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II TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Rokok 
2.1.1 Definisi Rokok 
 Industri rokok di Indonesia mempunyai peran yang besar 
dalam menyumbang devisa negara, mengingat besarnya 
populasi konsumen produk ini. Rokok merupakan suatu produk 
yang diperuntukan bagi orang dewasa. Namun tidak sedikit 
anak dibawah umur yang mengkonsumsi produk ini. Oleh 
karena besarnya potensi pasar inilah yang mendorong industri 
berlomba lomba untuk mengeluarkan produk dengan ciri khas 
serta inovasinya. 
 Menurut Heryani (2014), rokok adalah hasil  olahan  
tembakau  yang  terbungkus, dihasilkan  dari tanaman Nicotiana  
Tabacum,  Nicotiana  Rustica dan  spesies  lainnya  atau 
sintetisnya  yang  mengandung  nikotin  dan  tar  dengan  atau  
tanpa  bahan tambahan. Rokok merupakan silinder dari kertas 
berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi 
tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi 
daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada 
salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar dapat dihirup 
lewat mulut pada ujung lainnya. 
 
2.1.2 Jenis Rokok 

Indonesia adalah satu satu negara yang memproduksi 
rokok kretek. Di Indonesia rokok terbuat dari bahan yang alami 
yaitu tembakau dan cengkeh. Rokok biasanya terdiri dari rokok 
dengan atau tanpa filter. Filter digunakan untuk menyaring 
bahan-bahan berbahaya dalam asap rokok yang dihisap. Rokok 
filter merupakan rokok yang pada bagian pangkalnya terdapat 
gabus, sedangkan Rokok tanpa filter adalah rokok yang pada 
bagian pangkalnya tidak terdapat gabus dan biasanya harganya 
lebih murah dibanding yang memakai filter. Rokok berdasarkan 
bahan baku atau isinya dibagi menjadi tiga jenis menurut 
Sitepoe (1997), yaitu:  
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1. Rokok Putih adalah rokok dengan bahan baku atau isi hanya 
daun tembakau yang diberi saus untuk mendapatkan efek 
rasa dan aroma tertentu. 

2. Rokok Kretek adalah rokok dengan bahan baku atau isi 
berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk 
mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. 

3. Rokok Klembak adalah rokok dengan bahan baku atau isi 
berupa daun tembakau, cengkeh, dan kemenyan yang diberi 
saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.  

 
2.1.3 Rokok di Indonesia 
 Indonesia merupakan negara yang mempunyai 
penduduk terbesar ke 4 di dunia dengan jumlah total sekitar 870 
juta jiwa. Jumlah perokok di Indonesia juga mencatat jumlah 
terbanyak ketiga di dunia setelah Cina dan India. Kebanyakan 
perokok di Indonesia adalah laki laki, namun tidak sedikit juga 
perempuan. Jumlah perokok di Indonesia diperkirakan sekitar 
61,4 juta perokok. Persaingan industri rokok nasional sangat 
ketat, hal ini dapat dilihat dari kegiatan pemasaran yang 
dilakukan oleh masing masing produsen untuk mendapatkan 
sebanyak mungkin konsumen. Ketatnya persaingan rokok di 
Indonesia juga dapat dilihat dari iklan di tv yang berlomba lomba 
membuat tagline yang menarik danagar dapat mudah diingat 
oleh konsumen. 
 
2.2 Bauran Pemasaran 

Menurut Kotler dan Armstrong (2003), bauran 
Pemasaran adalah perangkat alat pemasaran taktis dan dapat 
dikendalikan produk, harga, distribusi, dan promosi yang 
dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan 
yang diinginkan perusahaan dalam pasar sasaran. Menurut 
Assauri (2004), bauran pemasaran merupakan kombinasi 
variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem 
pemasaran, variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan 
untuk mempengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen, 
adapun unsur atau variabel tersebut adalah: 
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1. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 
kepada pasar untuk mendapat perhatian, dimiliki, digunakan 
atau dikonsumsi, yang meliputi barang secara fisik, jasa, 
kepribadian, tempat, organisasi, dan gagasan atau buah 
fikiran.  

2. Harga adalah suatu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 
untuk kegiatan produksi. 

3. Distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk sampai 
ketangan pemakai atau konsumen pada waktu yang tepat. 

4. Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang 
dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas 
pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 
mempengaruhi atau membujuk, dan mengingatkan pasar 
sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 
menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan 
perusahaan yang bersangkutan 

 
2.2.1 Produk 
 Produk adalah apa yang produsen hasilkan untuk 
dipasarkan kepada konsumen. Produk dapat dibagi kedalam 2 
jenis yaitu barang dan jasa. Menurut Buchari (2007), produk 
merupakan seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak 
berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama 
baik toko yang menjual pabrik serta pelayanan pengecer, yang 
diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya. Produk 
yang ditawarkan perusahaan harus disertakan dengan 
pelayanan yang diberikan perusahaan kepada konsumen atau 
perantara pemasaran. Produk bukan hanya berbentuk sesuatu 
yang berwujud saja, seperti makanan, minuman dan sebagainya 
akan tetapi juga sesuatu yang tidak berwujud seperti pelayanan 
dan jasa. Menurut Saladin (2003), produk merupakan segala 
sesuatu yang dapat ditawarkan kesuatu pasar untuk 
diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat 
memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen.  
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Menurut Kotler (2003), ada lima tingkatan produk, yaitu 
core benefit, basic product, expected product, augmented 
product dan potential product. Penjelasan tentang kelima 
tingkatan produk adalah : 
a. Core benefit (namely the fundamental service of benefit that 

costumer really buying) yaitu manfaat dasar dari suatu 
produk yag ditawarkan kepada konsumen. 

