidak pernah terpikir untuk 

membelinya. Contohnya ensiklopedia, tanah kuburan. 

 

2.3.3 Lini Produk 

Suatu bauran produk dibentuk oleh beberapa lini produk. Menurut 

Stanton yang dialih bahasakan oleh Lamarto tahun ( 1999 : 244 ) yaitu :  

“ Lini produk merupakan sekelompok besar produk yang pada 

pokoknya dirancang untuk penggunaan yang sama serta  memiliki 

karakteristik fisik yang serupa”. 

 

 Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa lini produk 

adalah sekelompok produk yang berhubungan erat karena mereka melakukan 

fungsi yang serupa dijual pada kelompok pelanggan yang sama atau berada 

pada rentang harga tertentu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

membuat keputusan mengenai lini produk menurut Kotler  yang dialih bahasakan 

oleh Benyamin Molan (2005:455), yaitu sebagai berikut : 

1. Analisis Lini Produk 

Dalam menganalisis lini produknya, perusahaan memerlukan 2 informasi 

yang penting yaitu : 

a. Tingkat penjualan dan keuntungan setiap produk dalam lini produk. 

b. Profil pasar lini produk, dimana perusahaan harus menganalisis 

bagaimana penempatan lini produknya terhadap lini produk pesaing. 
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2. Panjang Lini Produk 

Suatu masalah yang dihadapi perusahaan dalam membuat suatu 

keputusan mengenai lini produk adalah panjang yang optimal suatu lini 

produk. Lini produk dapat dikatakan jauh pendek bila ternyata 

perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya dengan menambah 

item. Sebaliknya lini produk terlalu panjang bila perusahaan dapat 

meningkatkan keuntungannya justru dengan mengurangi jumlah item 

produknya. 

Perusahaan dapat mempengaruhi panjang lini produknya dengan cara 

sebagai berikut : 

a. Merentang Lini ( Line Stretching  ) 

Adalah usaha untuk memperpanjang lini produk keluar segmen saat 

ini. Keputusan merentang lini produk dapat dilakukan dengan 

merentang ke bawah, ke atas, atau merentang dua arah. 

b. Mengisi Lini (  Line Filling ) 

Adalah usaha untuk memperpanjang lini dengan menambah produk 

dalam segmen yang sama. 

3. Memodernisasi Lini Produk  

Walaupun panjangnya sudah tepat, lini produk tersebut dimoderenisasi. 

Misalnya produk perusahaan terlihat terlalu kuno sehingga kalah bersaing 

dengan produk pesaing yang tampak lebih modern. 

4. Menonjolkan Keistemewaan Lini Produk 

Perusahaan umumnya memilih satu atau beberapa jenis produk untuk 

memberi ciri pada lini tersebut. 

5. Pemangkasan atau Mengurangi Lini Produk   

Perusahaan membuang lini produk yang sudah tidak menguntungkan 

lagi. 

 

2.4 Pergertian Produk Baru  

 Produk baru mempunyai pengertian yang berbeda menurut para pakar, 

adapun pengertian produk baru menurut Swastha dan Irawan   (2001:181) yaitu : 

“Produk baru dapat didefisinikan sebagai barang dan jasa yang pada 

pokoknya berbeda dengan produk yang telah dipasarka n oleh 

sebuah perusahaan”. 
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Menurut Kotler yang dialih bahasakan oleh Benyamin molan (2005:374) 

Ada enam katagori produk baru berdasarkan tingkat kebaruannya bagi 

perusahaan dan bagi pasar, yaitu:  

1. Produk baru bagi dunia ( New in the world products ) 

yaitu produk baru yang benar – benar menciptakan suatu pasar yang 

sama sekali baru.  

2. Lini produk baru ( New product lines ) 

yaitu produk baru yang memungkinkan perusahaan untuk memasuki 

pasar yang telah ada maupun untuk pertama kalinya. 

3. Tambahan pada lini ( aditions to existing product lines ) 

produk baru yang melengkapi suatu lini produk perusahaan yang telah 

mantap (ukuran, kemasan,rasa). 

4. Perbaikan dan revisi produk yang telah ada ( improvement and 

revisions of existing products ) 

produk baru yang menawarkan kinerja yang lebih baik yang 

menggantikan produk yang sudah ada. 

5. Penentuan kembali posisi kembali ( repositionings ) 

produk yang sudah ada ditujukan untuk pasar yang baru atau segmen 

pasar yang baru. 

