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raian pada modul keenam ini akan dititikberatkan pada pembahasan 

mengenai konsep-konsep inti dalam fungsi pemasaran, strategi inti 

pemasaran, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning, serta pembahasan 

mengenai perilaku konsumen, yang terbagi dalam tiga kegiatan belajar. 

Kegiatan Belajar 1 membahas tentang konsep dasar pemasaran barang, 

jasa ataupun ide, lingkungan yang mempengaruhi pemasaran, perencanaan 

dan pelaksanaan rencana pemasaran, riset pemasaran, serta pembahasan 

mengenai bauran pemasaran. 

Kegiatan Belajar 2 membahas tentang penetapan segmentasi, 

menetapkan target segmen yang akan dituju, serta menentukan positioning 

produk. 

Kegiatan Belajar 3 membahas tentang perilaku konsumen baik 

konsumen akhir maupun konsumen industri atau bisnis, perbedaannya, 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta proses pengambilan keputusan 

dari konsumen. 

Setelah mempelajari dan menyelesaikan modul ini diharapkan Anda 

dapat menjelaskan konsep-konsep dasar pemasaran, segmentasi pasar, 

penentuan pasar sasaran, positioning, serta analisis perilaku konsumen. 

 Secara khusus, setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan mampu: 

1. menyebutkan definisi dan lingkup pemasaran;  

2. menjelaskan kekuatan eksternal yang mempengaruhi pemasaran; 

3. menyebutkan perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran; 

4. menjelaskan pelaksanaan riset pemasaran; 

5. menyebutkan komponen-komponen dalam bauran pemasaran; 

6. menjelaskan pengertian dan dasar segmentasi pasar (segmenting); 

7. menjelaskan penetapan target pasar (targeting); 
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8. menjelaskan penentuan posisi produk (positioning); 

9. mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen; 

10. menjelaskan proses pembelian konsumen; 

11. menjelaskan pasar organisasi dan perilaku pembeliannya. 
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Kegiatan Belajar 1 
 

Konsep Dasar Pemasaran 
 

pa yang ada dibenak Anda ketika mendengar kata pemasaran? Sebagian 

besar masyarakat akan berpikir tentang kegiatan periklanan yang 

dilakukan secara besar-besaran untuk mempromosikan produk, seperti iklan 

deterjen atau minuman kaleng. Banyak juga orang yang berpikir bahwa 

pemasaran itu identik dengan penjualan atau kegiatan perusahaan untuk 

menjual barang atau jasa. Pemahaman tentang pemasaran seperti itu tidak 

sepenuhnya benar. Pada dasarnya pemasaran bukan hanya terfokus pada 

aktivitas periklanan ataupun penjualan saja, namun mencakup aktivitas yang 

lebih luas. Pemasaran secara sederhana diartikan sebagai proses perindahan 

barang atau jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Namun 

demikian, cakupan kegiatan dalam pemasaran adalah cukup kompleks, 

karena meliputi berbagai jenis kegiatan, seperti analisis potensi pasar dan 

perilaku konsumen, pengembangan produk, penentuan harga, pendistribusian 

dan promosi barang yang dijual. 

American Marketing Association mendefinisikan pemasaran sebagai 

”proses dari perencanaan dan pelaksanaan konsep yang telah ditetapkan 

sebelumnya, penentuan harga, promosi dan distribusi ide, barang dan jasa 

untuk menciptakan pertukaran yang dapat memuaskan tujuan individu dan 

organisasi”. Dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan suatu proses 

sosial dan manajerial dari sejumlah aktivitas yang berkesinambungan yang 

dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan rancangan produk, harga, promosi 

dan distribusi dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran sesuatu yang bernilai pada 

kelompok sasaran.  

 

A. PEMASARAN: BARANG, JASA, DAN IDE 

 

Keberhasilan perusahaan mencapai tujuan bisnisnya tergantung pada 

kemampuan menjalankan fungsi pemasaran sebagai departemen yang penting 

karena merupakan fungsi bisnis yang berhubungan langsung dengan 

konsumen. Dalam menjalankan fungsi pemasaran dibutuhkan suatu proses 

berpikir dan berwawasan yang tertib dalam melakukan perencanaan dan 
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pelaksanaan rancangan nilai yang dipertukarkan, baik berupa barang, jasa 

maupun ide kepada pasar sasaran. 

Pemasaran dari barang berwujud sudah sangat jelas dan mudah ditemui 

di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika Anda masuk ke department store, 

kadang Anda didatangi oleh seseorang yang menawarkan parfum terbaru. Hal 

yang sama terjadi ketika sebuah perusahaan farmasi memperkenalkan obat 

flu dengan komposisi terbaru kepada masyarakat ataupun ketika sebuah 

dealer menawarkan mobil dengan harga yang lebih rendah dibandingkan 

dengan dealer lain kepada Anda. Produk-produk tersebut (parfum, obat, dan 

mobil), semuanya termasuk dalam jenis barang konsumen (consumer goods), 

yaitu produk yang dibeli konsumen untuk memuaskan keinginan pribadi 

seorang individu. Perusahaan yang menerapkan teknik pemasaran dalam 

memasarkan barang-barang konsumen dapat diartikan telah menerapkan 

konsep pemasaran konsumen (consumer marketing).   

Teknik pemasaran juga diterapkan pada barang-barang industri, yaitu 

produk yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang lainnya. 

Peralatan bedah, dan mesin lainnya adalah barang industri, serta komponen 

dan bahan baku mentah, seperti transistor, sirkuit elektronik, batu bara, besi, 

dan plastik mentah. Perusahaan yang memasarkan produknya untuk 

keperluan manufaktur lain dikaitkan dengan konsep pemasaran industri 

(industrial marketing). 

Teknik pemasaran juga dapat diaplikasikan pada jasa, yaitu produk tak 

berwujud, seperti waktu, keahlian atau aktivitas yang dapat dibeli. Pemasaran 

jasa (service marketing) menjadi penting karena pertumbuhannya yang 

semakin pesat bahkan melebihi pemasaran barang, seperti pertumbuhan 

perusahaan asuransi, penerbangan, perusahaan investasi, klinik kesehatan, 

dan akuntan publik, yang semuanya termasuk dalam pemasaran jasa, yang 

ditujukan kepada individu maupun perusahaan lain.  

Pemasaran juga relevan dengan promosi ide. Sebagai contoh, iklan 

televisi dan aktivitas promosi lainnya, seperti penyebaran brosur yang 

dilakukan untuk membujuk masyarakat melakukan recycling benda-benda 

yang telah digunakan sebagai satu alternatif menciptakan pertumbuhan yang 

sustainable. Iklan layanan masyarakat yang menerangkan tentang arti penting 

pemberian air susu ibu kepada bayi, menjaga lingkungan yang bersih dan 

bebas dari nyamuk ataupun penjelasan pola hidup sehat untuk menghindari 

penyakit jantung dan kanker merupakan contoh lain mengenai kegiatan 

pemasaran dalam pengembangan ide kepada kelompok sasaran.  
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Dengan demikian, dalam pemasaran proses yang dapat diterapkan tidak 

hanya pada barang dan jasa. Apa pun dapat dipasarkan, baik meliputi ide, 

kejadian, organisasi, tempat, maupun personal. Dalam pelaksanaannya, 

pemasaran sebagai sebuah aktivitas bisnis memerlukan suatu pengelolaan 

terhadap perencanaan dan implementasi seluruh aktivitas pemasaran melalui 

pertukaran barang, jasa ataupun ide kepada konsumennya. Muncul 

pertanyaan kapan kegiatan pemasaran muncul? 

Pada dasarnya pemasaran timbul saat orang memutuskan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui pertukaran. Terjadinya 

pertukaran tergantung dari kedua pihak apakah dapat memberikan 

keuntungan atau saling menguntungkan. Apabila di antara dua pihak dapat 

mencapai persetujuan maka transaksi pun terjadi. Untuk itu, transaksi 

dikatakan sebagai pertukaran nilai antara dua pihak.  

Walaupun pemasaran sering kali terfokus pada transaksi tunggal untuk 

produk, jasa atau ide, namun demikian perspektif jangka panjang menjadi 

konsep yang sama pentingnya untuk kesuksesan pemasaran. Daripada 

menekankan pada transaksi tunggal, pemasaran hubungan (relationship 

marketing) menekankan pada suatu hubungan jangka panjang, saling 

percaya, dan win-win solution (menang-menang) dengan para pelanggan, 

pemasok (supplier), dan distributor. Hal yang dibangun adalah suatu 

hubungan ekonomi, teknis dan sosial yang kuat dengan para mitra sehingga 

transaksi yang menguntungkan akan datang dengan sendirinya. Hasil akhir 

dari pemasaran berdasar hubungan adalah terbangunnya suatu aset 

perusahaan berupa jaringan pemasaran yang dapat menghasilkan kepuasan 

jangka panjang dan dapat membantu mempertahankan (retensi) pelanggan.  

Misalnya, bank komersil memberikan program “loyalty banking” 

(kesetiaan pada perbankan) yang menawarkan insentif untuk membuat 

hubungan jangka panjang terjalin kuat. Pelanggan yang membeli produk 

perbankan dalam jumlah yang banyak di bank tersebut (seperti mencek saldo, 

menabung, pinjaman) akan mendapatkan akumulasi transaksi yang 

menghasilkan jasa gratis seperti jalan-jalan gratis ke suatu tempat atau diskon 

harga untuk produk atau jasa tertentu yang ditawarkan bank.  

 

B. LINGKUNGAN PEMASARAN 

 

Perencanaan dan pelaksanaan program, keputusan dan strategi 

pemasaran tidak ditentukan secara sendiri-sendiri oleh perusahaan atau 
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bahkan oleh pemasar yang sudah memiliki pengalaman. Perencanaan dan 

pelaksanaan program, keputusan dan strategi pemasaran itu dipengaruhi oleh 

kekuatan-kekuatan yang berada di luar lingkungan perusahaan. Setiap 

program pemasaran perlu dikaitkan dengan faktor–faktor luar yang 

mempengaruhi perusahaan, seperti politik-hukum, sosial–budaya, teknologi, 

ekonomi dan persaingan. 

 

1. Kondisi Politik dan Hukum 

Keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan dalam 

lingkungan politis yang terdiri dari hukum, badan pemerintah dan kelompok 

berpengaruh. Misal, pengaturan pemerintah untuk melindungi kepentingan 

konsumen dari perilaku bisnis yang tidak terkendalikan melalui Yayasan 

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) membawa dampak pada pengawasan 

produk secara lebih intensif.  

 

2. Kondisi Sosial Budaya 

Pergeseran nilai budaya, cara hidup, nilai-nilai sosial, keyakinan dan 

kesenangan dari sebagian masyarakat perlu mendapat perhatian pemasar 

karena dapat mempengaruhi program pemasaran. Perubahan kondisi sosial 

budaya yang terjadi, antara lain semakin banyaknya wanita pekerja, 

meningkatnya jumlah keluarga dengan orang tua tunggal, meningkatnya 

perhatian terhadap gaya hidup sehat dengan pola makan dan aktivitas fisik 

tertentu yang menunjang, dan berkembangnya gaya hidup sebagai akibat 

pergeseran nilai budaya. Berbagai fenomena tersebut perlu dicermati karena 

dapat membuat nilai, kepercayaan, dan ide-ide yang membentuk lingkungan 

industri saat ini berubah dan berimbas pada pengembangan program 

pemasaran. Misal adanya gaya hidup dari kalangan menengah ke atas 

membawa dampak pada kebijakan periklanan yang menekankan pada unsur 

estetis dan kesan glamour. 

Dalam merespon nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat, 

pemasar perlu membuat penyegaran baru terhadap program pemasarannya, 

misal dengan mengembangkan dan mempromosikan produk-produk baru 

baik untuk konsumen maupun kalangan industri.  

 

3. Kondisi Teknologi 

Perkembangan teknologi telah mempengaruhi pemasaran dalam 

beberapa tahun terakhir. Dengan adanya perkembangan teknologi dihasilkan 
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beragam produk baru (seperti piringan satelit) dan jasa-jasa baru (belanja 

melalui televisi). Dengan munculnya produk-produk baru membuat beberapa 

produk yang sudah ada menjadi usang/tua. Misal, produk compact discs 

mengganti tape, ponsel mengganti pager, kamera digital (kamera tanpa film) 

mengganti kamera nondigital (kamera dengan film). Perkembangan teknologi 

pun membawa dampak pada perubahan gaya hidup dan pola konsumsi pasar. 

Perubahan gaya hidup dapat terjadi dengan munculnya produk dan jasa 

dengan berbagai fitur baru. Misal munculnya produk ponsel dengan beragam 

fitur entertainment dan multimedia, tidak hanya menjadi alat komunikasi, 

tetapi juga menjadi alternatif sarana hiburan konsumen di saat senggang.  