b. Basic product (namely a basic version of the product) yaitu 
bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh 
panca indra. 

c. Expected product (namely a set of attributes and conditions 
that the buyers normally expect and agree to when they 
purchase this product) yaitu serangkaian atribut-atribut 
produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli 
pada saat membeli suatu produk. 

d. Augmented product (namely that one includes additional 
service and benefit that distinguish the company’s offer from 
competitor’s offer) yaitu sesuatu yang membedakan antara 
produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk 
yang ditawarkan oleh pesaing. 

e. Potential product (namely all of the argumentations and 
transformations that this product that ultimately undergo in 
the future) yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk 
yang dialami oleh suatu produk dimasa datang. 

Banyak klasifikasi suatu produk yang dikemukakan ahli 
pemasaran, diantaranya pendapat yang dikemukakan oleh 
Kotler. Menurut Kotler (2002), produk dapat diklasifikasikan 
menjadi beberapa kelompok. Berdasarkan wujudnya, produk 
dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu : 
a. Barang, merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga 

bisa dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, 
dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. 

b. Jasa, merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang 
ditawarkan untuk dijual (dikonsumsi pihak lain). Seperti 
halnya bengkel reparasi, salon kecantikan, hotel dan 
sebagainya 
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Produk memiliki daya tahan yang berbeda beda. Setiap 
perusahaan selalu menginginkan daya tahan produk yang 
bagus sehingga kualitas produk tetap terjaga dengan baik 
sampai produk berada di tangan konsumen. Berdasarkan aspek 
daya tahannya produk dapat dikelompokkan menjadiduayaitu: 
a. Barang tidak tahan lama (nondurable goods) 

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang 
biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali 
pemakaian. Dengan kata lain, umur ekonomisnya dalam 
kondisi pemakaian normal kurang dari satu tahun. 
Contohnya: sabun, pasta gigi, minuman kaleng dan 
sebagainya. 

b. Barang tahan lama (durable goods) 
Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang 
biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian 
(umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah satu 
tahun lebih). Contohnya lemari es, mesin cuci, pakaian dan 
lainlain. 

Berdasarkan tujuan konsumsi yaitudidasarkan pada 
siapa konsumennya dan untuk apa produk itu dikonsumsi, maka 
produk diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 
a. Barang konsumsi (consumer’s goods) 

Barang konsumsi merupakan suatu produk yang langsung 
dapat dikonsumsi tanpa melalui pemrosesan lebih lanjut 
untuk memperoleh manfaat dari produk tersebut. 

b. Barang industri (industrial’s goods) 
Barang industri merupakan suatu jenis produk yang masih 
memerlukan pemrosesan lebih lanjut untuk mendapatkan 
suatu manfaat tertentu. Biasanya hasil pemrosesan dari 
barang industri diperjual belikan kembali. 
Menurut Kotler (2002), barang konsumen adalah barang 
yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir sendiri 
(individu dan rumah tangga), bukan untuk tujuan bisnis. Pada 
umumnya barang konsumen dibedakan menjadi empat jenis : 
1. Convenience goods 

Merupakan barang yang pada umumnya memiliki 
frekuensi pembelian tinggi (sering dibeli), dibutuhkan 
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dalam waktu segera, dan hanya memerlukan usaha yang 
minimum (sangat kecil) dalam pembandingan dan 
pembeliannya. Contohnya antara lain produk tembakau, 
sabun, surat kabar, dan sebagainya. 

2. Shopping goods 
Barang-barang yang dalam proses pemilihan dan 
pembeliannya dibandingkan oleh konsumen diantara 
berbagai alternatif yang tersedia. Contohnya alat-alat 
rumah tangga, pakaian, furniture, mobil bekas dan lainnya. 

3. Specialty goods 
Barang-barang yang memiliki karakteristik atau identifikasi 
merek yang unik dimana sekelompok konsumen bersedia 
melakukan usaha khusus untuk membelinya. 

4. Unsought goods 
Merupakan barang-barang yang tidak diketahui konsumen 
atau kalaupun sudah diketahui, tetapi pada umumnya 
belum terpikirkan untuk membelinya. Contohnya asuransi 
jiwa, ensiklopedia, tanah kuburan dan sebagainya. 

Kualitas produk merupakan pemahaman bahwa produk 
yang ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual lebih yang 
tidak dimiliki oleh produk pesaing. Oleh karena itu perusahaan 
berusaha memfokuskan pada kualitas produk dan 
membandingkannya dengan produk yang ditawarkan oleh 
perusahaan pesaing. Akan tetapi, suatu produk dengan 
penampilan terbaik atau bahkan dengan tampilan lebih baik 
bukanlah merupakan produk dengan kualitas tertinggi jika 
tampilannya bukanlah yang dibutuhkan dan diinginkan oleh 
pasar. 

