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BAB  VIIBAB  VII

PRODUKPRODUK

Mendefinisikan produk dan jasa serta klasifikasinyaMendefinisikan produk dan jasa serta klasifikasinya
Mendeskripsi peranan merek, kemasan, label dan jasaMendeskripsi peranan merek, kemasan, label dan jasa

pendukung barangpendukung barang
Menjelaskan keputusanMenjelaskan keputusan--keputusan tentang lini produk dankeputusan tentang lini produk dan

bauran produkbauran produk
Deskripsi 4 karakteristik yang mempengaruhi pemasaranDeskripsi 4 karakteristik yang mempengaruhi pemasaran

suatu jasa.suatu jasa.

Tujuan Pembelajaran :Tujuan Pembelajaran :

Batasan ProdukBatasan Produk
• Apa yang dihasilkan oleh perusahaan ataupun organisasi

disebut sebagai produk yang terdiri dari barang dan jasa.
• Produk didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat

ditawarkan ke pasar untuk memperoleh perhatian, dimiliki,
digunakan, dikonsumsi sehingga dapat memuaskan suatu
kebutuhan dan keinginan.

• Produk bersifat dapat diraba (tangible) dan tidak dapat
diraba (intangible). Dalam batasan umum, bentuk yang
tidak dapat diraba dikenal dengan jasa.

• Dalam arti luas, produk meliputi objek fisik, jasa, orang,
tempat, organisasi, ide, atau gabungan unsur-unsur
tersebut. Sementara jasa meliputi aktivitas atau manfaat
yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain yang
pada dasarnya tidak kelihatan (intangible) dan tidak
menimbulkan kepemilikan terhadap sesuatu.
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Tingkatan ProdukTingkatan Produk (dari sisi konsumen)(dari sisi konsumen)

Produk inti (core product); manfaat (pemecahan masalah)
yang dibeli konsumen dari sebuah produk atau jasa.

Produk aktual (Actual Product). Perencana produk juga harus
membuat produk yang aktual di sekitar produk inti. Produk aktual
dapat terdiri dari 5 karakteristik:

• Tingkat kualitas (quality level)
• karakteristik (features)
• Desain (design)
• Merek (brand name)
• Kemasan (Packaging)

Produk tambahan (augmented product). Perencana produk harus
membangun produk tambahan di sekitar produk inti dan produk
aktual dengan menawarkan manfaat dan pelayanan tambahan
kepada konsumen.

Klasifikasi ProdukKlasifikasi Produk

Produk dan jasa terdiri dari 2
kelas berdasarkan jenis

konsumen yang
menggunakannya yaitu

produk konsumen dan
produk industri

Produk KonsumenProduk Konsumen adalah produk yang dibeli olehadalah produk yang dibeli oleh
konsumen akhir untuk konsumsi sendiri.konsumen akhir untuk konsumsi sendiri.

– Produk Konvenien (Convenience product):
• Barang konsumen yang biasanya sering dibeli dengan segera

dan dengan sedikit upaya untuk membeli atau membanding-
bandingkannya.

1. Produk kebutuhan pokok (staple product)
2. Produk emergensi (emergency product)

3. Produk impulse (impulse product)
– Produk Shoping (Shopping product)

• Barang konsumen dimana dalam proses membeli dan
menyeleksinya konsumen membanding-bandingkan atas dasar
kecocokan, kualitas, harga dan model.

– Produk Spesial (Specialty product)
• Produk konsumen dengan karakteristik unik atau merek

terkenal dimana sekelompok pembeli yang signifikan mau
melakukan upaya khusus untuk membelinya.

– Produk Yang Tidak Dicari (Unsought product)
• Produk konsumen dimana konsumen tidak mengetahui tentang

produk tersebut atau mengetahui tetapi tidak terpikir untuk
membelinya.
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Produk IndustriProduk Industri

• Produk yang dibeli oleh individu atau organisasi
untuk diproses lebih lanjut atau untuk digunakan

dalam menjalankan suatu bisnis
• perbedaannya dengan dengan produk konsumen

terletak pada tujuan untuk apa suatu produk
dibeli

1. Bahan baku dan bahan pembantu
(material and part)

2. Barang modal (capital item)
3. Supplies dan service

Dewasa ini, pemasar telah memperluas
konsep produk lebih jauh dari hanya produk
dan jasa yang tangible dengan memasukkan
unsur-unsur yang dapat dijual yakni
organisasi, orang, tempat, dan ide.