Adanya dukungan perkembangan teknologi informasi dan adanya gaya 

hidup yang menuntut kepraktisan juga menuntut pemasar untuk lebih 

menawarkan program pemasaran terutama kebijakan pendistribusian 

produknya melalui fasilitas internet atau electronic marketing, seperti 

internet based stores, electronic catalog, video marketing, mail marketing 

atau cybermalls. 

 

4. Kondisi Ekonomi   

Kondisi ekonomi mempengaruhi pola belanja yang dilakukan para 

konsumen, pebisnis, dan kalangan pemerintah. Hal itu mempengaruhi 

pemasar dalam pengembangan program pemasaran yang tepat bak dalam hal 

penawaran produk, penentuan harga strategi promosi dan promosi. Di antara 

variabel ekonomi yang penting, kalangan pemasar sangat mempertimbangkan 

tingkat inflasi, tingkat suku bunga, resesi dan pertumbuhan yang terjadi. 

Dengan kata lain, pemasar perlu mengawasi/memonitor siklus bisnis secara 

umum (pola transisi antara periode kemakmuran, resesi dan 

perbaikan/kembali ke periode kemakmuran). Pada umumnya tingkat belanja 

konsumen mengalami kenaikan pada kondisi ekonomi periode kemakmuran, 

serta mengalami penurunan pada saat periode resesi/pertumbuhan menurun 

terutama di saat tingkat pengangguran bertambah. 

Tentu saja, kalangan pemasaran perlu memikirkan sebuah variasi 

variabel ekonomi yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi 

pemasaran dalam dan luar negeri. Misal dengan memperhatikan hal-hal, 

seperti distribusi pendapatan, tabungan, utang atau ketersediaan kredit. 

Pemasar juga perlu memperhatikan kecenderungan-kecenderungan utama 

dalam pendapatan dan pola pengeluaran rumah tangga yang dipengaruhi oleh 

faktor tingkat harga dan inflasi. Misal, di saat tingkat inflasi tinggi yang 
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ditandai oleh adanya peningkatan harga barang-barang di pasaran maka 

tingkat konsumsi masyarakat cenderung menurun dan tingkat minat untuk 

menabung menjadi tinggi.   

 

5. Kondisi Persaingan 

Dalam sebuah kondisi persaingan yang ketat, pemasar perlu meyakinkan 

konsumen untuk membeli produk mereka dibandingkan produk yang dijual 

produsen lain. Oleh karena baik konsumen dan pembeli komersil memiliki 

sumber terbatas, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk sebuah produk tidak 

berlaku lagi untuk pembelian produk lain. Oleh karena itu, setiap program 

pemasaran berlomba untuk membuat produk mereka sangat menarik. Secara 

teori, sebuah program gagal akan kehilangan uang pembeli selamanya atau 

setidaknya sampai pada pembelian berikutnya. 

Dengan mempelajari kompetisi/persaingan, pemasar memutuskan posisi 

terbaik untuk produk mereka, pada 3 tipe persaingan/kompetisi seperti 

berikut ini. 

a. Produk pengganti, berbeda dengan produk pesaing, tetapi dapat 

mengisi kebutuhan yang sama. Contohnya, kolesterol Anda mungkin 

dijaga oleh program olahraga fisik atau obat-obatan pengatur kadar 

kolesterol. Dalam hal ini, program fitnes/olahraga dan obat-obatan dapat 

bersaing sebagai produk pengganti. 

b. Kompetisi merek, terjadi antara produk-produk yang memiliki 

kemiripan, seperti jasa audit yang diberikan oleh perusahaan akuntansi 

besar, seperti Erns & Young (www.ey.com) dan KPMG Peat Marwick 

(www.kpmg.com). Persaingan merek terjadi berdasarkan kepada 

persepsi pembeli akan manfaat produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan-perusahaan terkait.  

c. Kompetisi internasional, yang terjadi antara produk lokal bersaing 

dengan produk luar. Contohnya, jasa penerbangan SWISS Air 

(www.swissair.com) vs Delta Airlines (www.delta-air). Dalam hal ini, 

meningkatnya kompetisi internasional menjadi semakin bertambah 

dengan adanya pembentukan aliansi, seperti Komunitas Eropa (Europe 

Community) dan NAFTA.   
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C. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN STRATEGI 

PEMASARAN 

 

Sebagai sebuah aktivitas bisnis, pemasaran memerlukan manajemen. 

Walaupun banyak individu berkontribusi/berperan terhadap pemasaran 

sebuah produk, seperti adanya peran tenaga penjual, distributor ataupun agen 

penjualan, namun demikian tugas pemasaran dalam pasar pelanggan lebih 

berfokus pada seorang manajer pemasaran. Gambaran umum tugas seorang 

manajer pemasaran adalah bertanggung jawab terhadap perencanaan dan 

implementasi seluruh kegiatan pemasaran dalam menyampaikan produk-

produk atau jasa-jasa kepada konsumennya. Aktivitas ini dimulai dari sebuah 

rencana pemasaran (marketing plan), yaitu sebuah strategi yang terperinci 

dan fokus untuk menghasilkan suatu program pemasaran yang sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Oleh karena itu, pemasaran dimulai 

ketika perusahaan mengidentifikasikan kebutuhan konsumen dan 

mengembangkan sebuah produk untuk memenuhinya. Salah satu cara dalam 

mengidentifikasi kebutuhan konsumen adalah melalui kegiatan riset 

pemasaran. Identifikasi kebutuhan dilakukan untuk menjawab pertanyaan 

tentang apa yang diinginkan dan diperlukan konsumen pada suatu saat dan 

perkiraan kebutuhan di masa yang akan datang. 

Dalam melakukan riset pemasaran, diperlukan biaya dan waktu. Namun, 

dari riset pemasaran ini kita dapat menciptakan produk dan jasa yang sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, yang membuat proses 

pengembangan produk tersebut lebih efisien dan mengurangi kemungkinan 

mengalami kerugian.  

Pada kegiatan belajar ini akan dibahas dua aspek penting dalam proses 

pemasaran, yaitu mengembangkan rencana pemasaran dan menetapkan 

tujuan pemasaran.  

Pertama-tama, manajer pemasaran perlu menyadari bahwa perencanaan 

memerlukan waktu. Proses perencanaan dapat dimulai beberapa tahun 

sebelum sebuah produk dapat dijual. Kemudian, manajer pemasaran perlu 

menentukan tujuan dan membuat untuk mengevaluasi hasil yang telah diraih. 

Pada tahun 1994, Barnes & Noble (B&N) www.barnesandnoble.com, penjual 

buku terbesar, memiliki 112 toko-toko besar dan merencanakan untuk 

membuka tambahan cabang baru yang sensasional. Pada tahun 1999, tokonya 

telah bertambah menjadi 520 toko yang menjual 175.000 judul buku dalam 

lingkungan yang membuat konsumen ingin melihat dan membelinya. Ini 
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membutuhkan waktu empat tahun sebuah toko besar baru menjadi toko yang 

sangat produktif, seperti halnya toko-toko lama dan penampilan individu 

manajer pemasaran pun turut dievaluasi selain tujuan penjualan yang 

ditentukan untuk masing-masing toko. Pada saat yang sama, B&N telah 

merencanakan untuk memperluas diri menjadi jalur distribusi yang baru, 

yaitu penjualan buku secara online dengan cakupan yang luas. Akhirnya, 

pada tahun 1997, B&N tidak hanya meluncurkan bisnis online-nya, tetapi 

juga menjadi penjual buku eksklusif di pasar America Online’s (AOL). 

Usaha yang dilakukan untuk mewujudkan rencana B&N telah terbayar atau 

tercapai sehingga perusahaan kini telah dapat memajang, menjual dan 

menyalurkan lebih dari 750.000 judul, dan pada Maret 2000, lebih dari        

2,9 juta konsumen telah diraih di 215 negara yang telah membeli buku-buku 

dan musik dari toko B&N online. 

 

D. RISET PEMASARAN 

 

Penelitian tentang identifikasi kebutuhan konsumen dan cara pemenuhan 

kebutuhan konsumen tersebut menjadi hal yang krusial dilakukan oleh 

perusahaan pada saat ini. Riset pemasaran dalam proses pemasaran secara 

keseluruhan terlihat pada Gambar 6.1, di mana dijelaskan, untuk menambah 

nilai kompetitifnya, perusahaan perlu memahami hubungan antara 

stakeholder/pihak-pihak yang terkait, variabel pemasaran, faktor lingkungan, 

dan keputusan pemasaran yang diambil. 
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Gambar 6.1. 
Riset Pasar dan Proses Pemasaran 

 

Riset pemasaran menggunakan berbagai metode untuk memperoleh 

informasi yang diperoleh tentang konsumen, menerjemahkan hasil riset dan 

menggunakan informasi tersebut. Informasi-informasi tersebut sangat 

diperlukan untuk menentukan strategi pemasaran, tujuan dan seleksi target 

pemasaran. Pada suatu ketika, melalui riset pemasaran, perusahaan ingin 

mengetahui bagaimana konsumen memberikan tanggapan terhadap 

perubahan kebijakan dalam bauran pemasaran. Misal, produsen cat berharap 

dapat mempelajari tanggapan konsumen terhadap penawaran formula cat 

yang baru. Contoh lain, sebuah departement store melakukan riset untuk 

mempelajari tanggapan konsumen terhadap pengurangan harga/diskon untuk 

kalkulator.  

Melalui riset pemasaran, pemasar juga dapat mempelajari apakah 

konsumen memiliki preferensi/lebih suka untuk membeli produk di toko 

tertentu atau melalui internet. Lebih jauh lagi, adanya fenomena semakin 
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pentingnya menjual produk di pasar internasional saat ini, telah memperluas 

peran riset pemasaran pada area yang baru. Sebagai contoh, ketika 

perusahaan memutuskan untuk menjual barang atau jasanya di negara lain, 

mereka perlu memutuskan apakah akan menjual produk yang standar ataukah 

membuat inovasi lain dalam menyesuaikan dengan kebutuhan pasar mereka 

yang baru. 

 

1. Proses Penelitian 

Riset pemasaran dapat terjadi di seluruh aspek sebuah produk. Pada 

umumnya, riset pemasaran dilaksanakan pada saat pengembangan produk 

baru. Berikut 5 langkah dasar dalam melakukan penelitian pemasaran sebagai 

berikut. 

a. Mempelajari situasi saat ini, yaitu apa yang diperlukan dan apa yang 

telah dilakukan saat ini untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Studi ini 

seharusnya mengindikasikan seberapa baik sebuah perusahaan 

memenuhi kebutuhan yang telah teridentifikasi.  

b. Memilih metode riset. Banyak metode yang tersedia untuk melakukan 

riset pemasaran. Dalam menentukan satu metode, mereka harus 

mempertimbangkan sisi efektivitas dan biaya-biaya yang diperlukan. 

c. Pengambilan data. Ada 2 tipe data dalam riset, yaitu data primer dan 

data sekunder. Data sekunder adalah data yang tersedia sebagai hasil 

riset sebelumnya. Penggunaan data sekunder dapat mengurangi 

penggunaan waktu, usaha dan biaya/uang. Misalnya, data-data 

kependudukan dari Biro Pusat Statistik. Sedangkan data primer 

merupakan data baru yang harus dikumpulkan oleh peneliti. 

d. Analisis Data. Data tidak berguna bila pengguna (kalangan pemasaran) 

tidak mengatur dan mengolahnya menjadi suatu informasi. 

e. Mempersiapkan sebuah laporan. Laporan ini harus merupakan 

gabungan dari metode riset dan penemuan data serta informasi yang 

telah diperoleh. Laporan ini sebaiknya memberikan alternatif solusi atau 

penyelesaian, dan jika sesuai dapat memberikan rekomendasi untuk 

mengambil tindakan yang terbaik.  

 

2. Metode Riset Pemasaran 

Suksesnya sebuah penelitian pemasaran sering tergantung pada 

kelayakan metode riset yang digunakan. Empat metode dasar riset adalah 

observasi, survey, focus group, dan percobaan (experiments). 
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a. Observasi, merupakan bentuk tertua dari riset pemasaran. Observasi 

adalah mengamati dan mencatat perilaku konsumen. Misalnya, 

mengobservasi perilaku belanja pelanggan di supermarket. 

b. Survey (survei), yaitu teknik riset pemasaran dengan menggunakan 

kuesioner (daftar pertanyaan atau pernyataan) disebarkan pada setiap 

individu yang menjadi responden (pengisi kuesioner) atau digunakan 

sebagai bahan untuk melakukan wawancara. 

c. Focus Group (kelompok fokus), yaitu teknik riset pemasaran berupa 

sekelompok orang dikumpulkan, diberikan permasalahan, dan diminta 

untuk mendiskusikan secara mendalam. 

d. Experimentation (eksperimen), yaitu teknik riset pemasaran yang 

mencoba untuk membandingkan respons orang yang sama atau orang-

orang yang serupa (memiliki karakter yang mirip) dalam kondisi yang 

dibuat berbeda. 