6. Pengurangan biaya ( cost reduction ) 

produk baru yang menawarkan kinerja yang sama dengan harga yang 

lebih murah. 

 

2.5  Pengertian Pengembangan Produk  

  Dalam persaingan yang semakin ketat, setiap perusahaan harus 

mengembangkan produk. Sesuai pula dengan perkembangan teknologi dan 

perubahan kebutuhan serta keinginan konsumen. 

Menurut Buchari Alma  (2004:139) menyatakan bahwa yang dimaksud 

pengembangan produk adalah : 

 “ Pengembangan produk adalah gagasan produk yang me narik 

dalam rencana dikirim ke bagian produksi untuk dibu at, diberi 

merk, dan diberi kemasan yang menarik”. 
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Sedangkan menurut Sofyan Assauri (1999;199)  berpendapat bahwa : 

 “ Pengembangan produk merupakan kegiatan atau aktif itas yang 
dilakukan dalam menghadapi kemungkinan perubahan su atu 
produk kearah yang lebih baik, sehingga dapat membe rikan 
daya guna maupun daya pemuas yang lebih besar. 
Pengembangan produk ini menyangkut penawaran produk  baru 
atau produk yang diperbaiki atau disempurnakan untu k pasar 
yang telah tersedia”. 

 
Menurut Stanton  yang diterjemahkan oleh Lamarto ( 1999 : 225 ) 

pengembangan produk adalah 

“ Pengembangan produk merupakan istilah yang terbat as, meliputi 

kegiatan – kegiatan teknis seperti riset produk, re kayasa 

(engineering ), dan disain”. 

 

 Pendapat di atas pada dasarnya mengandung makna yang sama, bahwa 

pengembangan produk merupakan suatu aktifitas atau usaha yang dilakukan 

perusahaan secara sadar dan berencana, dalam menghadapi kemungkinan 

penambahan suatu produk yang telah ada kearah yang lebih baik, atau 

menambah macam produk yang dihasilkan yang ditujukan untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan konsumen. 

 

2.5.1 Pentingnya Pengembangan Produk 

 Dengan adanya perubahan yang cepat dalam selera, teknologi, dan 

persaingan, maka perusahaan tidak dapat hanya mengandalkan produk yang 

ada sekarang. Pelanggan menginginkan dan mengharapkan produk baru dan 

produk yang disempurnakan. Oleh karena itu perusahaan harus melaksanakan 

pengembangan produk untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

 Menurut Stanton ( 1999 : 226-229 ) menemukan pentingnya 

pengembangan produk : 

1.  Produk mempunyai daur hidup 

 Produk akan tumbuh kemudian merosot dan akhirnya diganti oleh 

produk lain. Dari lahir sampai mati, daur hidup produk umumnya dapat dibagi 

menjadi empat tahapan, perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan 

kemunduran. Ada dua hal yang berkaitan dengan konsep daur hidup membantu 

menjelaskan mengapa pengembangan produk sangat penting, yaitu : 
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a. setiap produk dikurangi dengan produk saingan. 

b. keuntungan pada umumnya akan menurun karena usia produk. 

Jika produk – produk tidak dirubah dan tidak diperbaiki maka laba dan volume 

penjualan akan berkurang. Pada akhirnya perusahaan itu akan bangkrut. 

2.  Produk akan menentukan laba 

 Produk baru sangat penting untuk mencapai laba yang diharapkan. Pada 

saat munculnya produk laba yang didapat masih negatif. Dengan pertumbuhan 

usia produk, laba akan bertambah naik, tetapi pada saat produk mencapai 

kedewasaan harus ditingkatkan usaha penjualan dan promosi atau potongan 

harga. 

 Dengan cara ini posisi kedewasaan dapat dipertahankan dan 

perusahaan harus segera memperbaharui produknya supaya dapat bertahan, 

meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan laba. 

3. Produk baru sangat penting bagi pertumbuhan  

  Dengan mengembangkan produk baru dapat meningkatkan volume 

penjualan dan laba bersih. Produk baru yang berhasil jika dapat memuaskan 

keinginan dan kebutuhan konsumen, maka dari penjualan produk baru dapat 

memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

4. Konsumen yang semakin selektif 

  Beberapa tahun terakhir ini konsumen menjadi semakin selektif dalam 

memilih produk karena pendapatan konsumen meningkat dan makin banyaknya 

produk, sehingga konsumen dapat memuaskan keinginannya. Akibat dari 

timbulnya persaingan antara produk sejenis yang ketat, maka suatu produk harus 

memiliki suatu keunggulan atau kelebihan dalam situasi semakin selektifnya 

konsumen. Dengan melakukan pengembangan produk, maka suatu produk 

dapat merebut perhatian konsumen dan menyaingi produk yang dihasilkan 

pesaingnya. 