Keputusan produk menyangkut berbagai
pertimbangan yang dibutuhkan pemasar dalam
menentukan segala hal yang berkaitan dengan

produk yang akan disampaikan ke konsumen

Penentuan AtributPenentuan Atribut--AtributAtribut
ProdukProduk

• Kualitas Produk - mempunyai 2 dimensi:
1. tingkat kualitas (performance quality): kemampuan suatu

produk menunjukkan fungsinya
2. konsistensi kualitas (conformance quality): bebas dari

kesalahan dan konsisten kinerjanya bagi konsumen

• Feature Produk
• Desain produk
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MM..ee..rr..ee..kk. =. = Nama,Nama, istilah, tanda,istilah, tanda,
simbol, desain, atau kombinasi semua itusimbol, desain, atau kombinasi semua itu

guna mengidentifikasi barang atau jasa dariguna mengidentifikasi barang atau jasa dari
satu atau sekelompok penjual dan untuksatu atau sekelompok penjual dan untuk

membedakan dari produk pesaingmembedakan dari produk pesaing

• Merek membantu konsumen dalam hal:
• Membantu mengenali produk yang bermanfat

bagi dirinya
• Memberikan gambaran tentang kualitas produk
Bagi perusahaan:
• Perlindungan hukum bagi perusahaan
• Membantu dalam menentukan segmen pasar

Ekuitas merekEkuitas merek
Nilai yang melekat pada suatu merek berdasarkan

ukuran sejauh mana merek tersebut mempunyai
loyalitas, kesadaran nama, kualitas yang diyakini

tinggi, asosiasi merek yang kuat, dan asset
lainnya seperti paten, trademark, serta hubungan

dengan saluran distribusi.

Ekuitas merek yang tinggi memberikan banyak
keunggulan bagi perusahaan dalam persaingan;

• Tingkat kesadaran dan loyalitas merek yang tinggi
• Mempunyai bargaining power dengan perantara
• Mempermudah meluncurkan lini produk baru dengan

menggunakan perpanjangan merek (brand extension)

Seleksi merekSeleksi merek
Merek yang baik memberikan peluang yang besar bagi produk

untuk sukses di pasar. Tetapi menentukan merek yang
terbaik merupakan tugas yang tidak mudah. Pekerjaannya
harus diawali dengan mereview secara teliti akan produk
dan manfaat, pasar sasaran, dan strategi pemasaran.

Kualitas yang diinginkan dari suatu “merek” adalah:
• Harus mengambarkan sesuatu tentang manfaat dan

kualitas produk
• Mudah diucapkan, dikenali, dan diingat
• Harus distinctive (Exxon)
• Mudah diterjemahkan ke bahasa asing
• Dapat didaftarkan dan dilindungi secara hukum
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Perusahaan dapat mempunyai 4 sponsor dalam
pemberian merek produknya:

1. Merek nasional (national brand): produk
diluncurkan ke pasar dengan menggunakan
nama perusahaan yang menghasilkannya

2. Merek pribadi (private barand): Merek yang
diciptakan dan dimiliki oleh perantara dari suatu
produk atau jasa

3. Merek lisensi (licence): merek atau simbol
diperoleh dari perusahaan yang telah
menciptakannya, nama selebriti terkenal,
karakter dari sebuah film atau buku dengan
memberi fee sebagai imbalannya

4. Merek bersama (co-branding): Penggunaan
merek yang telah ada dari dua perusahaan yang
berbeda atas produk yang sama

Perusahaan mempunyai 4 pilihanPerusahaan mempunyai 4 pilihan
dalam memilih strategi merek :dalam memilih strategi merek :

• Line extension:
Menggunakan merek yang telah sukses untuk memperkenalkan item

tambahan atas kategori produk tertentu dengan nama yang sama,
seperti menambah rasa, bentuk, warna, dan ukuran kemasan

• Brand extension:
Menggunakan merek yang sukses untuk meluncurkan produk baru

atau produk yang dimodifikasi dalam kategori produk baru.
• Multi brand
Memperkenalkan merek tambahan dalam kategori produk yang sama
• Merek baru

Menciptakan merek baru untuk kategori produk baru dimana tidak
satupun dari merek yang ada sesuai dengan kategori produk baru

tersebut.

Pemberian KemasanPemberian Kemasan
Aktivitas perancangan dan menghasilkan wadah atauAktivitas perancangan dan menghasilkan wadah atau

pembungkus bagi suatu produk. Fungsi daripada kemasanpembungkus bagi suatu produk. Fungsi daripada kemasan
adalah sebagai wadah dan pelindung produk.adalah sebagai wadah dan pelindung produk.