 

E. BAURAN PEMASARAN (MARKETING MIX) 

 

Dalam strategi perencanaan dan implementasinya, manajer pemasaran 

berpegang pada empat komponen dasar yang dikenal sebagai ”4P” atau 

bauran pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaran sebuah perusahaan 

adalah gabungan dari strategi product (produk), pricing (harga), place 

(distribusi), dan promotion (promosi). 

Berdasarkan keempat aspek tersebut, pemasaran dapat diartikan sebagai: 

Sekumpulan kegiatan yang saling berhubungan yang disusun dengan tujuan 

untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan seterusnya mengembangkan 

barang yang dibutuhkan, menetukan harganya, mendistribusikannya dan 

mempromosikannya. 

Dalam konteks jasa maka keempat bauran pemasaran tersebut, terdapat 

tiga unsur tambahan lainnya, yaitu people, physical evidence, dan process. 

Hal ini dikarenakan terdapat beberapa karakteristik jasa yang berbeda dengan 

barang (sudah dijelaskan dalam Modul 5). People adalah orang atau 

karyawan yang menyampaikan jasa secara langsung kepada pelanggan. 

Physical evidence (bukti-bukti fisik), yaitu faktor–faktor fisik pendukung 

jasa, seperti gedung, fasilitas, tempat parkir, dan sebagainya. Process, yaitu 

proses penyampaian jasa dari produsen atau pekerja kepada pelanggan. 

 

 



6.14  Pengantar Bisnis � 

1. Produk 

Telah dijelaskan pemasaran dimulai ketika sebuah produk (barang, jasa 

atau sebuah ide) tercipta untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan 

konsumen. Perusahaan perlu terus-menerus meningkatkan kualitas produk-

produk yang ada dan mengembangkan produk baru untuk memuaskan 

keinginan para pelanggan yang selalu mengalami perubahan. Untuk itu, 

kalangan pemasaran perlu mempertimbangkan perubahan teknologi, 

keinginan dan kebutuhan konsumen serta kondisi perekonomian terkini. 

Dalam menghadapi persaingan, perusahaan perlu selalu memperhatikan 

posisi produk yang ditawarkannya. Produk yang ada harus diperbaiki 

mutunya, fungsinya dan modelnya agar sesuai dengan perkembangan 

preferensi konsumen. Perbaikan mutu atau modifikasi kualitas produk dapat 

meningkatkan kesetiaan konsumen terhadap produk dan membantu 

perusahaan bersaing dengan perusahaan lain. Modifikasi fungsi dilakukan 

dengan mengubah keanekagunaan produk, keefektifan, kenyamanan dan 

keamanan. Misal, produsen es krim yang memproduksi es krim tanpa 

kolesterol bagi konsumen yang sadar kesehatan yang menginginkan es krim 

rendah lemak. Produsen pasta gigi pun dapat menerapkan modifikasi fungsi 

dengan menawarkan produk baru yang mempunyai tutup pop off dengan 

desain trendi dan mudah dibuka. Adapun modifikasi model biasanya 

dilakukan pabrik pakaian untuk memotivasi konsumen supaya mengganti 

produk sebelum pakaian menjadi usang.  

Perusahaan sering kali mengkarakteristikkan produk mereka sebagai 

produk yang berbeda dengan produk yang ada. Pembedaan produk (product 

differentiation) merupakan dasar bagi penjual dalam menarik perhatian 

pembeli pada aspek-aspek produk (misal warna, bentuk atau pengemasan) 

yang dianggap berbeda dari pesaing. Dengan demikian, diferensiasi produk 

diartikan sebagai upaya dari sebuah perusahaan untuk membedakan 

produknya dari produk pesaing dalam suatu sifat/aspek produk yang lebih 

diinginkan pelanggan. Pada umumnya metode yang lebih digunakan 

perusahaan untuk membedakan produk, yaitu dengan memfokuskan pada 

pengembangan aspek rancangan, kemasan, dan merek produk yang unik. 

Contohnya, produsen mobil Volvo (www.volvo.com) menawarkan produk-

produk dengan menonjolkan karakteristik pada aspek desain yang elegan dan 

mewah, nyaman dan aman sehingga membuat mereka dapat bersaing di 

pasaran.  
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2. Harga 

Harga merupakan instrumen pemasaran yang terutama ditujukan untuk 

membentuk besarnya dan metode pembayaran atas barang atau jasa. Dalam 

kebijakan penetapan harga (pricing), perusahaan berusaha menentukan 

tingkat harga jual yang paling sesuai untuk sebuah produk. Setelah produk 

diwujudkan dan biaya produksi diketahui, tugas dari pemasaran adalah 

menentukan harga jual dari produk tersebut.  

Harga yang dibayar oleh pembeli menunjukkan sejumlah uang dan atau 

sesuatu yang lain beserta faedahnya yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sesuatu. Untuk itu, dalam menentukan tingkat harga, perusahaan perlu 

memperhatikan sejumlah biaya meliputi biaya operasi organisasi, 

administratif dan biaya penelitian, sama dengan apa yang disebut biaya 

pemasaran, yaitu iklan dan gaji bagian penjualan. Harga tidak dapat 

ditetapkan dengan begitu saja. Apabila harga ditetapkan terlalu tinggi, bisa 

jadi membuat jumlah penjualan menurun karena konsumen kemungkinan lari 

ke produk pesaing. Namun, apabila harga ditetapkan terlalu rendah, bisa jadi 

tidak menutup sejumlah biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Untuk itu 

dalam menentukan harga produk, pemasar memerlukan suatu strategi 

tertentu. Langkah penentuan kebijakan harga, dimulai dengan pemilihan 

tujuan penetapan harga, memperkirakan demand/penawaran, mengestimasi 

dan menganalisis biaya, menganalisis penawaran pesaing, memilih metode 

harga, serta akhirnya memilih harga final.  

 

3. Place (Distribusi) 

Dalam bauran pemasaran, tempat (place) berarti saluran 

pemasaran/distribusi, pada prinsipnya, yaitu bagaimana membuat barang dan 

jasa tersedia bagi konsumen akhir, misal melalui penempatan produk di 

outlet/toko yang sesuai. Sebuah toko retail contohnya, memerlukan sejumlah 

pengambilan keputusan tentang distribusi yang semuanya bertujuan untuk 

menyampaikan produk dari produsen ke tangan konsumen. Sejumlah 

keputusan distribusi, antara lain masalah pergudangan, kontrol persediaan 

(inventory) dan penentuan alternatif saluran distribusi. 

 

4. Promosi  

Komponen dari bauran pemasaran yang paling dapat dilihat oleh 

kalangan umum adalah promosi. Promosi merupakan atribut pemasaran yang 

digunakan untuk menyampaikan informasi tentang produk. Pada dasarnya 
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promosi meliputi 2 hal, yaitu memperkenalkan produk dan membujuk 

konsumen untuk membeli produk. Terdapat beberapa alat promosi, seperti 

iklan, personal selling, sales promotion (promosi penjualan), public relations 

& publicities (hubungan masyarakat dan publikasi), serta direct marketing 

(pemasaran langsung).  

a. Periklanan adalah bentuk komunikasi nonpribadi yang memerlukan 

pembayaran yang digunakan oleh sponsor untuk membujuk atau 

memberikan informasi kepada pembeli potensial tentang sebuah produk.  

b. Personal selling. Banyak produk yang dipromosikan dengan sangat baik 

dengan cara personal selling atau penjualan dari orang ke orang. 

Penjualan barang industri biasa melakukan hal ini. Biasanya jika suatu 

perusahaan membeli barang dari suatu perusahaan, perusahaan pembeli 

selalu melalui staf penjualnya.  

c. Promosi penjualan. Barang-barang yang harganya terjangkau sering 

terjual dengan sistem promosi penjualan yang melibatkan pengaruh 

langsung kepada pembeli. Biasanya, seperti hadiah dari pembelian 

sejumlah barang, kupon, paket tambahan yang semuanya adalah untuk 

membujuk konsumen untuk membeli barang dan membeli lebih banyak 

lagi.  

d. Public relations (hubungan masyarakat), termasuk di dalamnya adalah 

usaha-usaha komunikasi yang ditujukan untuk membangun hubungan 

baik. Diperlukan sikap yang baik dan positif untuk membangun 

hubungan yang baik dalam sebuah organisasi dan produk yang 

dihasilkannya. 

e. Publikasi, mengarah pada usaha-usaha sebuah perusahaan untuk 

mengkomunikasikan kepada khalayak umum yang biasanya dilakukan 

melalui media. Publikasi biasanya tidak dibayar perusahaan atau 

dikontrol oleh perusahaan. 

f. Direct marketing (pemasaran langsung), yaitu mengkomunikasikan 

informasi produk secara langsung pada konsumen, misalnya melalui 

surat, email, TV interaktif. 
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1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemasaran! Apa bedanya antara 

pemasaran dengan penjualan? 

2) Dalam kondisi persaingan pasar, pemasar harus dapat memutuskan 

posisi terbaik untuk produk mereka dengan mengetahui tipe-tipe 

persaingan. Coba saudara jelaskan tipe-tipe persaingan! 

3) Jelaskan langkah-langkah dalam melakukan penelitian pemasaran! 

4) Jelaskan dan beri contoh metode-metode penelitian yang sering 

dilakukan dalam penelitian pemasaran! 

5) Jelaskan secara ringkas tentang bauran pemasaran! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1) American Marketing Association mendefinisikan pemasaran sebagai 

“proses dari perencanaan dan pelaksanaan konsep yang telah ditetapkan 

sebelumnya, penentuan harga, promosi dan distribusi ide, barang dan 

jasa untuk menciptakan pertukaran yang dapat memuaskan tujuan 

individu dan organisasi”. 

2) Tiga tipe persaingan/kompetisi, yaitu berikut ini. 

a) Produk pengganti, berbeda dengan produk pesaing, tetapi dapat 

mengisi kebutuhan yang sama. Contohnya, kolesterol Anda 

mungkin dijaga oleh program olahraga fisik atau obat-obatan. 

Program fitnes/olahraga dan obat-obatan bersaing sebagai produk 

pengganti. 

b) Kompetisi merek, terjadi antara produk-produk yang memiliki 

kemiripan, seperti jasa audit yang diberikan oleh perusahaan 

akuntansi besar Erns & Young (www.ey.com) dan KPMG Peat 

Marwick (www.kpmg.com).  Persaingan terjadi berdasarkan kepada 

persepsi pembeli akan manfaat produk yang ditawarkan perusahaan-

perusahaan terkait.  

c) Kompetisi Internasional, yang terjadi antara produk lokal bersaing 

dengan produk luar. Contohnya, jasa penerbangan SWISS Air 

(www.swissair.com) vs Delta Airlines (www.delta-air.com). 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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Ketegangan dari kompetisi internasional menjadi serius dengan 

adanya pembentukan aliansi, seperti Komunitas Eropa (Europe 

Community) dan NAFTA.   

3) Langkah-langkah dalam melakukan penelitian pemasaran, antara lain 

berikut ini. 

a) Mempelajari situasi saat ini, yaitu apa yang diperlukan dan apa 

yang telah dilakukan saat ini untuk memenuhi kebutuhan tersebut?  

b) Memilih metode riset, dalam menentukan satu metode, mereka 

harus mempertimbangkan sisi efektivitas dan biaya-biaya yang 

diperlukan. 

c) Pengambilan data, ada 2 tipe data dalam riset, yaitu data primer 

dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang tersedia sebagai 

hasil riset sebelumnya. Penggunaan data sekunder dapat mengurangi 

penggunaan waktu, usaha, dan biaya/uang. Misalnya, data-data 

kependudukan dari Biro Pusat Statistik. Sedangkan data primer 

merupakan data baru yang harus dikumpulkan oleh peneliti. 

d) Analisis data. Data tidak berguna bila pengguna (kalangan 

pemasaran) tidak mengatur dan mengolahnya menjadi suatu 

informasi. 

e) Mempersiapkan sebuah laporan. Laporan ini harus merupakan 

gabungan dari metode riset dan penemuan data serta informasi yang 

telah diperoleh. Laporan ini sebaiknya memberikan alternatif solusi 

atau penyelesaian dan jika sesuai dapat memberikan rekomendasi 

untuk mengambil tindakan yang terbaik.  