 

2.5.2 Tujuan Pengembangan Produk 

Suatu perusahaan yang melakukan pengembangan terhadap produknya 

terlebih dahulu harus menyadari apa tujuan dilakukan pengembangan produknya 

tersebut dan bagaimana proses pengembangan produk tersebut dilaksanakan 

sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 



BAB II TINJAUAN PUSTAKA   
 

 

22 

Untuk mendapatkan laba yang diinginkan melalui hasil penjualan yang 

ditingkatkan, suatu perusahaan harus memperbaiki maupun menambah produk-

produk yang dihasilkannya berdasarkan atas dua fungsi dasar yaitu pemasaran 

dan inovasi produk. Sasaran dari usaha pengembangan produk diterapkan 

dengan jelas agar dapat memberikan arah bagi keputusan pengembangan 

produk itu sendiri. 

 Proses pengembangan produk dibimbing oleh penerapan strategi produk 

baru secara keseluruhan, misalnya produk baru dirancang untuk 

mempertahankan posisi perusahaan dalam pangsa pasar, atau menjaga posisi 

perusahaan sebagai inovator produk. Di sisi lain, produk baru membantu 

perusahaan untuk mengembalikan investasi disaat merintis posisi dalam pasar 

baru. 

 Menurut Philip Kotler  alih bahasa oleh Benyamin Molan (2005:339) 

mengatakan bahwa setiap perusahaan yang melakukan pengembangan produk 

mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu meliputi:  

1. Untuk menghadapi persaingan. 
2. Untuk memenuhi kepuasan pelanggan. 
3. Untuk mempertahankan dan meningkatkan volume pen jualan. 
4. Pelaksanaan pengembangan produk adalah dengan tu juan agar 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan mampu bersai ng dan 
diharapkan pula produk tersebut memiliki keunggulan  yang khas. 

 
Adapun tujuan pengembangan produk menurut Stanton  yang dialih 

bahasakan oleh Lamarto (1999:230) adalah: 

1. Mempertahankan posisi pangsa pasar ( market share ), untuk 
mencapai tujuan perusahaan tersebut diperlukan stra tegi 
memperkenalkan produk baru atau memperbaharui produ k yang 
sudah ada. 

2. Mengembangkan lebih lanjut posisi perusahaan seb agi inovator 
sehingga untuk mencapai tujuan ini perusahaan menja lankan 
strategi memperkenalkan produk yang benar – benar b aru, tidak 
hanya mengembangkan dari produk yang sudah ada. 

 

 
2.5.3 Tahap-Tahap Pengembangan Produk 

 Tahap-tahap pengembangan produk baru perlu diperhatikan agar 

pengembangan produk bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Tahap-tahap pengembangan produk menurut Philip Kotler  yang 



BAB II TINJAUAN PUSTAKA   
 

 

23 

dialih bahasakan Benyamin Molan (2005:384-400) ada delapan tahapan dalam 

pengembangan produk yaitu : 

1. Pemunculan Gagasan ( Idea Generation ) 

  Pada tahap ini ide-ide atau gagasan-gagasan ditampung sebanyak 

mungkin, dimana pada tahap ini setiap produk baru dimulai dari satu 

gagasan, tetapi pada hakekatnya tidak semua gagasan akan menjadi satu 

produk. Gagasan-gagasan tersebut kemudian dikembangkan untuk 

memperoleh gagasan yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan produk 

yang lebih baik yang dapat diterima oleh pasar maupun konsumen.  

  Ide atau gagasan tersebut dapat diperoleh dari : keinginan dan kebutuhan 

konsumen, para ilmuwan, pesaing, agen dan penyalur produk, manajemen 

puncak dan karyawan. 