Menurut Kotler and Armstrong (2004), arti dari kualitas 
produk adalah “the ability of a product to perform its functions, it 
includes the product’s overall durability, reliability, precision, 
ease of operation and repair, and other valued attributes” yang 
artinya kemampuan sebuah produk dalam memperagakan 
fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, 
ketepatan, kemudahan pengoperasian dan reparasi produk juga 
atribut produk lainnya. 
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Menurut Mullins et al. (2005) apabila perusahaan ingin 
mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam pasar, 
perusahaan harus mengerti aspek dimensi apa saja yang 
digunakan oleh konsumen untuk membedakan produk yang 
dijual perusahaan tersebut dengan produk pesaing. Dimensi 
kualitas produk tersebut terdiri dari : 
1. Performance (kinerja), berhubungan dengan karakteristik 

operasi dasar dari sebuah produk 
2. Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama atau umur 

produk yang bersangkutan bertahan sebelum produk 
tersebut harus diganti. Semakin besar frekuensi pemakaian 
konsumen terhadap produk maka semakin besar pula daya 
tahan produk. 

3. Conformance to specifications (kesesuaian dengan 
spesifikasi), yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar 
dari sebuah produk memenuhi spesifikasi tertentu dari 
konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada produk. 

4. Features (fitur), adalah karakteristik produk yang dirancang 
untuk menyempurnakan fungsi produk atau menambah 
ketertarikan konsumen terhadap produk. 

5. Reliabilty (reliabilitas), adalah probabilitas bahwa produk 
akan bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode 
waktu tertentu. Semakin kecil kemungkinan terjadinya 
kerusakan maka produk tersebut dapat diandalkan. 

6. Aesthetics (estetika), berhubungan dengan bagaimana 
penampilan produk bisa dilihat dari tampak, rasa, bau, dan 
bentuk dari produk. 

7. Perceived Quality (kesan kualitas), sering dibilang 
merupakan hasil dari penggunaan pengukuran yang 
dilakukan secara tidak langsung karena terdapat 
kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau 
kekurangan informasi atas produk yang bersangkutan. Jadi, 
persepsi konsumen terhadap produk didapat dari harga, 
merek, periklanan, reputasi, dan 
Negara asal. 
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2.2.2 Harga 
Menurut Dr. Effendi M. Guntur (2009) harga merupakan 

satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan 
pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan dan merupakan 
unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat 
diubah dengan cepat. Harga sering dijadikan kualitas bagi 
konsumen, orang sering memilih harga yang lebih tinggi 
diantara 2 barang sejenis. Karena beranggapan kualitasnya 
lebih baik, konsumen memandang harga adalah sebagai barang 
yang mampu memberikan manfaat atas pemenuhan kebutuhan 
dan keinginannya. Bagi produsen penetapan harga sangat 
penting dan peka, keputusannya dapat mempengaruhi 
perkembangan keberadaan dan kemajuan usahanya.  Oleh 
karena itu penentuan harga perlu diperhitungkan dengan cermat 
dan hati-hati. 

Menurut Kotler (2002), harga adalah satu-satunya 
elemen dalam bauran pemasaran yang menghsilkan 
pendapatan dan merupakan satu dari elemen bauran 
pemasaran yang paling fleksibel, dimana ia dapat diubah 
dengan cepat. terdapat enam prosedur langkah untuk menetap 
harga sebagai berikut : 
1. Memilih tujuan penetapan harga 
2. Menentukan permintaan 
3. Memperkirakan biaya 
4. Menganalisa biaya, harga, dan penawaran pesaing 
5. Memilih metode penetapan harga 
6. Memilih harga akhir 

Harga memiliki peran penting dalam keberhasilan 
pemasaran suatu produk dan kelangsungan hidup suatu 
perusahaan, menurut Sutojo (2001)  peranan harga adalah 
sebagai berikut :  
1. Harga adalah salah satu faktor penentu jumlah permintaan 

produk di pasar.  
Dalam kehidupan sehari-hari harga dapat bersifat elastis dan 
tidak elastis terhadap perubahan harga. Permintaan dapat 
dikatakan elastisitas apabila permintaan berubah setiap kali 
harga naik atau turun. Sedangkan harga tidak elastis apabila 
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permintaan tidak banyak berubah karena perubahan harga. 
Termasuk dalam kategori produk yang elastisitas adalah 
barang atau jasa yang dipergunakan untuk pemenuhan 
kebutuhan sekunder. 

2. Harga menentukan hasil penjualan dan keuntungan  
Hasil penjualan produk yang diterima perusahaan setiap 
masa tertentu sama dengan jumlah satuan yang terjual dikali 
harga persatuan produk. Sedangkan keuntungan yang 
diperoleh setiap masa tertentu sama dengan hasil penjualan 
dikurangi jumlah biaya yang ditanggung perusahaan dalam 
masa yang sama.  