• Kemasan primer (primary package) – tube pada pasta
gigi

• Kemasan sekunder (secondary package) – Karton
membungkus tube yang dibuang ketika pasta gigi akan
digunakan.

• Kemasan penghantaran (shipping package) – kemasan
untuk menyimpan, mengidentifikasi, dan mengirim
produk (Karton yang berisi 6 lusin tube pasta gigi)

• Label – informasi yang dicetak pada kemasan atau dalam
kemasan
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Pemberian LabelPemberian Label
Dapat berupa tag sederhana yang disertakan pada

produk atau berupa grafik yang sangat rumit
yang merupakan bagian dari kemasan.

Label mempunyai beberapa fungsi:
• Menciptakan rasa aman terhadap konsumen
• Mempromosikan produk, mengidentifikasi

produk atau merek; seperti nama Sunkies yang
distempel kepada jeruk

• Mendeskripsikan beberapa hal tentang produk –
pembuat, di mana dibuat, isi, bagaimana
menggunakan produk tersebut.

Lini produkLini produk adalah sekumpulan produk yang mempunyaiadalah sekumpulan produk yang mempunyai
hubungan erat karena fungsinya sama, dijual pada kelompokhubungan erat karena fungsinya sama, dijual pada kelompok
konsumen yang sama, dipasarkan melalui outlet yang sejenis,konsumen yang sama, dipasarkan melalui outlet yang sejenis,

atau karena berada dalam rentang harga yang sama.atau karena berada dalam rentang harga yang sama.

1.Product line stretching: memperpanjang lini
produknya diluar rentang produk yang ada,

• Memperpanjang ke atas (produk baru dengan harga dan
kualitas yang lebih rendah)

• Memperpanjang ke bawah (menambah produk baru dengan
harga dan kualitas barang yang lebih tinggi)

• Memperpanjang ke dua arah
2.Filling product line: Menambah lebih banyak item

dalam rentang lini produk yang ada.
• alasan pengambilan keputusan ini:

 Memperoleh profit ekstra
 Memuaskan dealer

 Memanfaatkan kelebihan kapasitas
 Memimpin dalam lini produk.

Keputusan BauranKeputusan Bauran
ProdukProduk

Bauran produk (product mix) adalah: Kumpulan
semua lini produk dan item produk yang
ditawarkan oleh penjual tertentu.

Bauran produk suatu perusahaan mempunyai 4
dimensi penting:

1. Lebar (jumlah lini produk)
2. Panjang (Jumlah item dalam lini produk)
3. Dalam (Jumlah versi produk dalam lini produk)
4. Konsistensi (Seberapa erat hubungan antara

berbagai lini produk).
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J A S AJ A S A
Intangibility

– Sifat jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar,
atau dicium sebelum dibeli.

• Insiparability
– Diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang sama dan

tidak dapat dipisahkan dari pemberi jasanya, apakah
pemberi jasa tersebut orang ataupun mesin

• Variability
– Kualitasnya sangat bervariasi, tergantung pada siapa,

kapan, di mana, dan bagaimana jasa tersebut diberikan.
• Perisahability

– Jasa tidak dapat disimpan untuk digunakan atau dijual
di kemudian hari.

penyediaan jasa sangat tergantung pada orang di
belakangnya; yang memahami “service profit chain” yaitu
mata rantai yang menghubungkan profit perusahaan jasa

dengan karyawan dan kepuasan pelanggan

• Internal service quality : seleksi dan pelatihan karyawan
yang dilakukan dengan cara terbaik, lingkungan kerja yang
berkualitas baik, dukungan yang besar terhadap hubungan dengan
pelanggan.

• Satisfied and productive service employee :
karyawan harus dapat memberikan kondisi lebih puas, loyal dan
bekerja lebih keras

• Greater service value : penciptaan nilai jasa dan
penyampaian jasa dengan efektif dan efisien sehingga konsumen
merasa membayar lebih murah, karena menerima nilai yang lebih
besar.

• Satisfied and loyal customer : pelanggan yang puas tetap
loyal dan melakukan pembelian ulang serta merekomendasi
konsumen baru, sehingga mereka akan menjadi aset perusahaan
bahkan seumur hidup.

• Healthy service profits and growth : Perusahaan yang
mampu memberikan pelayanan akan memperoleh performa yang
superior.