2. Penyaringan Gagasan 

 Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengurangi atau memperkecil resiko 

kerugian dengan jalan membuang gagasan yang diperkirakan akan 

merugikan, tujuan dari tahap ini adalah untuk menemukan gagasan atau ide 

– ide yang baik yang menguntungkan perusahaan. Pada tahap ini 

perusahaan dihadapkan pada dua masalah yang harus dihindari yaitu : 

a. Kesalahan Membuang ( Drop Error ), kesalahan ini terjadi apabila 

perusahaan membuang gagasan yang sebenarnya baik untuk diterapkan 

oleh perusahaan. 

b. Kesalahan Jalan Terus ( Go Error ), kesalahan ini terjadi jika perusahaan 

mengembangkan gagasan yang kurang baik, tetapi terus diterapkan 

sehingga mengakibatkan produk yang dikembangkannya mengalami 

kegagalan dipasar. 

Selanjutnya yang dimaksud dalam hal kegagalan produk di pasar dapat 

dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

1. Kegagalan Produk Mutlak ( Absolute Product Failure ) 

Kegagalan ini mengakibatkan kerugian karena hasil penjualan tidak bisa 

menutup seluruh biaya variabel. 

2. Kegagalan Produk Sebagian ( Partial Product Failure ) 

 Kegagalan ini juga dapat mengakibatkan kerugian, tetapi hasil penjualan 

dapat menutupi biaya variabel dan sebagian biaya tetap. 
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3. Kegagalan Produk Relatif ( Relative Product Failure ) 

Kegagalan ini dapat menghasilkan laba tetapi kurang dari target yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Tahap penyaring gagasan ini bertujuan untuk menyaring dan menilai 

gagasan atau ide – ide yang baik untuk dikembangkan dan tujuan dari tahap 

ini adalah membuang ide – ide yang tidak menguntungkan sehingga dapat 

dihindarkan pengeluaran yang lebih besar.  

3. Pengembangan dan Pengujian Konsep ( concept development and 

testing ) 

 Pada tahap ini gagasan yang telah disaring, dikembangkan lagi 

menjadi konsep-konsep produk yang matang. Kemudian perusahaan 

tersebut dapat membentuk berbagai pilihan  konsep.  

Apabila konsep produk telah ditentukan maka, perusahaan harus 

melihat penempatan yang jelas. Sehingga perusahaan akan menyadari pada 

tingkat persaingan mana produk yang akan dikembangkan tersebut berada.  

Selanjutnya perusahaan melakukan pengujian konsep tersebut 

dengan mengajukan kepada konsumen dan menantikan tanggapan atau 

reaksi dari konsumen. Konsep yang diajukan merupakan uraian mengenai 

produk yang akan dibuat perusahaan yang disertai pertanyaan – pertayaan 

yang harus dijawab oleh konsumen.  

4.  Strategi Pemasaran ( Marketing Strategy ) 

  Pada tahap ini disusun suatu konsep permulaan strategi pemasaran 

untuk memperkenalkan produk baru di pasar. Strategi ini mencakup tiga 

bagian pokok, yaitu : 

a. Melakukan rencana pembuatan produk tersebut, hasil penjualan, pangsa 

pasar, serta sasaran keuntungan yang akan diperoleh selama beberapa 

tahun yang akan datang. 

b. Membuat perincian harga produk, strategi saluran distribusi, dan 

anggaran pemasaran untuk beberapa tahun mendatang. 

c. Mengungkapkan sasaran jangka panjang dalam penjualan, keuntungan, 

dan strategi bauran pemasaran (marketing mix). 

5. Analisis Bisnis ( Business Analysis ) 

 Pada tahap ini akan diperhitungkan proyeksi atau hasil penjualan, biaya, 

dan keuntungan yang akan diperoleh untuk penelitian selanjutnya terhadap 
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kemungkinan produk tersebut. Perusahaan harus memeriksa sasaran 

penjualan yang lalu untuk produk yang sama dan mensurvei pasar untuk 

mengetahui tingkat resiko yang dihadapi. Dengan demikian, sasaran 

perusahaan tetap menjadi tolak ukur dalam melaksanakan pengembangan 

produk. 

6. Pengembangan Produk 

Apabila konsep produk telah melewati analisis bisnis, maka konsep 

produk akan memasuki tahap yang dinamakan tahap pengembangan produk. 

Disini bagian penelitian dan pengembangan mengembangkan konsep produk 

menjadi suatu produk fisik yang berbentuk prototype.  