3. Harga dalam strategi harga mempengaruhi distribusi produk  
Harga per satuan produk, struktur potonga harga dan syarat 
pembayaran mempunyai peranan penting terhadap 
kesediaan distributor dalam mendistribusikan produk. 
Dimana harga tersebut harus kompetitif, dalam artitidak 
terlalu besar bedanya dengan harga produk yang setara.  
Apabilaperbandingan harga tersebut terlalu besar maka 
kelancaran penjualan produk dapat terhambat.  Akibatnya 
resiko yang ditanggung distributor lebih besar dibandingkan 
apabila mereka mendistribusikan produk lain yang lebih laku. 
Hal itu dapat menimbulkan keseganan distributor, 
mendistribusikan produk yang bersangkutan, apabila jika 
syarat penjualan adalah kredit penjualan bukan konsinyasi. 

4. Harga dapat mempengaruhi segmen pasar dan dapat 
menembus perusahaan 
Melebarkan sayap pemasaran produk dengan memasuki 
segemen pasar lain yang belum pernah ada sebelumnya 
dapat menanbah keuntungan.  Dengan penentuan segmen 
pasar, perusahaan harus menetapkan harga dan kualitas 
yang sesuai dengan segmen pasar yang dituju. Salah satu 
segmen pasar dibanyak Negara yang digunakan sebagai 
sarana melebarkan jangkauan pemasaran adalah segmen 
pasar tingkat bawah. 

Menurut Kotler (2002), metode penetapan harga meliputi 
sebagai berikut:  
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1. Mark up pricing  
Harga jual ditentukan berdasarkan presentasi keuntungan 
yang diharapkan datambahkan dengan keseluruhan biaya 
produksi sebagai keuntungan atau laba. 

2. Target return pricing  
Perusahaan menentukan tingkat harga yang akan 
menghasilkan pengembalian dengan target yang sudah 
ditentukan. 

3. Perceived value pricing  
Harga ditentukan berdasarkan penilaian konsumen terhadap 
produk bila konsumen menilai produk tinggi, maka harga  
yang  ditetapkan  atau  produk juga tinggi.  

4. Going rate pricing 
Harga yang ada mengikuti harga pasar yang ada 
berdasarkan harga jual yang ditetapkan pesaing.  

5. Sealed bid pricing 
Harga ditentukan berdasarkan dugaan perusahaan tentang 
berapa besar harga yang akan ditetapkan pesaing, bukan 
biaya dan permintaanya sendiri yang digunakan ketika 
perusahaan ingin memenangkan pesaing. 

Kotler dan Armstrong (2007), mengatakan bahwa 
konsumen akan memutuskan untuk memilih produk yang 
memiliki harga yang sesuai/adil. Penetapan harga, seperti 
marketing mix lainnya harus dimulai dengan nilai pelanggan 
ketika konsumen membeli sebuah produk, mereka menukarkan 
suatu  nilai (harga) untuk mendapatkan sesuatu yang berharga 
(manfaat dari memiliki  atau  menggunakan produk). 
 
2.2.3 Promosi 
 Kegiatan promosi merupakan kegiatan kunci untuk 
meraih profit penjualan yang besar bagi perusahaan. Promosi 
adalah cara jitu menarik hati konsumen untuk memakai produk 
yang ditawarkan. Persaingan produk pada perusahaan biasanya 
ada pada poin promosi, dimana perusahaan satu dengan 
perusahaan yang lain berlomba lomba menarik perhatian 
konsumen dengan berbagai macam cara. Untuk produk yang 
baru memasuki pasar sangat perlu dipromosikan agar 
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konsumen data mengenal produk tersebut. Ada banyak cara 
untuk mempromosikan produk diantaranya adalah memberikan 
potongan harga, pemberian bonus, seni iklan dan juga masih 
banyak lagi. Menurut Swastha dan Irawan (2008), promosi 
adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis 
yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 
mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk 
memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun 
pembeli yang potensial. 
 Promosi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan 
volume penjualan. Volume penjualan yang bertambah akan 
meningkatkan keuntungan yang didapat oleh perusahaan. 
Dalam promosi, kegiatan yang dilakukan tidak hanya sekedar 
berkomunikasi ataupun menyampaikan informasi, tetapi juga 
menginginkan komunikasi yang mampu menciptakan 
suasana/keadaan dimana para pelanggan bersedia memilih dan 
memiliki produk. Dengan demikian promosi yang akan dilakukan 
haruslah selalu berdasarkan atas beberapa hal sehingga tujuan 
yang diharapkan dapat tercapai. Menurut Tjiptono (2000), tujuan 
promosi diantaranya adalah : 
a. Menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu 

kebutuhan (category  
     need).  
b. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang 

suatu produk kepada konsumen (brand awareness).  
c. Mendorong pemilihan terhadap suatu produk (brand attitude).  
d. Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk (brand 

puchase intention).   
e. Mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain 

(puchase facilitation). 
f. Menanamkan citra produk dan perusahaan (positioning). 