4) Macam-macam metode penelitian pemasaran, antara lain berikut ini. 

a) Observasi, merupakan bentuk tertua dari riset pemasaran. Observasi 

adalah mengamati dan mencatat perilaku konsumen. Misalnya, 

mengobservasi perilaku belanja pelanggan di supermarket. 

b) Survey (survei), yaitu teknik riset pemasaran dengan menggunakan 

kuesioner (daftar pertanyaan atau pernyataan) disebarkan pada 

setiap individu yang menjadi responden (pengisi kuesioner) atau 

digunakan sebagai bahan untuk melakukan wawancara. 

c) Focus group (kelompok fokus), yaitu teknik riset pemasaran 

berupa sekelompok orang dikumpulkan, diberikan permasalahan, 

dan diminta untuk mendiskusikan secara mendalam. 

d) Experimentation (eksperimen), yaitu teknik riset pemasaran yang 

mencoba untuk membandingkan respons orang yang sama atau 
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orang-orang yang serupa (memiliki karakter yang mirip) dalam 

kondisi yang dibuat berbeda. 

5) Bauran pemasaran terdiri dari produk, penetapan harga (pricing), 

distribusi (place), dan promosi, berikut penjelasannya. 

a) Produk. Pemasaran dimulai dari sebuah produk (barang, jasa atau 

sebuah ide) yang tercipta untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan 

konsumen. Pengembangan produk baru adalah tantangan para 

kalangan pemasaran, yang harus selalu mempertimbangkan faktor 

perubahan. Kalangan pemasaran, sebagai contoh, harus 

mempertimbangkan perubahan teknologi, keinginan, dan kebutuhan 

konsumen dan kondisi ekonomi. 

b) Penetapan harga (pricing), yaitu memilih harga yang paling sesuai 

untuk sebuah produk agar dapat dijual. Setelah produk diwujudkan 

dan biaya produksi diketahui, tugas dari pemasaran adalah 

menentukan harga jual dari produk tersebut. 

c) Dalam bauran pemasaran, tempat (place) berarti distribusi, yaitu 

penempatan produk di outlet/toko yang sesuai, sebuah toko retail 

contohnya, memerlukan pengambilan keputusan tentang beberapa 

aktivitas distribusi yang semuanya bertujuan untuk menyampaikan 

produk dari pembuat kepada konsumen. 

d) Pada dasarnya promosi meliputi 2 hal, yaitu memperkenalkan 

produk dan membujuk konsumen untuk membeli produk. 

 

 

 

 

1. Pemasaran adalah proses dari perencanaan dan pelaksanaan konsep 

yang telah ditetapkan sebelumnya, penentuan harga, promosi dan 

distribusi ide, barang dan jasa untuk menghasilkan perubahan yang 

dapat memuaskan tujuan individu dan organisasi. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran adalah keinginan dan 

kebutuhan serta kemampuan konsumen. Faktor–faktor luar yang 

mempengaruhi program pemasaran adalah politik-hukum, sosial-

budaya, teknologi, ekonomi dan persaingan. 

3. Informasi mengenai keinginan dan kebutuhan konsumen dapat 

diperoleh melalui riset pemasaran, dengan tahapan, yaitu 

mempelajari situasi saat ini, memilih metode riset, mengumpulkan 

data, menganalisis data, dan mempersiapkan sebuah laporan. 

RANGKUMAN 
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4. Dua aspek penting dalam proses pemasaran adalah mengembangkan 

rencana pemasaran dan menentukan tujuan pemasaran. 

5. Bauran pemasaran (marketing mix), terdiri dari kebijakan produk 

(mengembangkan produk), harga (menetapkan harga), promosi 

(melakukan promosi), place atau tempat (mendistribusikan produk). 

Dalam bauran pemasaran jasa, terdapat 3 unsur tambahan yang 

melengkapi bauran tersebut, yaitu people (orang yang 

menyampaikan jasa), physical evidence (faktor-faktor fisik 

pendukung jasa), serta proses (proses penyampaian jasa). 

 

 

 

    

 

1) Definisi pemasaran adalah …. 

A. proses perencanaan dan pengimplementasian kebijakan produk pada 

kelompok sasaran 

B. atribut pemasaran yang digunakan untuk menentukan tingkat harga 

suatu produk pada pasar sasaran 

C. sejumlah aktivitas yang ditujukan untuk menentukan kebijakan 

promosi dan distribusi barang, jasa, dan ide kepada pelanggan 

potensial 

D. proses dari perencanaan dan pelaksanaan konsep yang telah 

ditetapkan sebelumnya, penentuan produk, harga, promosi dan 

distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 

dapat memuaskan tujuan individu dan organisasi 

 

2) Jenis produk yang dapat dipasarkan adalah .... 

A. barang atau produk yang dapat diraba semata 

B. jasa-jasa semata 

C. produk lain yang tidak berwujud semata 

D. barang, jasa, dan ide 

 

3) Faktor-faktor luar yang mempengaruhi pemasaran adalah .... 

A. politik-hukum dan sosial budaya  

B. teknologi, ekonomi dan persaingan 

C. kedua faktor di atas adalah benar 

D. jenis produk 

 

 

 

TES FORMATIF 1 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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4) Maksud dari periklanan adalah .... 

A. komunikasi bukan secara pribadi yang memerlukan pembayaran dan 

digunakan oleh sebuah sponsor yang dikenal untuk membujuk atau 

memberikan informasi kepada pembeli potensial tentang sebuah 

produk 

B. usaha-usaha komunikasi yang ditujukan untuk membangun 

hubungan baik 

C. usaha-usaha sebuah perusahaan untuk mengkomunikasikan kepada 

khalayak umum yang biasanya dilakukan melalui media 

D. komunikasi langsung antara penjual dan pembeli 

 

5) Strategi yang dilakukan perusahaan melalui penciptaan karakteristik 

produk atau image produk yang berbeda dengan pesaing disebut    

dengan …. 

A. publikasi 

B. diferensiasi produk  

C. riset produk baru 

D. segmentasi produk 

 

6) Harga sebuah produk harus mencakup .... 

A. biaya produksi semata 

B. biaya/operasi pemasaran semata 

C. nilai persaingan semata 

D. seluruh biaya baik operasi produksi dan pemasaran serta nilai 

persaingan 

 

7) Tiga unsur tambahan dalam bauran pemasaran jasa adalah .... 

A. orang, fisik, dan proses 

B. orang, jasa, dan periklanan 

C. publikasi, jasa, dan produk 

D. waktu, tempat, dan keahlian 

 

8) Termasuk bauran pemasaran (marketing mix), meliputi kebijakan …. 

A. produk (pengembangan barang) semata 

B. harga (penentuan harga) semata 

C. promosi semata 

D. produk, harga, promosi, dan distribusi 

 

9) Berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam promosi …. 

A. merek dan kemasan 

B. harga  dan distribusi 
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C. iklan dan promosi penjualan 

D. segmentasi dan diferensiasi 

 

10) Teknik riset pemasaran dengan menggunakan kuesioner disebarkan pada 

setiap individu yang menjadi responden, disebut .... 

A. survei 

B. observasi 

C. diskusi grup 

D. eksperimen 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. 

 

 

 

 

 

 

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 

 

 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal

×  
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Kegiatan Belajar 2 
    

Segmentasi Pasar, Penentuan Pasar 
Sasaran (Targeting), dan  
Posisi Pasar (Positioning) 

 
ejak dahulu para pemasar telah mengetahui bahwa produk dan jasa yang 

dihasilkan tidak dapat ditujukan untuk semua orang. Para pembeli 

memiliki keinginan, gaya hidup, selera yang berbeda satu sama lain. Oleh 

karena itu, menjadi hal yang sangat penting agar pemasar memikirkan konsep 

pasar sasaran (target marketing). Pasar sasaran (target market) adalah 

kelompok orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang sama. Untuk 

sebagian besar perusahaan memilih pasar sasaran merupakan tahap pertama 

dalam strategi pemasaran. 

 

A. SEGMENTASI PASAR 

 

Istilah pasar dalam konteks pemasaran adalah semua pelanggan (orang-

orang atau organisasi-organisasi) yang mempunyai keinginan dan kebutuhan 

untuk dapat dipuaskan, mempunyai kemampuan daya beli (memiliki sumber 

uang) dan mempunyai kemauan untuk menciptakan pertukaran.  

Perusahaan perlu mengadakan pemilahan atau pengelompokan pasar 

sehingga produk yang ditawarkan benar-benar dapat memuaskan kelompok 

pasar yang dituju sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Kegiatan 

ini disebut segmentasi pasar, sedang setiap kelompok pasar yang dituju 

tersebut merupakan segmen pasar. Definisi segmentasi pasar adalah proses 

membagi pasar keseluruhan untuk suatu barang dan jasa ke dalam beberapa 

kelompok pasar/segmen pasar dengan kebutuhan serupa. 

Ketika perusahaan telah mengidentifikasi segmen-segmen pasarnya, 

perusahaan kemudian dapat mengadaptasikan berbagai macam strategi 

pemasaran yang sesuai dengan tiap-tiap segmen. Beberapa perusahaan 

mencoba untuk memasarkan produk pada lebih satu segmen. Sebagai contoh, 

General Motors menawarkan mobil kecil, van, truk, mobil mewah, dan mobil 

sport dengan fitur dan tingkat harga yang bervariasi. Strategi General Motors 

adalah untuk menyediakan mobil sesuai dengan setiap segmen pasar. 

S 
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Untuk lebih memahami pentingnya segmentasi pasar maka kita lihat 

manfaat apa yang akan diperoleh perusahaan dari segmentasi pasar, yakni 

berikut ini. 

1. Perusahaan dapat mengidentifikasi peluang pengembangan produk baru.  

2. Perusahaan dapat mengembangkan program pemasaran dengan lebih 

efektif melalui penawaran layanan dan kualitas terbaik, pemberian harga 

yang layak, pemilihan saluran distribusi dan komunikasi yang tepat 

kepada segmen yang pasar yang dituju. 

3. Menjelaskan posisi perusahaan dari pesaing. 

 

Menurut definisi yang telah dibahas di atas, sebuah segmen pasar 

memiliki karakteristik umum yang hampir sama yang mempengaruhi 

keputusan pembelian. Dalam mengidentifikasi segmen pasar, pemasar atau 

peneliti sebaiknya melihat beberapa pengaruh yang berbeda pada perilaku 

konsumen. Empat faktor yang paling penting diperhatikan dalam 

mensegmentasi pasar adalah variabel geografis, demografis, psikografik, dan 

kegunaan produk. 

 

1. Variabel Geografis 

Segmentasi ini membagi-bagi pasar berdasar unit-unit geografis atau 

tempat di mana seseorang tinggal yang biasanya mempengaruhi keputusan 

dalam pembelian barang. Unit-unit geografis tersebut, antara lain populasi, 

jaringan transportasi, iklim, tipe, komersial, pendirian ritel, media, 

persaingan, pola pertumbuhan, peraturan, biaya hidup. Contoh dari upaya 

segmentasi berdasar geografis (khususnya iklim), yaitu pemasaran produk 

payung atau jas hujan ke daerah yang sering hujan, seperti Bogor atau 

Bandung.  

 

2. Variabel Demografis 

Terdiri dari umur, usia, pendapatan, gender, latar belakang etnik, status 

pernikahan, suku, agama, dan kelas sosial sebagai berikut. 

a. Usia dan siklus kehidupan adalah keinginan dan kemampuan 

konsumen yang berubah seiring bertambahnya usia. 

b. Tahap hidup adalah tahap di mana tidak setiap manusia memiliki tahap 

yang sama. Ada yang mengalami perceraian merupakan tahap hidup 

yang berbeda dengan konsumen yang baru saja melangsungkan 

pernikahan. 
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c. Gender (jenis kelamin) adalah tahap di mana pria dan wanita memiliki 

perbedaan sikap dan orientasi perilaku yang didasarkan pada polesan 

keturunan dan sosialisasi yang dilakukan. 

d. Pendapatan/penghasilan adalah tahap di mana penghasilan yang 

diperoleh membuat segmentasi dalam pembelian produk. Penghasilan 

besar dapat membeli mobil dan rumah mewah. Penghasilan sedang dapat 

membeli mobil yang tidak jelek, tetapi tidak mewah. Penghasilan kecil 

membuat konsumen membeli barang-barang sederhana yang sesuai 

dengan keperluannya. 

e. Generasi adalah tahap di mana segmentasi pasar didasarkan pada tahap 

generasi, apakah generasi muda atau tua. Ketika muda, selera konsumen 

pada musik, film, politik dan banyak hal berbeda ketika mereka sampai 

pada usia tua.  

f. Kelas sosial adalah tahap di mana konsumen berada dalam gaya hidup 

seperti apa yang sangat berpengaruh terhadap pilihan suatu produk yang 

ingin dibeli, seperti jenis mobil, baju, rumah, aktivitas di luar kerja. 