Selanjutnya apabila prototype sudah siap maka harus diadakan beberapa 

pengujian yang terdiri dari : 

a. Pengujian fungsional, pengujian yang dilakukan di laboratorium dan 

dilapangan dengan tujuan untuk memastikan produk tersebut bisa 

berfungsi dan aman. 

b. Pengujian konsumen (consumer testing), pengujian yang dilakukan 

perusahaan dengan meminta konsumen untuk mencoba produk tersebut. 

c. Pemberian merek (branding), yaitu suatu kegiatan di mana perusahaan 

akan menentukan apakah produk akan memakai merk atau tidak. Apabila 

memakai merk, maka merk tersebut harus menunjukan suatu manfaat 

yang dapat diperoleh dari produk, kualitas, mudah diingat, dikenal, dan 

diucapkan, singkat, serta menunjukan sesuatu yang khas 

7. Pengujian Pasar ( Marketing Test ) 

 Setelah produk telah lulus dalam pengujian konsumen, langkah 

berikutnya adalah pengujian pasar. Dengan adanya pengujian pasar akan 

diperoleh tanggapan konsumen, masalah – masalah yang timbul dan 

menemukan potensi penjualan produk. Tujuan pokok pengujian ini adalah 

untuk menguji produk pada pasar dan dengan pengujian pasarpun 

perusahaan dapat menguji program pemasaran.  

8. Komersialisasi ( commercialization ) 

Apabila produk yang akan dikembangkan telah diuji dan ternyata 

memberikan keuntungan, maka produk tersebut akan diproduksi secara 

besar-besaran dan dikomersialisasikan. Dari sekian banyak gagasan yang 

masuk, hanya beberapa gagasan yang masuk tahap komersialisasi. Ada 
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empat keputusan yang harus diambil dalam tahap ini sebelum memasarkan 

produk baru yaitu : 

a) Kapan (when), maksudnya adalah kapan waktu yang tepat untuk 

memasarkan produk tersebut. 

b) Dimana (where), dimana produk akan dipasarkan. 

c) Kepada siapa (to whom), maksudnya harus ditentukan kelompok pembeli 

potensial yang terbaik yang akan dijadikan sasaran promosi dan 

distribusi. 

d) Bagaimana (how), maksudnya perusahaan menyusun suatu rencana 

tindakan dalam pasar yang meliputi anggaran pemasaran yang perlu 

diperinci dan dialokasikan baik menurut unsur-unsur dari bauran 

pemasaran maupun dari jadwal berbagai kegiatan. 

Dari keseluruhan tahap ini dapat peneliti simpulkan bahwa setiap tahap-

tahap pengembangan produk ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu 

gagasan dapat dikembangkan lebih lanjut atau dihentikan. Untuk memperbaiki 

produk atau menambah produk baru agar produk menjadi lebih baik dan dapat 

diterima di pasar. 

Selain itu juga agar pengembangan produk dapat terlaksana dengan 

tepat dan terarah sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan, sehingga 

kegagalan dalam pengembangan produk dapat dihindari. 

Sedangkan menurut Stanton yang diterjemahkan oleh Lamarto 

(1999:230) langkah – langkah pengembangan produk  terdiri dari : 

1. Mewujudkan gagasan produk baru 

Pengembangan produk baru dimulai dengan suatu gagasan atau ide. 

Sumber gagasan tidak begitu penting. Yang penting adalah sistem 

perusahaan yang merangsang gagasan – gagasan baru dan kemudian 

mengakui serta meninjau dengan tepat. 

2. Menyaring dan menilai gagasan – gagasan   

untuk menentukan mana yang berharga untuk dikembangkan. 

3. Analisis bisnis  

 Gagasan produk baru yang bisa mencapai tingkatan ini dikembangkan 

menjadi sebuah usulan bisnis yang kongkrit. Manajemen (a) 

mengidentifikasikan ciri – ciri produk, (b) memperkirakan permintaan pasar 

dan kemampuan produk menghasilkan laba, (c) menyususn sebuah program 
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untuk mengembangkan produk, dan (d) menetapkan tanggung jawab untuk 

studi lebih lanjut kemungkinan pelaksanaan produk. 

 

Ketiga langkah diatas dinamakn tahap “ pengujian konsep ” . Tahap ini 

merupakan pra uji dari gagasan produk, sebagai lawan dari pra uji produk dan 

pasar. 

4. Pengembangan produk ( product development ). 

Gagasan diatas diwujudkan kedalam produk kongkrit. Sejumlah kecil produk 

atau model panduan ( pilot model  ) produk dibuat sesuai dengan spesifikasi 

yang sudah ditentukan sebelumnya. Uji labotarium dan penilaian teknis 

lainnya dilakukan untuk menentukan kemungkinan untuk memproduksi 

produk. 