Menurut Swastha dan Irawan (2008) mengemukakan 
tujuan promosi adalah 3 yaitu adalah untuk modifikasi tingkah 
laku, memberitahu, membujuk, dan mengingatkan konsumen. 
a. Modifikasi tingkah laku 

Kegiatan promosi yang dilakukan sebagai usaha untuk 
merubah tingkah laku yang sudah ada. Penjualan akan selalu 
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berusaha memberikan kesan baik pada produk yang 
dijualnya. 

b. Memberitahu 
Kegiatan promosi ditujukan untuk memberitahukan pasar 
yang dituju tentang penawaran perusahaan. Promosi yang 
bersifat informasi umumnya lebih sesuai dilakukan pada 
tahap-tahap awal di dalam siklus kehidupan produk.  Kiranya 
hal ini merupakan masalah penting untuk meningkatkan 
permintaan. Sebagai orang tidak akan membeli barang atau 
jasa sebelun mereka mengetahui produk tersebut dan apa 
faedahnya. Promosi yang bersifat memberitahukan penting 
bagi konsumen karena dapat membantu pengambilan 
keputusan untuk membeli. 

c. Membujuk  
Promosi yang bersifat membujuk kurang disenangi orang 
namunkenyataannya sekarang ini banyak yang muncul 
adalah promosi yang bersifat membujuk.  Promosi seperti ini 
diarahkan untuk mendorong pembelian. 

d. Mengingatkan 
Promosi yang bersifat mengingatkan, dilakukan untuk 
mempertahankan merk produk di hati masyarakat dan perlu 
dilakukan selama tahap kedewasaan di dalam siklus 
kehidupan produk.  Ini berarti hak perusahaan berusaha 
untuk paling tidak mempertahankan pembeli yang ada. 

Telah diterangkan di atas bahwa promosi adalah 
kegiatan yang direncanakan dengan maksud membujuk dan 
merangsang konsumen agar membeli produk perusahaan, 
sehingga tujuan untuk meningkatkan penjualan diharapkan 
dapat tercapai dan memberi kepuasan bagi konsumen.Menurut 
Hurriyati (2005), bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi yang 
sama, tetapi bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan 
berdasarkan tugas-tugas khususnya. Beberapa tugas khusus itu 
sering disebut bauran promosi (promotion mix) yang mencakup : 
a. Personal Selling (Penjualan Pribadi)  

Komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual dengan 
calonpelanggan untuk memperkenalkan suatu produk 
kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman 
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pelanggan terhadap produk sehingga pelanggan kemudian 
akan mencoba dan membelinya. 

b. Mass Selling 
Merupakan pendekatan yang menggunakan media 
komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada khalayak 
ramai dalam satu waktu. Ada dua bentuk utama mass selling 
yaitu periklanan dan publisitas. Periklanan merupakan salah 
satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan 
perusahaan dalam mempromosikan produknya. Iklan adalah 
bentuk komunikasi tidak langsung yang didasarkan pada 
informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk 
yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa 
menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang 
untuk melakukan pembelian. 

c. Sales Promotion (Promosi Penjualan)  
Bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai 
insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian 
produk dengan segera dan atau meningkatkan jumlah barang 
yang dibeli pelanggan. Tujuan dari promosi penjualan yaitu 
perusahaan dapat menarik pelanggannya untuk mencoba 
produk pesaing, mendorong pelanggan membeli lebih 
banyak, menyerang aktivitas para pesaing. 

d. Public Relations (Hubungan Masyarakat)  
Merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu 
perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan 
dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut.  
Dalam hal ini yang dimaksud kelompokitu adalah mereka 
yang terlibat mempunyai kepentingan dan dapat 
mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai 
tujuannya. 
 

e. Direct Marketing (Pemasaran Langsung)  
Adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif, yang 
memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk 
menimbulkan respon yang terukur dan atau transaksi di 
sembarang lokasi. Dalam Direct Marketing, komunikasi 
promosi ditujukan langsung kepada konsumen individual, dan 
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tujuan agar pesan-pesan tersebut ditanggapi konsumen yang 
bersangkutan, baik melalui telepon, pos atau dengan datang 
langsung ke tempat pemasar. Teknik ini berkembang sebagai 
respon terhadap demasifikasi (pengecilan) pasar, dimana 
semakin banyak ceruk pasar (market niche) dengan 
kebutuhan serta pilihan yang sangat individual. 

f. Word of Mouth (Komunikasi dari Mulut ke Mulut)  
Pentingnya penyerahan (greater importance of referral) dan 
komunikasi dari mulut ke mulut merupakan salah satu ciri 
khusus dari promosi dalam bisnis jasa. Pelanggan seringkali 
memperhatikan dengan teliti penyerahan jasa dan kemudian 
menceritakan pengalamannya pada pelanggan potensial 
lainnya.  Mereka yang senang dapat memberikan masukan 
pada penyedia jasa dan pada kenyataannya beberapa bisnis 
khususnya didirikan untuk menawarkan jasa seperti itu. 
Penelitian atas rekomendasi perseorangan melalui word of 
mouth menjadi salah satu sumber yang penting, di mana 
orang yang menyampaikan rekomendasi secara perorangan 
seringkali lebih disukai sebagai sumber informasi. Pelanggan 
memiliki harapan yang nyata. Pertama kali mereka 
memutuskan untuk membeli, pelanggan memulai interaksi 
dengan penyedia jasa dan menemukan kualitas teknik dan 
fungsional dari jasa yang ditawarkan. Sebagai hasil dari 
pengalaman dari interaksi dan menilai kualitas jasa tadi, 
pelanggan dapat menjadi tertarik atau dapat pula tidak 
kembali lagi. Positif atau negatifnya komunikasi word of 
mouth akan berpengaruh pada luasnya pengguna lain jasa. 