 

Perusahaan biasanya memperhatikan kriteria umur dan jenis kelamin 

untuk memasarkan produk baju dan sepatu. Ukuran, corak ataupun desain 

baju dan sepatu untuk anak-anak tentu berbeda dengan yang diperuntukkan 

untuk dewasa. Contoh lainnya antara lain produsen susu formula yang 

membeda-bedakan produk berdasar usia, antara lain susu untuk usia di bawah 

satu tahun, 1−3 tahun, dan di atas 3 tahun.  

 

3. Variabel Psikografis 

Karakteristik konsumen yang terdiri dari gaya hidup, pendapat terhadap 

sesuatu, ketertarikan dan sikap. Psikografis sangat penting bagi pemasar, 

karena tidak, seperti demografis dan geografis, psikografis terkadang dapat 

diubah dengan usaha-usaha pemasaran.  

a. Gaya hidup adalah segmentasi yang berdasarkan pada sikap, 

ketertarikan dan aktivitas serta keadaan keuangan yang dimiliki 

konsumen. 

b. Kepribadian adalah segmentasi produk yang didasarkan pada 

kepribadian yang dimiliki konsumen. 

c. Nilai adalah segmentasi yang menitikberatkan pada sejauh mana 

penilaian inti yang diambil atau dijadikan pegangan dengan melihat 

sikap dan perilaku konsumen. Nilai inti lebih dalam dari perilaku atau 
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sikap dan keputusan yang pada tahap dasar membuat pilihan dan 

keinginan konsumen jangka panjang. 

 

Segmen psikografis yang tak kalah penting untuk diperhatikan 

perusahaan adalah kelompok orang yang sudah mapan karena cenderung 

suka membeli produk bergengsi dengan citra eksklusif. Kebutuhan dan 

keinginan segmen ini tersebar pada berbagai kategori produk, seperti barang 

tahan lama (mobil mewah, jam tangan, sepatu, dan pakaian bermerek), 

barang tidak tahan lama (makanan dan minuman berkelas), serta jasa 

finansial (kartu kredit).   

 

4. Variabel Kegunaan Produk 

Karakteristik konsumen yang didasarkan pada cara-cara dari penggunaan 

produk yang biasanya membuat konsumen setia terhadap merek produk 

tersebut dan alasan mereka membeli produk tersebut. Sebagai contoh, ada 

tiga segmen sepatu wanita, yaitu untuk olahraga, untuk santai, dan untuk 

pesta. Setiap segmen pasar mencari manfaat yang berbeda di dalam sepasang 

sepatu. Seorang wanita yang membeli sepatu olahraga, mungkin tidak terlalu 

memperhatikan penampilan sepatu, tetapi sangat memperhatikan kekuatan 

dan kenyamanan sepatu untuk olahraga. Seorang wanita yang membeli 

sepatu santai, ingin terlihat cantik dan merasa nyaman. Sedangkan wanita 

yang membeli sepatu pesta, kemungkinan mencari sepatu dengan warna dan 

gaya yang spesifik, walaupun terkadang tidak nyaman dipakai. 

 

B. PENENTUAN PASAR SASARAN (TARGETING) 

 

Setelah proses pemilahan pasar (segmentasi) telah dilakukan dengan 

menghasilkan beberapa segmen pasar, langkah selanjutnya, yaitu 

menentukan segmen pasar mana yang hendak dituju oleh perusahaan. 

Sebagian perusahaan mencoba untuk memasarkan produk ke lebih dari satu 

segmen dalam satu populasi. Misalnya, mobil kijang yang ditujukan ke 

seluruh segmen. Sedangkan sebagian perusahaan memilih untuk memasarkan 

produknya pada segmen tertentu saja. Misalnya, minuman susu L-men yang 

hanya ditujukan pada pria mapan di kota besar.  

Dalam memilih pasar sasaran yang akan dituju, pemasar hendaknya 

memahami strategi penentuan pasar sasaran yang terdiri dari berikut ini. 
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1. Konsentrasi pada satu segmen (single segment concentration). 

Perusahaan berkonsentrasi memilih satu segmen pasar dengan 

menawarkan satu produk spesifik. Misal, produsen mobil VW yang 

berkonsentrasi pada pasar mobil kecil dan Porsche pada pasar mobil 

sport. 

2. Spesialisasi Selektif. Perusahaan memusatkan upaya pemasarannya 

pada satu atau beberapa segmen pasar yang paling menguntungkan.    

3. Spesialisasi Produk. Perusahaan membuat sebuah produk yang dapat 

dijual ke beberapa segmen pasar. Misal produsen yang membuat produk-

produk komoditas, seperti gula, tepung, garam yang menggunakan satu 

program bauran pemasaran untuk seluruh pasar. Kelebihan strategi 

adalah perusahaan dapat berpotensi menghemat biaya produksi dan 

pemasaran. Namun, kelemahannya adalah perusahaan lebih rentan 

terhadap persaingan. 

4. Spesialisasi Pasar. Perusahaan berkonsentrasi untuk melayani banyak 

kebutuhan dari sebuah kelompok konsumen. Misal perusahaan mi instant 

yang menawarkan berbagai variasi rasa pada kelompok pasar tersebut 

atau produsen minuman ringan yang menawarkan berbagai variasi 

kemasan pada produknya (botol kaca, botol plastik, kaleng, kardus).   

5. Mendukung pasar secara penuh. Perusahaan melayani semua 

kelompok konsumen dengan semua produk yang mungkin dibutuhkan 

mereka. Perusahaan mengembangkan suatu bauran pemasaran yang 

berbeda bagi tiap segmen pasar. Kelebihan strategi adalah dapat 

mendatangkan sejumlah keuntungan, tingkat penjualan, dan pangsa pasar 

yang lebih besar. Namun, kekurangannya adalah strategi membutuhkan 

biaya yang cukup tinggi dan kemungkinan dapat menimbulkan 

kanibalisme, yang terjadi ketika penjualan produk baru menyerang 

produk yang telah ada sebelumnya. 

 

C. PENENTUAN POSISI PASAR (POSITIONING) 

 

Dalam pemasaran, proses memperbaiki, mengadaptasi, serta 

mengkomunikasikan sifat (nature) suatu produk disebut positioning. Arti 

yang lebih tepat positioning atau penentuan posisi produk adalah bagaimana 

perusahaan menanamkan image produk di benak konsumen. 

Penentuan posisi produk berarti menjelaskan apa produk itu, seperti apa 

arti produk itu, dan bagaimana pelanggan harus mengevaluasinya. 
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Perusahaan perlu mengetahui persepsi dan preferensi pembeli mengenai 

produk yang ditawarkan. Perusahaan perlu berusaha membuat produknya 

lebih menonjol dari produk pesaing dan membuatnya lebih menarik bagi 

pembeli. Untuk melakukan strategi penentuan posisi pasar yang baik, 

perusahaan harus memutuskan karakteristik dan keistimewaan khusus yang 

membedakan produk yang ditawarkan dengan pesaing kepada pasar sasaran.  

Bagaimana perusahaan memilih positioning mereka? Ada tujuh alternatif 

pilihan variabel yang dapat digunakan sebagai dasar positioning, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Atribut positioning, posisi perusahaan yang didasarkan pada atribut-

atribut produk, seperti ukuran atau sudah berapa tahun perusahaan 

berdiri. 

2. Positioning yang menguntungkan, produk yang dibuat menjadi nomor 

satu di pasaran adalah sangat menguntungkan perusahaan. Misalnya, 

produk kecap biasanya selalu menyatakan sebagai yang nomor satu. 

3. Penggunaan atau aplikasi positioning, posisi produk sama baiknya 

dengan penggunaan beberapa aplikasi.  

4. Positioning pengguna, posisi produk sama baiknya dengan beberapa 

pengguna.  

5. Positioning pesaing, produk memperlihatkan dan mengklaim sebagai 

produk yang lebih baik dari produk pesaing.  

6. Positioning kategori produk, produk diposisikan sebagai leader di 

dalam kategori produk. 

7. Positioning kualitas dan harga, produk diposisikan sebagai produk 

dengan nilai penawaran terbaik.  

 

Pada umumnya, ada 4 hal positioning yang harus dihindari oleh 

perusahaan, yaitu berikut ini. 

1. Underpositioning, di mana merek perusahaan tidak begitu dilihat oleh 

konsumen. Biasanya terjadi pada merek produk yang baru saja 

memasuki pasar dan belum dikenal. 

2. Overpositioning, di mana konsumen melihat terlalu tinggi pada 

image/merek dari produk perusahaan. Contoh, orang melihat bahwa 

produk berlian Tiffany’s pasti sangat mahal, padahal tidak seperti itu. 

3. Confused positioning, di mana konsumen mengalami kebingungan 

karena terjadinya perubahan nama merek/logo yang terlalu sering. 
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4. Doubtful positioning, terjadi saat pembeli tidak percaya terhadap 

produk baik dari bentuk, kegunaan, harga, dan pabriknya. 

 

Setelah perusahaan menentukan positioning atau image produk terhadap 

produk pesaingnya maka langkah selanjutnya yang sangat menentukan 

adalah mengkomunikasikan posisi tersebut kepada konsumen. Sebagus apa 

pun positioning yang dimiliki suatu produk, apabila salah dalam 

mengkomunikasikannya maka positioning tersebut tidak akan tertancap di 

benak konsumen sebagai produk yang berbeda dengan pesaing. Akibatnya 

produk tersebut tidak akan memenangkan persaingan dengan produk yang 

telah ada sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

1) Apakah yang dimaksud dengan segmentasi pasar? Apa manfaat yang 

dapat diperoleh perusahaan dengan melakukan segmentasi? 

2) Jelaskan 4 variabel penting yang digunakan dalam segmentasi pasar! 

3) Jelaskan komponen-komponen dalam variabel psikografis! 

4) Jelaskan beberapa strategi penentuan pasar sasaran! 

5) Apakah yang dimaksud dengan positioning? 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1) Segmentasi pasar adalah sebuah usaha untuk memilah sebuah pasar 

menjadi beberapa kelompok pasar yang memiliki karakteristik serupa. 

Manfaat yang akan diperoleh perusahaan dari segmentasi pasar, yakni 

berikut ini. 

a) Perusahaan dapat mengidentifikasi berbagai peluang pengembangan 

produk baru.  

b) Perusahaan dapat mengembangkan program pemasaran dengan 

lebih efektif melalui penawaran layanan dan kualitas terbaik, 

pemberian harga yang layak, pemilihan saluran distribusi dan 

komunikasi yang tepat kepada segmen yang pasar yang dituju. 

c) Menjelaskan posisi perusahaan dari pesaing. 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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2) Empat variabel penting dalam segmentasi adalah berikut ini. 

a) Variabel geografis adalah tempat di mana orang itu tinggal yang 

biasanya telah mempengaruhi keputusan dalam pembelian barang. 

b) Variabel demografis terdiri dari umur, usia, pendapatan, gender, 

latar belakang etnik, status pernikahan, suku, agama, dan kelas 

sosial. 

c) Variabel psikografis, karakteristik konsumen yang terdiri dari gaya 

hidup, pendapat terhadap sesuatu, ketertarikan, dan sikap. 

d) Variabel kegunaan produk merupakan karakteristik konsumen 

yang didasarkan pada cara–cara dari penggunaan produk yang 

biasanya membuat konsumen setia terhadap merek produk tersebut 

dan alasan mereka membeli produk tersebut. 

3)  Komponen-komponen dalam variabel psikografis, yaitu berikut ini. 

a) Gaya hidup adalah segmentasi yang berdasarkan pada sikap, 

ketertarikan dan aktivitas serta keadaan keuangan yang dimiliki 

konsumen. 

b) Kepribadian adalah segmentasi produk yang didasarkan pada 

kepribadian yang dimiliki konsumen. 

c) Nilai adalah segmentasi yang menitikberatkan pada sejauh mana 

penilaian inti yang diambil atau dijadikan pegangan dengan melihat 

sikap dan perilaku konsumen. Nilai inti lebih dalam dari perilaku 

atau sikap dan keputusan yang pada tahap dasar membuat pilihan 

dan keinginan konsumen jangka panjang 

4)  Strategi penentuan pasar sasaran, terdiri dari berikut ini. 

a) Konsentrasi pada satu segmen (single segment concentration). 

Misal, VW berkonsentrasi pada pasar mobil kecil dan Porsche pada 

pasar mobil sport. 

b) Spesialisasi selektif. Perusahaan memilih sari atau beberapa segmen 

yang menarik atau layak (menguntungkan). 

c) Spesialisasi produk. Perusahaan membuat sebuah produk yang dapat 

dijual ke beberapa segmen pasar. 

d) Spesialisasi pasar. Perusahaan berkonsentrasi untuk melayani 

banyak kebutuhan dari sebuah kelompok konsumen. 

e) Mendukung pasar secara penuh. Perusahaan melayani semua 

kelompok konsumen dengan semua produk yang mungkin 

dibutuhkan mereka. 
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5)  Positioning atau penentuan posisi adalah bagaimana perusahaan 

menanamkan image produk di benak konsumen. 