5. Uji pemasaran (  marketing test  ) 

Uji pasar, uji pakai, dan berbagai uji coba komersial lainnya dilaksanakan 

dalam daerah geografis terbatas. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan 

keterlaksanaan program pemasaran dalam skala penuh. Dalam langkah ini, 

disain dan variabel produksi bisa disesuaikan menurut hasil uji pemasaran. 

Pada titik ini manajemen harus membuat kaputusan akhir, memasarkan 

produk secara komersial atau membatalkan sama sekali. 

6. Komersialisasi. 

Program pemasaran dan produksi dalam skala penuh direncanakan dan 

kemudian produk diluncurkan. 

 

2.5.4 Strategi Pengembangan Produk 

 Keadaan pengembangan produk harus sesuai dengan kebijaksanaan dan 

strategi perusahaan secara keseluruhan. Sebagai langkah awalnya perusahaan 

dituntut untuk menganalisis kemampuan yang dimilikinya serta lingkungan yang 

akan mempengaruhi kegiatan pengembangan produk tersebut. Hasil produk ini 

akan menentukan jenis produk yang akan dijual serta tujuannya. 

 Setelah tujuan pengembangan produk ditentukan perusahaan harus 

menentukan strategi yang tepat untuk menjalankan kegiatan tersebut. Menurut 

Kotler  yang dialih bahasakan oleh Benyamin Molan (2005:435) mengatakan 

bahwa ada tiga macam strategi dalam pengembangan produk yaitu : 
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1. Strategi perbaikan mutu 

 Strategi ini untuk meningkatkan daya tahan dan mutu barang. Konsumen 

yang telah menyadari adanya perbaikan mutu dari produk yang dipasarkan akan 

membantu keberhasilan pelaksanaan strategi produk ini. 

2. Strategi perbaikan ciri – ciri khas 

 Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna suatu produk. Jadi 

dalm strategi ini perusahaan menciptakan lebih banyak kemudahan cara 

pemakaian, kepraktisan, kesenangan dan keamanan produk serta memberikan 

keuntungan bagi pemilik. Strategi ini dapat cepat memberikan nama baik 

perusahaan karena reputasinya yang dinilai inovatif sehingga dapat digunakan 

sebagai strategi bersaing.  

3. Strategi perbaikan gaya  

 Tujuan dilakukan strategi ini untuk meningkatkan daya tarik tersendiri dari 

suatu produk melalui penonjolan segi artistiknya, sehingga dapat memberikan 

identifikasi produk yang khas agar dapat meningkatkan volume penjualan. Para 

pengusaha atau pengelola perusahaan akan bersaing dan berlomba untuk 

mendapatkan pangsa pasar yang diinginkan untuk mempertahankan atau 

mengembangkan keberadaan mereka di dunia bisnis didalam merancang dan 

menyediakan barang dan jasa yang diinginkan konsumen.  

 

2.6 Faktor-Faktor Yang Mendorong Pengembangan Produ k 

  Ada beberapa faktor yang mendorong suatu perusahaan untuk 

melaksanakan pengembangan produk yang berhasil. Apabila dalam situasi 

persaingan yang ketat perusahaan tidak melakukan usaha pengembangan 

produk, maka akan menghadapi resiko yang besar sehingga akan kehilangan 

pasar dan langganan yang potensial. 

  Menurut Stanton ( 1999 : 288 )  berapa faktor yang mendorong 

perusahaan untuk mengembangkan produknya yaitu :  

1. Kemajuan dalam teknologi 

 Dalam kemajuan teknologi yang cepat perusahaan dapat membuat produk 

baru, menyempurnakan produknya karena adanya sarana baru yang dapat 

dimanfaatkan oleh perusahaan. 

2. Perubahan dalam kebutuhan konsumen  
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 Perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan konsumen, serta tingkat 

pendidikan yang mempengaruhi terhadap keinginan dan kebutuhan. 

Konsumen akan lebih selektif dalam permintaan suatu produk karena 

konsumen menginginkan produk yang berkualitas. 

3. Daur hidup produk yang pendek 

Dengan adanya daur hidup produk yang pendek akan mendorong 

perusahaan untuk melakukan pengembangan produk agar posisi produk 

dapat bertahan. Dengan cara memprbaiki produk maka kejenuhan dapat 

dihindari karena produk telah diperbaharui sehingga mempunyai kelebihan 

dari produk pesaing. 