 
2.3 Persaingan Produk 
 Menurut Kotler (2010), keunggulan bersaing merupakan 
keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan yang melebihi 
pesaing yang diperoleh dengan menawarkan nilai yang lebih 
besar kepada konsumen daripada tawaran pesaing. Strategi 
pemasaran bersaing merupakan strategi yang memposisikan 
perusahaan secara kuat dalam menghadapi pesaing dan 
memberikan keunggulan strategis terkuat bagi perusahaan. Tiga 
strategi bersaing yang disarankan bagi perusahaan, yaitu 
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kepemimpinan biaya menyeluruh, diferensiasi, dan fokus. 
Disamping itu tiga strategi bersaing lain yang disebut dengan 
value disciplines, di mana perusahaan memperoleh posisi yang 
unggul dengan memberikan nilai yang lebih besar kepada 
konsumen. Ketiga strategi tersebut yaitu kesempurnaan 
operasional, keintiman pelanggan, dan kepemimpinan produk. 
Berdasarkan perbedaan karakteristik perusahaan terbagi 
kedalam empat posisi persaingan yaitu: 
1. Pemimpin Pasar (Market Leader) yang memiliki pangsa pasar 
terbesar yaitu sebesar 40%.  
2. Penantang Pasar (Market Challenger) memiliki pangsa pasar 
sebesar 30%. 
3. Pengikut Pasar (Market Follower) memiliki pangsa pasar 
sebesar 20%. 
4. Penceruk Pasar (Market Nicher) memiliki pangsa pasar 
sebesar 10% 
 
2.4 Perilaku Konsumen 
 Perilaku konsumen sangat erat kaitannya dengan 
keadaan dan situasi lingkungan dimana konsumen dilahirkan. 
Ini artinya, setiap konsumen yang dilahirkan di masing masing 
daerahnya mempunyai keputusan yang berbeda untuk 
melakukan sebuah pengambilan keputusan pembelian produk. 
Setiap konsumen mempunyai penilaian, kebutuhan, pendapat, 
sikap, dan selera yang berbeda-beda, sehingga pengambilan 
keputusan dalam tahap pembelian akan dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. Menurut Kotler (2010) faktor yang 
mempengaruhi perilaku konsumen adalah: 
1. Faktor Kebudayaan, faktor kebudayaan berpengaruh luas 

dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Faktor 
kebudayaan terdiri dari: budaya, subbudaya, kelas sosial. 

2. Faktor Sosial, selain faktor budaya, perilaku seorang 
konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti 
kelompok acuan, keluarga serta status sosial. 

3. Faktor Pribadi, faktor pribadi yang memberikan kontribusi 
terhadap perilaku konsumen terdiri dari: usia dan tahap siklus 
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hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, gaya hidup, 
kepribadian dan konsep diri. 

4. Faktor Psikologis, pilihan pembelian seseorang dipengaruhi 
oleh empat faktor psikologi utama yaitu motivasi, persepsi, 
pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. 

 Menurut Kotler (2008), perilaku konsumen akan 
menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian 
mereka. Proses pengambilan keputusan tersebut merupakan 
sebuah pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri atas lima 
tahap yaitu sebagai berikut: 
1. Pengenalan Masalah, penganalisaan keinginan dan 

kebutuhan ini ditujukan terutama untuk mengetahui adanya 
keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi dan belum 
terpuaskan. Jika kebutuhan tersebut diketahui, maka 
konsumen akan segera memahami adanya kebutuhan yang 
belum segera terpenuhi atau masih bisa ditunda 
pemenuhannya, serta kebutuhan yang sama-sama harus 
dipenuhi. Jadi dari tahap ini proses pembelian itu mulai 
dilakukan. 

2. Pencarian Informasi, konsumen yang tergugah kebutuhannya 
akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak 
mengenai produk atau jasa yang ia butuhkan. Pencarian 
informasi dapat bersifat aktif maupun pasif. Informasi yang 
bersifat aktif dapat berupa kunjungan terhadap beberapa 
toko untuk membuat perbandingan harga dan kualitas 
produk, sedangkan pencarian informasi pasif, dengan 
membaca suatu pengiklanan di majalah atau surat kabar 
tanpa mempunyai tujuan khusus dalam perkiraanya tentang 
gambaran produk yang diinginkan. 

3. Evaluasi Alternatif, tahap ini meliputi dua tahap, yaitu 
menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta 
mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian 
berdasarkan tujuan pembeliannya. Tujuan pembelian bagi 
masing-masing konsumen tidak selalu sama, tergantung 
pada jenis produk dan kebutuhannya. Ada konsumen yang 
mempunyai tujuan pembelian untuk meningkatkan prestasi, 
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ada yang sekedar ingin memenuhi kebutuhan jangka 
pendeknya dan sebagainya. 