 

 

 

 

1. Segmentasi pasar adalah proses pemilahan pasar menjadi 

sekumpulan konsumen yang memiliki kebutuhan dan keinginan 

yang sama. Empat variabel yang dapat dijadikan dasar segmentasi 

adalah geografis, demografis, psikografik, dan kegunaan produk. 

2. Penentuan pasar sasaran adalah sekelompok orang yang memiliki 

keinginan dan kebutuhan yang sama. Strategi penentuan pasar 

sasaran terdiri dari konsentrasi segmentasi single, spesialisasi 

selektif, spesialisasi produk, spesialisasi pasar, mendukung pasar 

secara penuh. 

3. Positioning, yaitu penentuan posisi adalah bagaimana perusahaan 

menanamkan image produk di benak konsumen. Tujuh pilihan yang 

dapat menjadi dasar positioning, yaitu atribut positioning, 

positioning yang menguntungkan, penggunaan atau aplikasi 

positioning, positioning pengguna, positioning pesaing, positioning 

kategori produk, positioning kualitas dan harga. 

4. Ada 4 hal yang harus dihindari oleh perusahaan, yaitu 

underpositioning, overpositioning, confused positioning, doubtful 

positioning. 

 

 

    

 

 

1) Pengertian dari segmentasi pasar adalah upaya .... 

A. pengembangan program bauran pemasaran pada pasar sasaran 

B. penetapan saluran distribusi dan komunikasi produk atau jasa 

kepada konsumen  

C. penentuan posisi produk perusahaan dari pesaing di benak 

konsumen 

D. penggolongan pasar secara keseluruhan ke segmen-segmen pasar 

dengan karakteristik serupa 

 

 

 

RANGKUMAN 

TES FORMATIF 2 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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2) Dalam strategi penentuan pasar sasaran menuntut pemasar melakukan 

langkah utama berikut …. 

A. market penetration 

B. market development 

C. market evaluation 

D. market targeting, market segmentation, dan market positioning 

 

3) Berikut ini adalah strategi penentuan pasar sasaran .... 

A. konsentrasi satu segmen  

B. analisis pesaing 

C. spesialisasi selektif 

D. A dan C benar 

 

4) Berikut yang bukan merupakan pilihan bagi perusahaan dalam memilih 

positioning adalah .... 

A. atribut produk 

B. pengguna produk  

C. harga 

D. nama perusahaan 

 

5) Maksud dari overpositioning adalah …. 

A. merek perusahaan tidak begitu dilihat oleh konsumen 

B. apabila konsumen melihat terlalu tinggi pada image/merek produk 

perusahaan 

C. konsumen mengalami kebingungan karena terjadinya perubahan 

nama merek/logo yang terlalu sering 

D. pembeli tidak percaya terhadap produk baik dari bentuk, kegunaan, 

harga dan pabriknya 

 

6) Positioning mengandung arti …. 

A. keputusan tentang apa arti produk itu, seperti apa produk itu, dan 

bagaimana pelanggan harus mengevaluasinya  

B. keputusan untuk membagi-bagi sebuah pasar menjadi kelompok-

kelompok pelanggan atau segmen pasar yang mempunyai 

karakteristik serupa  

C. upaya penanaman image produk ke dalam benak konsumen  

D. A dan C benar  

 

7) Hal-hal yang harus dihindari dalam positioning …. 

A. underpositioning 

B. atribut positioning 
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C. doubtful positioning 

D. A dan C benar 

 

8) Variabel gaya hidup dalam segmentasi adalah …. 

A. segmentasi yang didasarkan pada sikap, ketertarikan dan aktivitas 

serta keadaan keuangan yang dimiliki konsumen 

B. tahap di mana penghasilan yang diperoleh dijadikan satu-satunya 

dasar dalam melakukan segmentasi 

C. tahap di mana segmentasi pasar didasarkan pada tahap generasi, 

apakah generasi muda atau tua. Ketika muda, selera konsumen pada 

musik, film, politik, dan banyak hal berbeda ketika mereka sampai 

pada usia tua 

D. tahap di mana konsumen berada dalam situasi pembelian tertentu 

sehingga pemasar perlu menawarkan produk sesuai dengan situasi 

tersebut 

 

9) Maksud dengan karakteristik konsumsi produk berdasarkan cara-cara 

dari penggunaan produk yang biasanya membuat konsumen setia 

terhadap suatu merek produk dan alasan mereka membeli produk 

tersebut adalah .... 

A. positioning 

B. kegunaan produk  

C. target pasar  

D. spesialisasi produk 

 

10) Satu perusahaan yang memasarkan satu produk untuk seluruh pasar yang 

ada maka perusahaan tersebut memilih strategi pasar sasaran 

berdasarkan .... 

A. segmentasi tunggal 

B. spesialisasi produk 

C. spesialisasi pasar 

D. spesialisasi selektif 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2. 

 

 

 

 

 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal

×  
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Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 
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Kegiatan Belajar 3 
 

Perilaku Konsumen 
 

A. MEMAHAMI PERILAKU KONSUMEN 

 

Bagaimana perilaku konsumen sebelum memutuskan pembelian suatu 

produk? Mengapa pemasar perlu memahami perilaku konsumen? Misal 

dalam pembelian suatu produk DVD, pemasar perlu memahami faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsumen dalam membeli DVD. Manajer pemasaran 

selain harus menawarkan kualitas produk DVD yang diinginkan masyarakat, 

namun mereka juga perlu memahami alasan masyarakat membeli DVD. Apa 

yang ingin dipenuhi oleh masyarakat? Apakah ada sisi psikologis dan 

sosiologis untuk menjelaskan mengapa konsumen membeli produk tersebut, 

bukannya membeli produk lainnya? Berbagai pertanyaan tersebut merupakan 

salah satu contoh penjelasan dari apa yang dinamakan pemahaman tentang 

Perilaku Konsumen, yaitu sebuah studi yang mempelajari proses 

pengambilan keputusan konsumen dalam membeli dan mengonsumsi sebuah 

produk.   

Dengan demikian, analisis perilaku konsumen ditujukan untuk 

mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dalam memilih, 

membeli, menggunakan barang, jasa dan ide untuk memuaskan kebutuhan 

dan keinginan mereka. Pemasar perlu mempelajari keinginan, persepsi, 

preferensi, dan perilaku beli konsumen. Untuk itu, dalam melakukan analisis 

perilaku konsumen, pemasar perlu mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian, proses pembeliannya 

beserta perilaku pembeliannya.  

 

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen  

Dalam upaya untuk memahami perilaku konsumen, pemasar perlu 

memahami aspek psikologis dan sosiologi konsumen sebelum memutuskan 

pembelian suatu produk. Terdapat empat faktor penting yang mempengaruhi 

perilaku konsumen, yaitu faktor psikologis, pribadi, sosial, dan budaya. 

Dengan mengidentifikasi keempat faktor tersebut, pemasar mencoba untuk 

menjelaskan pilihan konsumen dan membuat prediksi tentang perilaku 

pembelian masa depan. Berikut penjelasan keempat faktor tersebut. 
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Psikologis, meliputi pengaruh yang berasal dari motivasi individu, 

persepsi, pembelajaran/kemampuan individu untuk belajar, dan keyakinan/ 

sikap individu. Motivasi individu/seseorang dalam membeli suatu produk 

adalah untuk memperoleh kepuasan. Terdapat berbagai teori motivasi seperti 

teori Freud, Maslow maupun teori Herzberg yang masing-masing 

mempunyai implikasi yang berbeda dalam analisis konsumen dan strategi 

pemasarannya. Persepsi merupakan suatu proses memilih, mengorganisasi, 

dan menginterpretasi input informasi dalam memperoleh gambaran tentang 

situasi tertentu. Pembelajaran merupakan perubahan dari suatu proses 

perilaku individu karena pengalaman. Teori pembelajaran mengajarkan pada 

para pemasaran bahwa permintaan didapat dari hubungan saling pengaruh 

dari data tarik atau drive, stimuli atau cues yang memotivasi, dan memberi 

penguatan atau reinforcement positif pada suatu hal. Keyakinan/kepercayaan 

adalah suatu pemikiran deskriptif seseorang tentang sesuatu yang didasarkan 

pada opini. Tugas pemasar adalah memperbaiki opini konsumen atas suatu 

produk yang mendorong pada proses pembelian. 

Pribadi, meliputi usia tahap siklus individu, pekerjaan, gaya hidup, 

kepribadian, dan status ekonomi. Pengaruh usia dan tahap siklus seseorang 

terhadap pembelian produk yang dikonsumsi, misal pasangan muda yang 

baru menikah dan belum mempunyai anak mempunyai pola perilaku beli 

yang berbeda dengan keluarga yang mempunyai anak usia sekolah. 

Sedangkan gaya hidup biasanya terkait dengan kegiatan, minat dan opini atau 

pola hidup sehari-hari seseorang.    

Sosial, meliputi faktor keluarga, pemimpin opini, dan kelompok 

referensi. Keluarga merupakan kelompok utama yang paling berpengaruh 

terhadap perilaku seseorang. pemimpin opini, yaitu orang yang pendapatnya 

dihargai atau diikuti orang lain. Kelompok referensi merupakan kelompok di 

mana seseorang tinggal atau berinteraksi, yang dapat memberi pengaruh 

langsung atau tidak langsung terhadap perilaku seseorang, seperti teman 

bermain, teman kantor, dan grup profesional. 

Kebudayaan, meliputi budaya (cara hidup yang memisahkan satu 

kelompok dengan kelompok lain), subbudaya, dan kelas sosial 

(ranking/urutan dari kelompok berdasarkan kriteria, seperti latar belakang 

keluarga, pekerjaan, dan penghasilan). Budaya merupakan determinan atau 

penentu yang paling fundamental dari keinginan dan perilaku seseorang.  

Serangkaian tata nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku seseorang didapat 

melalui keluarganya dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Subbudaya 
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berperan juga dalam pembentukan perilaku individu, seperti suku bangsa, 

agama, dan wilayah geografis. Sementara itu, kelas sosial dalam masyarakat 

mempunyai karakteristik nilai, minat, dan perilaku yang homogen dalam 

orientasi nilai. Kelas sosial membentuk perilaku konsumen dalam 

menentukan preferensi produk dan merek dari pakaian, perabotan rumah, 

kendaraan dan kegiatan waktu luang.    

 

2. Proses Pembelian Konsumen 

Terdapat sebuah model tentang studi perilaku konsumen yang dapat 

membantu para pemasar untuk memahami bagaimana proses pembeli sebuah 

produk oleh konsumen. Pada umumnya pemasar menggunakan informasi 

dalam tahapan proses ini untuk mengembangkan perencanaan pemasaran. 

Tahapan dalam proses pembelian konsumen, meliputi pengenalan masalah, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan untuk membeli, dan 

evaluasi setelah pembelian yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Pengenalan problem/masalah. Proses pembelian dimulai ketika 

konsumen mengenali sebuah masalah atau kebutuhan. Sebagai contoh, 

setelah kelahiran anak Anda yang kedua, Anda menyadari bahwa kontrakan 

rumah Anda terlalu kecil. Pengenalan masalah juga terjadi ketika Anda 

memiliki kesempatan untuk merubah kebiasaan pembelian Anda. Contohnya, 

ketika Anda memperoleh pekerjaan pertama Anda setelah wisuda, 

penghasilan baru Anda mungkin akan mempengaruhi Anda untuk membeli 

barang yang tadinya Anda anggap terlalu mahal, misalnya kemeja dan jam 

tangan bermerek, bahkan mobil.  

Pencarian informasi. Setelah mengetahui apa yang dibutuhkan 

biasanya konsumen akan mencari informasi. Pencarian tersebut tidak selalu 

susah. Misalnya, apabila Anda haus, Anda akan meminta seseorang untuk 

menunjukkan di mana penjual minuman atau bahkan hanya mengandalkan 

memori Anda untuk mencari penjual minuman. Prinsipnya sebelum Anda 

membeli sesuatu, Anda akan mencari informasi tentang apa yang menjadi 

kebutuhan Anda. Informasi tersebut dapat Anda peroleh dari sahabat, teman 

dekat, saudara, katalog pemasaran, pengumuman, bahkan pengalaman 

seseorang atau pengalaman sendiri. 

Evaluasi alternatif. Pada tahap ini konsumen memproses informasi 

tentang berbagai merek dan membuat pertimbangan terakhir yang bernilai. 