4. Makin meningkatnya persaingan  

Akibat adanya persaingan ketat diantara perusahaan sejenis mendorong 

perusahaan untuk melakukan pengembangan produk supaya dapat 

mengunguli  produk – produk yang dihasilkan perusahaan pesaing. 

  

 Perusahaan dalam melakukan pengembangan produknya akan 

dipengaruhi oleh dua faktor, seperti yang dikemukakan oleh Sofyan Assauri 

(1999:200) yaitu: 

a. Faktor Intern  

 Faktor Intern yang mendorong pengembangan produk adalah : 

a. Terjadinya kelebihan kapasitas dalam perusahaan yang perlu 

diperhatikan, sehingga untuk menghindarinya perlu dilakukan 

penganalisaan sebab-sebabnya dan berusaha mencari 

penyelesaiannya dengan pengembangan produk. 

b. Adanya hasil sampingan yang mungkin masih dapat dibuat dalam 

suatu jenis produk lain. 

c. Adanya usaha untuk menggunakan bahan yang sudah ada dalam 

memproduksi suatu produk yang mempunyai nilai yang tinggi. 

b. Faktor Ekstern 

 Sedangkan faktor ekstern yang mendorong pengembangan produk adalah : 

a. Adanya persaingan yang dekat dengan suatu produk saingan, di 

mana terlihat produk saingan agak unggul. 

b. Adanya usaha menjadi leader dalam suatu jenis produk tertentu, di 

samping untuk menaikan prestise. 
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c. Adanya kemunduran dalam permintaan terhadap produk yang sudah 

ada, terutama karena adanya perbedaan harga dengan produk lain 

yang lebih murah. Akibatnya perlu dilakukan analisa mengapa dengan 

bahan baku yang sama, tetapi produk jadinya mempunyai harga yang 

lebih murah. 

 

2.7 Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pengembangan  Produk 

 Faktor – faktor yang menghambat perusahaan dalam melaksanaan 

pengembangan produk menurut Philip Kotler  yang diterjemahkan oleh 

Benyamin Molan ( 2005:378) adalah : 

1. Kurangnya ide produk baru yang penting dalam bid ang tertentu  

Pada saat ini gagasan – gagasan atau ide – ide yang timbul hanya 

sebatas memperbaiki atau menyempurnakan produk yang sudah ada, 

sedangkan penemuan produk yang benar – benar baru sangat jarang. 

2. Pasar yang terbagi - bagi 

Persaingan yang tajam menyebabkan pasar yang terpecah – pecah 

sehingga perusahaan terpaksa mengarahkan produk barunya pada 

segmen pasar yang lebih sempit. Hal ini menyebabkan kurangnya 

penjualan dan keuntungan yang kecil. 

3. Kendala sosial dan pemerintahan 

Produk baru harus memperhatikan dan memenuhi persyaratan seperti 

keselamatan dan tidak membuat pencemaran lingkungan. Peraturan – 

peraturan pemerintah kadang – kadang membatasi pembaharuan pada 

industri dalam hal desain dan periklanan. 

4. Mahalnya proses pengembangan produk baru  

untuk mendapatkan ide – ide atau gagasan – gagasan dalam 

melaksanakan pengembangan produk baru dibutuhkan dana yang besar 

dalam hal ini menjadi hambatan bagi perusahaan untuk mengembangkan 

produk baru terutama perusahaan yang mempunyai dana terbatas. 

5. Kurangnya modal 

Akibat dari mahalnya biaya pengembangan produk baru menyebabkan 

banyak perusahaan tidak mampu membayar untuk penelitian 

pengembangan produk baru. Hal ini menyebabkan perusahaan hanya 
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melaksanakan pengembangan produk dengan memperbaiki produk yang 

ada atau meniru produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain. 

6. Waktu pertumbuhan yang begitu cepat 

Apabila ada suatu produk yang berhasil di pasar, konsumen menyukai 

barang tersebut, maka akan menyebabkan para pesaing – pesaing akan 

menirunya. Hal ini memperpendek tahap perkembangan suatu produk 

baru. 

7. Siklus hidup produk yang lebih pendek  

Jika suatu produk baru berhasil, pesaing dengan cepat menirunya 

sehingga siklus hidup produk baru menjadi lebih pendek. 