4. Keputusan Pembelian, keputusan untuk membeli disini 
merupakan proses pembelian yang nyata. Jadi, setelah 
tahap-tahap dimuka dilakukan maka konsumen harus 
mengambil keputusan apakah membeli atau tidak. Bila 
konsumen memutuskan untuk membeli, konsumen akan 
menjumpai serangkaian keputusan yang harus diambil 
menyangkut jenis produk, merek, penjual, kuantitas, waktu 
pembelian dan cara pembayarannya. Perusahaan perlu 
mengetahui beberapa jawaban atas pertanyaan–pertanyaan 
yang menyangkut perilaku konsumen dalam keputuan 
pembeliannya. 

5. Perilaku Pascapembelian, setelah membeli produk, 
konsumen akan mengalami level kepuasan atau 
ketidakpuasan. Tugas pemasar tidak berakhir saat produk 
dibeli, melainkan berlanjut hingga periode pascapembelian. 
Pemasar harus memantau kepuasan pascapembelian, 
tindakan pasca pembelian, dan pemakaian produk pasca 
pembelian. 

 
2.5 Persepsi dan Preferensi Konsumen 
2.5.1 Persepsi 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi 
adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses 
seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. 
Menurut Sugihartono et al. (2007), persepsi adalah kemampuan 
otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk 
menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera 
manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang 
dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu 
baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang 
akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.  

Menurut Walgito (2004), persepsi merupakan suatu 
proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus 
yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi 
sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated 
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dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat 
diambil oleh individu dengan berbagai macam 10 bentuk. 
Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu 
tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. 
Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, 
pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, 
maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi 
mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain. 
Dalam menumbuhkan persepsi ada beberapa faktor, 
diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Menurut 
Miftah (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 
seseorang adalah sebagai berikut : 
a. Faktor internal. Perasaan, sikap dan kepribadian individu, 

prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses 
belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan 
kebutuhan juga minat, dan motivasi. 

b. Faktor eksternal. Latar belakang keluarga, informasi yang 
diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, 
ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan 
familiar atau ketidak asingan suatu objek. 

 
2.5.2 Preferensi 

 Menurut Indarto (2011), preferensi konsumen 
didefinisikan sebagai selera subjektif (individu), yang diukur 
dengan utilitas, dari bundel berbagai barang. Konsumen 
dipersilahkan untuk melakukan rangking terhadap bundel 
barang yang mereka berikan pada konsumen. Menurut Besanko 
dan Braeutigam (2008), yang perlu diperhatikan adalah 
preferensi itu bersifat independen terhadap pendapatan dan 
harga. Kemampuan untuk membeli barang-barang tidak 
menentukan menyukai atau tidak disukai oleh konsumen. 
Terkadang seseorang dapat memiliki preferensi untuk produk A 
lebih dari produk B, tetapi ternyata sarana keuangannya hanya 
cukup untuk membeli produk B. 

Menurut Sandhusen (2000), guna memahami preferensi 
konsumen dalam memilih produk, maka diperlukan kerangka 
pikir yang memudahkan penelitian. Ada banyak model yang 



23 
 

mengungkap tentang perilaku konsumen, namun model yang 
dikemukakan oleh cukup menjelaskan respon dari konsumen 
sebagai pembeli dalam mengambil keputusan. Walapun 
penelitian ini membahas hingga pembelian yang dilakukan oleh 
konsumen dari Buyer’s Black Box menuju Buyer’s Response. 
 
2.6 Penelitian Terdahulu 

Menurut penelitian Rina (2006), menyebutkan bahwa 
posisi persaingan yang terbentuk dari keempat merek teh 
kemasan botol (Frestea, Fruitea, Sosro, dan Tebs) adalah teh 
botol sosro memiliki keunggulan pada atribut atribut kesesuaian 
harga dengan mutu, aroma, menariknya iklan yang ditayangkan 
dan kemudahan mendapatkan produk. Tebs unggul pada atribut 
harga jual, rasa, dan media iklan. Fruitea memiliki keunggulan 
pada atribut lokasi penjualan yang strategis. Sedangkan merek 
frestea tidak memiliki keunggulan dibandingkan ketiga merek 
lainnya.  