Beberapa konsep mendasar yang membantu proses evaluasi konsumen, yaitu 

konsumen mencoba memuaskan kebutuhan, kemudian mencari manfaat 
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tertentu dari suatu produk, dan selanjutnya konsumen melihat suatu produk 

sebagai satuan atribut yang menyajikan berbagai manfaat dalam memuaskan 

kebutuhan. Dalam hal ini, konsumen mengembangkan suatu kepercayaan 

atas suatu merek (brand belief) dari sejumlah atribut merek yang ditawarkan 

tersebut dan akhirnya membentuk brand image. Misal ketika Anda hendak 

membeli komputer, mungkin Anda mengembangkan sejumlah kriteria atau 

manfaat tertentu atas sejumlah atribut komputer (memori, harga, merek, dan 

sebagainya). Informasi yang telah Anda peroleh atas berbagai merek 

komputer yang ada berikut atribut produknya (warna, rasa, harga, gengsi, 

kualitas dan catatan servis) dapat membantu Anda melakukan evaluasi 

alternatif atas berbagai merek tersebut dan memilih komputer yang menurut 

Anda paling tepat memenuhi kebutuhan Anda. 

Keputusan untuk membeli. Konsumen harus membuat keputusan 

pembelian barang yang dibutuhkan yang meliputi keputusan tentang merek, 

vendor (dealer), kuantitas, waktu dan metode pembayaran. Keputusan 

pembelian tersebut dapat didasarkan pada motif rasional, motif emosional 

atau bahkan keduanya. Motif rasional melibatkan evaluasi atas sejumlah 

atribut produk (biaya, kualitas, dan kegunaan). Motif emosional melibatkan 

faktor subjektif dan mengarah pada keputusan irrasional. Contoh, Anda 

mungkin membeli merek jeans yang sama dengan teman Anda, bukan karena 

Anda merasa nyaman dengan jeans tersebut, namun agar Anda diterima 

dalam kelompok teman Anda. Keputusan seperti ini lebih mengacu pada 

sebuah keputusan yang lahir berdasarkan faktor subjektif sehingga terkadang 

saat sesudah melakukan suatu pembelian, kita bertanya, untuk apa membeli 

barang tersebut. 

Evaluasi setelah pembelian. Pemasaran tidak berhenti pada saat produk 

terjual. Pemasar perlu memonitor kepuasan dan tindakan konsumen pasca-

pembelian. Biasanya konsumen tidak ingin membeli suatu barang dengan 

proses pembelian yang rumit, mereka sering membeli barang yang sudah 

pernah mereka beli dan sukai. Setelah melakukan keputusan pembelian, 

konsumen mengalami tingkat kepuasan yang berbeda. Konsumen yang puas 

cenderung melakukan pembelian ulang terhadap barang yang mereka sukai 

dan cenderung memberi referensi kepada orang lain tentang merek yang 

digunakan tersebut (word of mouth). Sebaliknya, konsumen yang tidak puas 

dapat melakukan tindakan publik dengan mengeluh dan memberhentikan 

pemakaian merek serta memperingatkan temannya. Hal ini menjadi preseden 

buruk bagi perusahaan dalam memuaskan konsumennya. 
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B. PASAR ORGANISASI DAN PERILAKU PEMBELIANNYA 

 

Perilaku pembeli diobservasi setiap hari pada pasar konsumen, di mana 

aktivitas pemasaran, termasuk transaksi pembelian dan penjualan dapat 

dilihat secara jelas oleh publik. Sama pentingnya, perilaku pembeli pada 

pasar organisasi pun perlu diobservasi, walaupun aktivitas pemasarannya 

tidak dapat dilihat dengan jelas. Pemasaran untuk pembeli ini perlu 

mempertimbangkan jenis pasar organisasi dan perilaku pembeliannya yang 

berbeda dengan pasar konsumen. 

 

1. Pasar Organisasi 

Pasar organisasi terdiri dari 3 kategori, yaitu pasar industri, penjual, dan 

pemerintahan/pasar institusi.  

a. Pasar industri, termasuk bisnis yang melakukan pembelian barang yang 

diperlukan untuk membuat barang lain dan berguna selama proses 

produksi. Termasuk dalam pasar ini adalah petani, pabrik dan beberapa 

retailer. Contohnya, perusahaan es krim, yang tidak hanya membeli 

bahan untuk pembuatan es krim, tetapi juga pembungkus untuk kemasan 

produk mereka, dan juga lemari pendingin untuk penyimpanan es krim.  

b. Pasar penjual (reseller). Sebelum produk mencapai konsumen, harus 

melalui suatu pasar penjual yang terdiri dari perantara (intermediaries), 

termasuk penjual besar (wholesalers) dan penjual eceran (retailers) yang 

membeli barang-barang yang sudah jadi untuk kemudian dijual lagi.  

c. Pasar pemerintah dan institusi. Pemerintah merupakan pasar yang 

sangat besar dengan jumlah pegawai negeri yang melebihi angka satu 

juta orang merupakan pasar yang sangat besar. Pasar institusi terdiri dari 

organisasi non pemerintah, seperti rumah sakit, gereja, museum, 

organisasi amal yang juga menjadi pasar substansial untuk beberapa 

produk dan servis. Seperti organisasi pada pasar komersial, institusi-

institusi ini juga menggunakan persediaan dan peralatan sama, seperti 

bagian hukum, akuntansi, dan transportasi. 

 

2. Perilaku Pembelian Organisasi 

Dalam beberapa hal perilaku pembelian organisasi berbeda dari perilaku 

pembelian konsumen. Hal tersebut disebabkan beberapa hal, yaitu perbedaan 

permintaan, perbedaan keahlian pembeli organisasi, perbedaan dalam 
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pengambilan keputusan, dan perbedaan dalam hubungan antara penjual dan 

pembelinya. 

a. Perbedaan permintaan. Definisi permintaan adalah keinginan dan 

kemampuan pembeli untuk membeli sebuah produk atau jasa. Perbedaan 

pokok permintaan antara konsumen dan produk industri adalah 

permintaan derivatif dan permintaan tidak elastis. 

1) Permintaan derivatif adalah permintaan pada barang industri yang 

timbul sebagai akibat adanya permintaan konsumen. Contoh, ketika 

AMC Entertainment Inc. (www.amctheaters.com) menyadari bahwa 

banyak penonton film yang meminta sistem yang baru dalam teater 

maka jaringan teater pun diluncurkan pada tahun 1990. Untuk 

membuka 24 layar teater di Mesa, Arizona, 1999, AMC meminta 

sejumlah servis, seperti penjualan properti, arsitek, keuangan dan 

beberapa material, seperti besi bangunan, kaca, kamar mandi, 

pemanas, tempat untuk mendisplay barang dan karpet yang 

menghiasi teater. Kebutuhan ini timbul sebagai akibat dari 

permintaan konsumen yang terjadi. 

2) Permintaan tidak elastis, timbul ketika harga sebuah produk tidak 

berpengaruh pada permintaan. Contoh, permintaan untuk karton/ 

cardboard packaging yang biasa digunakan untuk mengemas 

produk, seperti filling cabinet. Produk ini merupakan bagian kecil 

dari industri ditinjau dari seluruh biaya yang dikeluarkan pabrik 

filling cabinet. Kenaikan harga karton tidak mempengaruhi 

permintaan cardboard packaging. Pembeli filling cabinet hanya 

akan melihat itu sebagai suatu kenaikan kecil. Permintaan pembeli 

untuk filling cabinet dan cardboard packaging akan berada pada 

tingkat yang sama. 

 

b. Perbedaan pada pembeli. Tidak seperti pasar konsumen pada 

umumnya, pembeli industri biasanya merupakan para profesional, 

spesialis dan ahli atau setidaknya memiliki informasi yang cukup.  

1) Sebagai profesional, pembeli industri telah terlatih dalam 

bertransaksi dan metode bernegosiasi. Ketika transaksi telah 

disepakati, pembeli industri pun mengatur kontrak-kontrak resmi. 

2) Sebagai seorang spesialis, pembeli industri adalah orang yang 

khusus memahami barang yang diperlukan. Misalnya, sebagai 
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pembeli untuk industri roti, Anda menjadi ahli dalam bahan-bahan 

makanan, seperti terigu, mentega.  

3) Pembeli industri sering kali ahli tentang produk yang akan 

dibelinya. Pembeli industri dapat belajar tentang tingkat persaingan 

produk industri dan pemilihan alternatif pemasok/vendor dengan 

mengunjungi pameran perdagangan, membaca majalah bisnis dan 

melalui proses berdiskusi/meeting dengan wakil-wakil vendor. 

 

c. Perbedaan dalam pengambilan keputusan. Anda telah memahami      

5 tahapan proses pembelian konsumen yang telah kita bahas di atas. 

Proses pembelian pada pasar industrial, berbeda dalam tiga hal penting, 

yaitu pengembangan spesifikasi produk, evaluasi alternatif, dan 

membuat evaluasi pasca-pembelian (seperti yang digambarkan dalam 

Gambar 6.2), dijelaskan sebagai berikut. 

1) Pengembangan spesifikasi produk. Sebagai tahap pertama dari 

proses pembelian, proses pengenalan masalah/kebutuhan pada pasar 

organisasi memerlukan satu langkah tambahan, yaitu pengembangan 

spesifikasi produk. Untuk itu sebuah dokumen dibuat untuk 

menggambarkan karakteristik produk secara terperinci yang 

diperlukan oleh pembeli dan harus dipenuhi oleh vendor. Spesifikasi 

ini digunakan pada tahap pencarian informasi, ketika pembeli 

mencari produk dan vendor yang dapat memenuhi apa yang mereka 

perlukan.  

2) Evaluasi alternatif-alternatif yang ada. Dalam mengevaluasi 

alternatif yang tersedia, pembeli dengan hati-hati memilih calon 

vendor berdasarkan produk yang telah dibuat sebelumnya. Hanya 

vendor yang dapat memenuhi kualifikasi yang dapat 

dipertimbangkan pembeli industri. Kemudian, calon vendor akan 

mengevaluasi berdasarkan faktor-faktor lainnya, seperti harga, 

realitas dan reputasi. 

3) Membuat evaluasi pasca-penjualan. Pada tahap akhir, evaluasi 

pasca-penjualan dibuat lebih sistematis oleh pembeli industri 

daripada pembelian yang dilakukan konsumen. Pembeli organisasi 

menguji produk dan mengevaluasinya, satu tahap demi satu tahap, 

untuk mendapatkan keyakinan akan produk tersebut. Pembeli 

melakukan catatan produk dan kualitas layanan yang diterima dari 

supplier/vendor untuk mengevaluasi hasil kerja vendor. Hasil 
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evaluasi ini sangat penting sebagai pertimbangan untuk menyeleksi 

calon vendor pada masa yang akan datang.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.2. 
Proses Pembelian pada Pasar Organisasi 

 

d. Perbedaan dalam hubungan transaksi (pembeli-penjual). Hubungan 

bertransaksi antara pembeli-penjual pada konsumen sering kali bersifat 

informal dan hanya satu kali transaksi. Secara kontras, pada pasar 

industri yang sering kali ada dalam hubungan pembeli-penjual ini yaitu 

perkembangan hubungan jangka panjang yang sangat menguntungkan 

untuk kedua belah pihak. 

 

 

 

 

 

 

1) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen! 

2) Jelaskan tahapan dalam pengambilan keputusan seorang konsumen! 

3) Apa yang dimaksud dengan motif rasional dan motif emosi dalam 

pengambilan keputusan pembelian? 

4) Siapa saja yang termasuk pasar organisasi, jelaskan! 

5) Jelaskan perbedaan pasar organisasi dan konsumen akhir berdasarkan 

perbedaan permintaannya! 

 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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Petunjuk Jawaban Latihan 

 

1) Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen adalah sebagai berikut. 

a) Psikologis, meliputi pengaruh yang berasal dari motivasi individu, 

persepsi, kemampuan untuk belajar, dan sikap individu. 

b) Pribadi, meliputi gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. 

c) Sosial, meliputi faktor yang berasal dari keluarga, pemimpin opini 

(yaitu orang yang pendapatnya dihargai atau diikuti orang lain), dan 

kelompok referensi, seperti teman bermain, teman kantor, dan grup 

profesional. 

d) Kebudayaan, meliputi budaya (cara hidup yang memisahkan satu 

kelompok dengan kelompok lain), sub budaya dan kelas sosial 

(ranking/urutan dari kelompok berdasarkan kriteria, seperti latar 

belakang keluarga, pekerjaan, dan penghasilan). 

2) Tahapan pengambilan keputusan seorang konsumen, yaitu sebagai 

berikut. 

a) Pengenalan problem/masalah. Proses pembelian dimulai ketika 

konsumen mengenali sebuah masalah atau kebutuhan. 

b) Pencarian informasi. Setelah mengetahui apa yang dibutuhkan 

biasanya konsumen akan mencari informasi. 

c) Evaluasi alternatif. Jika Anda berada di pasar untuk membeli 

komputer, mungkin Anda berpikir tentang memori, harga, merek. 

d) Keputusan untuk membeli. Konsumen harus membuat keputusan 

pembelian barang yang dia butuhkan. 

e) Evaluasi setelah pembelian. 