 

2.8 Pengertian Penjualan 

  Berhasilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari hasil penjualan yang 

diperoleh perusahaan itu sendiri dan penjualan juga merupakan salah satu dari 

fungsi pemasaran. Menurut Basu Swastha (2001:8)  berpendapat bahwa : 

   “ Penjualan adalah ilmu dan seni mempengaruhi pr ibadi yang 

dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain ag ar 

bersedia membeli barang atau jasa yang dibawanya”. 

 

Sedangkan menurut Sofyan Assauri (1999:115) berpendapat bahwa : 

   “ Penjualan adalah suatu kegiatan yang menimbulkan transaksi 

antara pembeli dan penjual, dimana terjadi konversi  antara 

barang menjadi uang atau sebaliknya”. 

 

  Dari definisi di atas dapat disimpulkan  bahwa penjualan merupakan 

suatu ilmu, dan seni untuk mempengaruhi pribadi sehingga terlaksananya 

transaksi yang bertujuan untuk menciptakan suatu pertukaran, permintaan, dan 

mencari pembeli. 

 

2.9  Hubungan Pengembangan Produk Terhadap Hasil Pe njualan 

  Produk yang dihasilkan perusahaan pada akhirnya akan mendapatkan 

tanggapan dari konsumen yang memungkinkan konsumen mempelajari, 

mencobanya dan menerima atau menolaknya. 
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2.9.1 Proses Penerimaan Konsumen  

  Manajemen harus memahami proses penerimaan konsumen (consumer 

adaption process) untuk membangun suatu strategi yang efektif untuk penetrasi 

pasar awal. Proses penerimaan konsumen ini kemudian diikuti dengan proses 

kesetiaan konsumen berfokus pada proses mental yang dilalui seseorang mulai 

dari pertama mendengar mengenai inovasi tersebut sampai memakainya. 

Menurut Kotler yang dialih bahasakan oleh Benyamin Molan (2005:413) 

mengatakan bahwa penerimaan produk baru melalui tahap sebagai berikut :  

� Kesadaran  ( Awareness ) 

Konsumen menyadari adanya inovasi tersebut tetapi masih 

kekurangan informasi tentangnya. 

� Minat ( Interest ) 

Konsumen terdorong untuk mencari informasi mengenai produk 

tersebut.  

� Evaluasi ( Evaluation ) 

Konsumen merpertimbangkan untuk mencoba inovasi tersebut untuk 

memperbaiki perkiraan atau nilai inovasi tersebut.  

� Percobaan ( Trial ) 

Konsumen mencoba inovasi tersebut untuk memperbaiki 

perkiraannya atas nilai inovasi tersebut. 

� Penerimaan ( Adaption ) 

Konsumen memutuskan untuk menggunakan inovasi tersebut untuk 

sepenuhnya dan secara teratur. 

 

2.9.2 Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penerimaan  

  Kadang – kadang kita sukar untuk mendefinisikan konsumen. Menurut 

Kotler  yang dialih bahasakan oleh Benyamin Molan (2005:413-416) 

menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan adalah : 

1. Kesipaan orang untuk menerima produk baru  
2. Pengaruh pribadi 
3. Karakteristik produk baru  
4. Karakteristik pembeli organisasi 
 
  Pada dasarnya pengembangan produk yang dilakukan oleh perusahaan 

adalah untuk memperbaiki produk yang sudah ada atau menciptakan produk 
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baru yang sesuai dengan perkembangan keinginan konsumen sehingga 

pengembangan produk diharapkan dapat meningkatkan penjualan, akibat dari 

hasil dari penjualan tersebut nantinya akan meningkatkan laba perusahaan. 

  Keberhasilan pengembangan produk dapat dilihat dari tingkatan 

penerimaan konsumen, dimana konsumen akan mempelajari, mencoba, 

menerima atau menolak produk yang ditawarkan. Apabila konsumen telah 

memutuskan untuk menggunakan produk baru secara teratur hal ini menunjukan 

minat konsumen terhadap produk besar. 

  Hal ini berarti perusahaan telah berhasil melakukan kegiatan 

pemasarannya ditandai dengan meningkatnya laba perusahaan. Jadi kegiatan 

pengembangan produk yang dilaksanakan dengan baik, akan dapat 

menghasilkan produk yang diminati konsumen dan hal ini berdampak pada 

peningkatan penjualan perusahaan dan laba yang diraih perusahaan. 

 