Menurut penelitian Sagita (2012), menyebutkan bahwa 
dengan penelitiannya menggunakan analisis faktor, terdapat 4 
faktor yang paling berpengaruh yaitu product, price, place dan 
productivity and quality selanjutnya diolah dengan 
menggunakan Multidimensional Scalling. Hasil dari analisis 
Multidimensional Scalling didapatkan bahwa Mega Rasa dan 
Mirasa mempunyai hubungan kedekatan (kemiripan) pada 
atribut harga sesuai kualitas sehingga memiliki persaingan yang 
kuat diantara keduanya pada atribut tersebut. Untuk Suling 
Gading dan Taman Sari bersaing kuat pada atribut rasa tape 
yang kuat dan ukuran kemasan bervariasi. Kemudian pada 
Taman Sari dan Suling Populer bersaing ketat pada persediaan 
produk sesuai kebutuhan konsumen dan atribut minimnya 
ongkos menuju lokasi penjualan. Sedangkan pada Suling 
Populer dengan Mirasa dan Mega rasa bersaing kuat pada 
atribut kemudahan menjangkau lokasi penjualan dan pada 
atribut produk sesuai keinginan konsumen. Dari kelima merek 
brem tersebut bersaing kuat pada atribut mudah mendapatkan 
produk. 
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Menurut penelitian Vinnyria (2005), menyebutkan bahwa 
dari analisis faktor yang dilakukan, didapatkan atribut yang 
terpilih untuk variabel harga adalah harga jual, harga terjangkau 
dan kesesuaian harga dengan mutu. Untuk variabel produk 
adalah frekuensi pakai ulang, kandungan gizi dan kemasan. 
Untuk variabel promosi adalah frekuensi iklan muncul dan daya 
tarik iklan. Untuk variabel distribusi adalah kemudahan 
mendapatkan produk dan lokasi penjualan yang strategis. 
Sedangkan dari hasil penelitian menggunakan Multidimensional 
Scalling, didapatkan persepsi konsumen merek Filma 
menempati posisi paling unggul, dengan pesaing kuat yaitu 
Bimoli. Pada variabel produk merek Bimoli menempati posisi 
yang paling unggul, dengan pesaing kuat merek Filma dan 
Tropical. Pada variabel promosi merek Tropical menempati 
posisi yang paling unggul, dengan pesaing kuat yaitu merek 
Bimoli dan Filma. Pada variabel distribusi merek Filma 
menempati posisi yang paling unggul, dengan pesaing kuat 
yaitu merek Bimoli. 

Menurut jurnal penelitian Altuna (2011), menyebutkan 
bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan mengindikasikan 
dua dimensi yang paling penting dari evaluasi konsumen adalah 
kepercayaan merek dan pelayanan konsumen. Variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini ada 14. Variabel tersebut 
diantaranta adalah citra merek, manfaat produk, kemudahan 
penggunaan, alat komunikasi pemasaran, slogan merek, harga, 
produk dermatologi, kepercayaan produk, efek produk, fitur 
produk, kandungan produk, manfaat sosial, karakteristik andi 
dandruff, pelayanan konsumen. Merek produk yang digunakan 
dalam objek penelitian ini ada 7 merek, diantaranya adalah 
pantene, rejoice, blendax, elidor, ipek, dove dan elseve. Hasil 
pemetaan visual menggunakan analisis MDS menunjukkan 
bahwa merek pantene, rejoice, blendax, dan elidor berada pada 
kuadran 1 dimana nilai dimensi pengaruh merek dan 
kepercayaan serta pelayanan konsumen memiliki nilai positif. 
Dove dan elseve berada pada kuadran 2 dimana nilai dimensi 
pengaruh mereknya bernilai positif dan kepercayaan serta 
pelayanan konsumen memiliki nilai positif. Produk shampoo 
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bermerek ipek berada pada kuadran 3 yang artinya nilai pada 
dimensi pengaruh merek dan kepercayaan serta pelayanan 
konsumen adalah negatif. Berdasarkan hasil pemetaan ada 4 
merek yang bersaing ketat pada kuadran 1, dove dan elseve 
bersaing pada kuadran 2 dan merek ipek yang berada di 
kuadran 3 kurang memiliki daya saing terhadap keenam produk 
shampoo yang lain. 

Menurut jurnal penelitian Wardhana (2015), yang 
meneliti tentang analisis posisi produk elektronik di Indonesia 
menghasilkan beberapa peta persepsi yang terbentuk dengan 
masing masing jenis produk diantaranya kamera digital, 
notebook, dan smartphone. Variable yang digunakan dalam 
penelitian ini ada 5 diantaranya adalah design, feature, 
reliability, durability, and easy to find. Pada peta persepsi yang 
terbentuk dengan jenis produk notebook, merek Toshiba, Hp, 
Lenovo, dan Dell berada pada kuadran 1 yang berarti unggul 
dalam aspek feature dan design. Merek Sony, Samsung dan 
Asus berada pada kuadran 2 yang unggul dalam aspek 
durability. Sedangkan merek Acer dan Axio berada pada pada 
kuadran 3 yang unggul dalam aspek kemudahan mendapatkan 
produk. Aspek reliabilitas produk dalam penelitian ini tidak 
ditempati oleh satupun merek. Jenis produk kamera digital pada 
kuadran 1 ditempati merek Samsung dan LG yang unggul 
dalam aspek design. Pada kuadran 2 ditempati merek Casio, 
Konika, dan Panasonic yang tidak unggul dalam segala aspek. 
Pada kuadran 3 diduduki merek Nikon yang unggul dalam dua 
asek yaitu easy to find dan features. Sedangkan pada kuadran 4 
terdapat beberapa merek yang unggul dalam hal durability dan 
realiability diantaranya adalah Kodak, Olympus, Sony dan 
Canon. Pada peta persepsi jenis produk smartphone kuadran 1 
diduduki oleh merek Apple dan Sony yang unggul dalam aspek 
design. Pada kuadran 2 teradapat merek LG, Oppo, dan 
Samsung yang unggul dalam aspek features, reliability, dan 
easy to find. Pada kuadran 3 terdapat merek Nokia yang unggul 
dalam aspek durability. Sedangkan ketiga merek lainnya yaitu 
Asus, Lenovo, Blackberry berada pada kuadran 4 yang tidak 
unggul dalam aspek apapun. 