3) Motif rasional melibatkan evaluasi atas sejumlah atribut produk (biaya, 

kualitas, dan kegunaan). Motif emosi melibatkan faktor subjektif dan 

mengarah pada keputusan irrasional. 

4) Pasar organisasi terdiri dari berikut ini. 

a) Pasar industri, termasuk bisnis yang melakukan pembelian barang 

yang diperlukan untuk membuat barang lain dan berguna selama 

proses produksi. Termasuk dalam pasar ini adalah petani, pabrik, 

dan beberapa retailer. Contoh, Baskin&Robins tidak hanya membeli 

bahan untuk pembuatan es krim, tetapi juga kantong belanja dan 

pembungkus untuk kemasan produk mereka, dan juga lemari 

pendingin untuk penyimpanan es krim.  
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b) Pasar penjual (reseller). Sebelum produk mencapai konsumen, 

mereka harus melalui suatu pasar penjual yang terdiri dari perantara 

(intermediaries), termasuk penjual besar (wholesalers) dan penjual 

eceran (retailers) yang membeli barang-barang yang sudah jadi 

untuk kemudian dijual lagi.  

c) Pasar pemerintah dan institusi. Pemerintah merupakan pasar yang 

sangat besar dengan jumlah pegawai negeri yang melebihi angka 

satu juta orang merupakan pasar yang sangat besar. Pasar institusi 

terdiri dari organisasi non pemerintah, seperti rumah sakit, gereja, 

museum, organisasi amal yang juga menjadi pasar substansial untuk 

beberapa produk dan jasa. Seperti organisasi pada pasar komersial, 

institusi-institusi ini juga menggunakan persediaan dan peralatan 

sama, seperti bagian hukum, akuntansi, dan transportasi. 

5) Perbedaan pasar organisasi dan pasar konsumen akhir berdasarkan 

permintaan adalah sebagai berikut. 

a) Permintaan derivatif adalah permintaan pada barang industri yang 

timbul sebagai akibat adanya permintaan konsumen. 

b) Permintaan tidak elastis, timbul ketika harga sebuah produk tidak 

berpengaruh pada permintaan. 

 

 

 

 

1. Perilaku konsumen adalah pembelajaran tentang proses 

pengambilan keputusan yang diambil oleh konsumen untuk 

membeli dan mengonsumsi suatu barang.  

2. Empat faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu 

psikologi, pribadi, sosial, dan budaya. 

3. Proses pembelian konsumen terdiri dari pengenalan masalah, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan untuk membeli, 

evaluasi setelah pembelian.  

4. Pasar organisasi terdiri dari industri, penjual, dan pemerintah/pasar 

institusi. 

5. Pasar industri, termasuk bisnis yang melakukan pembelian barang 

yang diperlukan untuk membuat barang lain dan yang berguna 

untuk selama proses produksi. Termasuk dalam pasar ini adalah 

petani, pabrik dan beberapa retail. 

RANGKUMAN 
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6. Pasar penjual, yaitu pasar organisasi yang terdiri dari pihak-pihak 

perantara yang membeli barang-barang yang sudah jadi untuk 

kemudian dijual lagi.  

7. Pasar institusi terdiri dari organisasi nonpemerintah seperti rumah 

sakit, gereja, museum, organisasi amal yang juga menjadi pasar 

substansial untuk beberapa produk dan jasa. 

8. Perbedaan pokok permintaan antara konsumen dan produk industri 

adalah permintaan derivatif (permintaan pada barang industri yang 

timbul sebagai akibat dari adanya permintaan konsumen) dan 

permintaan tidak elastis (timbul ketika harga sebuah produk tidak 

berpengaruh pada permintaan).  

9. Tidak seperti konsumen pada umumnya, pembeli industri adalah 

para profesional, spesialis dan ahli atau setidaknya memiliki 

informasi yang cukup. 

10. Perbedaan proses pengambilan keputusan pembeli organisasi 

mengacu pada tiga proses penting, yaitu pengembangan spesialisasi 

produk, evaluasi alternatif-alternatif yang ada, dan membuat 

evaluasi pasca-penjualan. 

 

 

    

 

 

1) Perilaku konsumen adalah pembelajaran tentang .... 

A. proses pengambilan keputusan konsumen untuk membeli dan 

mengonsumsi suatu barang 

B. keputusan konsumen dalam memilih berbagai tawaran produk di 

pasar 

C. proses pengambilan keputusan perusahaan dalam menawarkan  nilai 

terbaik bagi konsumen 

D. penciptaan penawaran produk atau jasa terbaik dan pemberian harga 

yang layak kepada segmen yang ditargetkan 

 

2) Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah pengaruh .... 

A. alam, politik 

B. ekonomi, hukum 

C. penawaran, persaingan 

D. psikologi, pribadi dan sosial 

 

 

 

TES FORMATIF 3 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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3) Proses pengambilan keputusan beli konsumen mengacu pada beberapa 

proses penting, yaitu .... 

A. evaluasi atas pengembangan program pemasaran perusahaan 

B. promosi produk yang dilakukan perusahaan 

C. pelaksanaan strategi bauran pemasaran perusahaan atas suatu produk  

D. pengembangan spesialisasi produk, evaluasi alternatif-alternatif 

yang ada, dan membuat evaluasi pasca-penjualan 

 

4) Kapan permintaan tidak elastis timbul?  

A. Ketika konsumen melakukan proses evaluasi atas atribut produk.  

B. Saat pembeli memutuskan untuk membeli sebuah produk atau servis 

sesuai kebutuhan dan keinginannya.  

C. Ketika permintaan konsumen berada pada tingkat yang menurun. 

D. Ketika harga sebuah produk tidak berpengaruh pada permintaan. 

 

5) Penjelasan tentang pasar reseller yang benar adalah …. 

A. terdiri dari industri, penjual, dan pemerintah/pasar institusi 

B. termasuk bisnis yang melakukan pembelian barang yang diperlukan 

untuk membuat barang lain dan yang berguna untuk selama proses 

produksi 

C. pasar organisasi yang terdiri dari pihak-pihak perantara, termasuk 

whosalers dan retailers yang membeli barang-barang yang sudah 

jadi untuk dijual lagi 

D. terdiri dari organisasi nonpemerintah, seperti rumah sakit, gereja, 

museum, organisasi amal yang juga menjadi pasar substansial untuk 

beberapa produk dan jasa 

 

6) Pasar organisasi, terdiri dari …. 

A. industri 

B. konsumen 

C. pemerintahan/pasar institusi 

D. A dan C benar 

 

7) Rumah sakit, gereja, museum, organisasi amal adalah organisasi yang 

berada di pasar .... 

A. institusi  

B. pemerintah 

C. industri 

D. konsumen 
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8) Motif apakah yang melibatkan evaluasi atas sejumlah atribut produk? 

A. Motif irrasional. 

B. Motif rasional. 

C. Motif emosional. 

D. A dan B benar. 

 

9) Permintaan pada barang industri yang timbul sebagai akibat adanya 

permintaan konsumen, disebut permintaan .... 

A. perusahaan 

B. derivatif 

C. tidak elastis 

D. elastis 

 

10) Berikut ini yang bukan merupakan perbedaan antara pasar organisasi 

dengan pasar individu adalah .... 

A. jumlah pembelian organisasi banyak, individu sedikit 

B. pembeli organisasi profesional, individu tidak profesional 

C. permintaan organisasi tidak elastis, individu elastis 

D. permintaan organisasi elastis, individu tidak elastis 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3. 

 

 

 

 

 

 

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 

 

 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal

×  
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Kunci Jawaban Tes Formatif 
 

Tes Formatif 1 

1) D. Pemasaran adalah proses dari perencanaan dan pelaksanaan 

konsep yang telah ditetapkan sebelumnya, penentuan harga, 

promosi dan distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan 

pertukaran yang dapat memuaskan tujuan individu dan 

organisasi. 

2) D. Produk yang dapat dipasarkan adalah barang, jasa, ide, tempat, 

pengalaman, dan semua benda tidak berwujud. 

3) C. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pemasaran adalah 

ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya, teknologi. 

4) A. Iklan adalah komunikasi bukan secara pribadi yang memerlukan 

pembayaran dan digunakan oleh sebuah sponsor yang dikenal 

untuk membujuk atau memberikan informasi kepada pembeli 

potensial tentang sebuah produk.  

5) B. Diferensiasi adalah upaya perusahaan dalam penciptaan 

karakteristik produk atau image produk yang berbeda dari 

pesaing sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pelanggan. 

6) D. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan sebuah harga 

produk adalah seluruh biaya baik produksi maupun 

administratif, nilai dari konsumen, dan pesaing. 

 7) A. Tiga unsur tambahan bauran pemasaran dalam pemasaran jasa 

adalah orang, proses, dan fisik. 

8) D. Bauran pemasaran terdiri dari produk, harga, distribusi, dan 

promosi. 

9) C. Alat-alat promosi, yaitu iklan, promosi penjualan, publisitas, 

public relation, pemasaran langsung. 

10) A. Teknik riset pemasaran dengan menggunakan kuesioner 

disebarkan pada setiap individu yang menjadi responden disebut 

survei. 
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Tes Formatif 2 

1) D. Segmentasi pasar adalah proses membagi-bagi pasar keseluruhan 

untuk suatu barang dan jasa ke dalam beberapa kelompok 

pasar/segmen pasar dengan kebutuhan serupa. 

2) D. Langkah-langkah dalam menentukan pasar sasaran adalah 

mengidentifikasi dan membuat profil kelompok-kelompok 

pembeli yang berbeda dalam hal kebutuhan dan preferensi mereka 

(market segmentation), pilih satu atau lebih segmen pasar yang 

akan dimasuki (market targeting), untuk setiap target pasar, 

membangun dan mengkomunikasikan benefit utama penawaran 

perusahaan (market positioning). 

3) D. Strategi penentuan pasar sasaran konsentrasi pada satu segmen, 

spesialisasi selektif, spesialisasi produk, spesialisasi pasar, dan 

masuk ke seluruh pasar. 

4) D. Pilihan dalam positioning atribut produk, penggunaan produk, 

pengguna, kualitas dan harga produk, kecuali nama perusahaan. 

5) B. Overpositioning adalah ketika konsumen melihat terlalu tinggi 

pada image/merek dari produk perusahaan. 

 6) D. Positiniong produk harus memuat keputusan akan seperti apa 

posisi yang akan diraih dan pernyataan yang memuat konsep 

penanaman image produk pada benak konsumen. 

7) D. Hal yang harus dihindari dalam positioning adalah 

overpositioning, doubtful positioning, confused positioning, dan 

underpositioning. 

8) A. Gaya hidup adalah sikap, ketertarikan dan aktivitas serta keadaan 

keuangan yang dimiliki konsumen. 

9)  B. Segmentasi kegunaan produk adalah segmentasi berdasarkan 

karakteristik konsumsi produk berdasarkan cara–cara dari 

penggunaan produk yang biasanya membuat konsumen setia 

terhadap merek produk tersebut dan alasan mereka membeli 

produk tersebut. 

10) B. Satu perusahaan yang memasarkan satu produk untuk seluruh 

pasar yang ada maka perusahaan tersebut memilih strategi pasar 

sasaran berdasarkan spesialisasi produk. 
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Tes Formatif 3 

1) A. Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan yang 

diambil oleh konsumen untuk membeli dan mengonsumsi suatu 

barang. 

2) D. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah psikologi, 

pribadi dan sosial. 

3) D. Proses pengambilan keputusan mengacu pada beberapa proses 

penting, yaitu Pengembangan spesialisasi produk, Evaluasi 

alternatif-alternatif yang ada, dan Membuat evaluasi pasca- 

penjualan. 

4) D. Jika harga tidak lagi mempengaruhi permintaan maka permintaan 

terhadap barang tersebut menjadi tidak elastis 

5) C. Pasar reseller adalah sebelum produk mencapai konsumen, 

mereka harus melalui suatu pasar reseller yang terdiri perantara/ 

intermediaries, termasuk whosalers dan retailers yang membeli 

barang-barang yang sudah jadi dan menjual kembali.  

6) D. Pasar organisasi terdiri dari industri, penjual, pemerintah/pasar 

institusi. 

 7) A. Rumah sakit, gereja, museum, organisasi amal adalah organisasi 

yang berada di pasar institusi. 

8) B. Motif yang melibatkan evaluasi atas sejumlah atribut produk 

disebut motif rasional. 

9) B. Permintaan pada barang industri yang timbul sebagai akibat 

adanya permintaan konsumen, disebut permintaan derivatif. 

10) D. Perbedaan antara pasar organisasi dengan pasar individu, kecuali 

permintaan organisasi elastis, individu tidak elastis. 
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