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Back Ground
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 Perubahan adalah the law of nature
 Pasar berubah dari waktu - ke waktu
 Pesaing juga menerapkan strategi perang pemasaran yang mengikuti 

perkembangan
 Pembeli semakin peka harga dan semakin kaya pilihan
 Penawaran harus selalu di-differensiasi dari penawaran pesaing agar 

unggul melalui :
 Ciri dan manfaat baru
 Nilai tambah baru
 Strategi harga dan promosi baru
 dll

 Pesaing cenderung meniru strategi dan penawaran yang berhasil
 Keuntungan bersaing sering bersifat jangka pendek
 Oleh karenanya differensiasi dan positioning harus dilakukan secara 

terus-menerus sepanjang daur hidup produk
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Melakukan differensiasi
3

 Mendefinisikan model nilai pelanggan
 Mendaftar seluruh faktor dan atribut produk yang mempengaruhi 

persepsi nilai pelanggan
 Membentuk hierarki nilai pelanggan

 Menempatkan tiap faktor pada salah satu dari 4 kelompok :
 Dasar (basic)
 Diharapkan (expexted)
 Diinginkan (desired)
 Tak terantisipasi (unanticipated)

 Menentukan paket nilai pelanggan
 Memilih kombinasi sebagai paket yang bisa ditawarkan pada para 

pelanggan agar unggul yang meliputi :
 produk berwujud dan tak berwujud 
 Pengalaman
 Hasil pemikiran

Terminologi
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 Differensiasi :
 Tindakan merancang serangkaian perbedaan yang 

significant untuk membedakan tawaran perusahaan dengan 
tawaran pesaing.

 Positioning :
 Tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan 

sehingga menempati suatu posisi yang terbedakan (diantara 
pesaing) di dalam benak pelanggan sasarannya.
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Matriks keunggulan kompetitif BCG
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sedikitsedikit banyakbanyak
Industri volumeIndustri volume

Sedikit potensi keunggulan kompetitif Sedikit potensi keunggulan kompetitif ––
ukuran besarukuran besar
profitabilitas bekorelasi dengan ukuran  profitabilitas bekorelasi dengan ukuran  
perusahaan dan pangsa pasarperusahaan dan pangsa pasar
contoh : industri peralatan konstruksicontoh : industri peralatan konstruksi

Industri terspesialisasiIndustri terspesialisasi
Banyak peluang keunggulan kompeBanyak peluang keunggulan kompe--
titif titif –– keuntungan masingkeuntungan masing--2 tinggi2 tinggi
Perusahaan kecil dapat sama Perusahaan kecil dapat sama 
menguntungkan dengan persh. Besarmenguntungkan dengan persh. Besar
contoh : persh. Produsen mesin khususcontoh : persh. Produsen mesin khusus

Industri mati langkahIndustri mati langkah
Sedikit potensi keunggulan kompetitif Sedikit potensi keunggulan kompetitif 
dan masingdan masing--masing berukuran kecilmasing berukuran kecil
Profitabilitas tidak terkait dengan Profitabilitas tidak terkait dengan 
pangsa pasar perusahaanpangsa pasar perusahaan
Contoh : industri bajaContoh : industri baja

Industri terspesialisasiIndustri terspesialisasi
PershPersh--2 didalamnya memiliki banyak 2 didalamnya memiliki banyak 
peluang differensiasi tapi keunggulan peluang differensiasi tapi keunggulan 
kompetitif yang kecilkompetitif yang kecil
Profitabilitas tdk berhubngan dg ukuranProfitabilitas tdk berhubngan dg ukuran
Contoh : restoranContoh : restoran
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Jumlah keunggulan kompetitif yang tersedia

Variabel Differensiasi

ProdukProduk PelayananPelayanan Personalia Personalia Saluran Saluran Citra Citra 
BentukBentuk
KeistimeKeistime--
waanwaan
KinerjaKinerja
KesesuaianKesesuaian
DayaDaya tahantahan
KeandalanKeandalan
MudahMudah
diperbaikidiperbaiki
GayaGaya
DisainDisain

Kemudahan Kemudahan 
pemesananpemesanan
PengirimanPengiriman
pemasanganpemasangan
Pelatihan Pelatihan 
pelangganpelanggan
Konsultasi Konsultasi 
pelangganpelanggan
pmeliharaan pmeliharaan 
PerbaikanPerbaikan
Keramahan Keramahan 
Keluhan dan Keluhan dan 
saransaran

Kemampuan Kemampuan 
KesopananKesopanan
Dapat Dapat 
dipercayadipercaya
Dapat Dapat 
diandalkandiandalkan
Cepat Cepat 
tanggaptanggap
KomunikasiKomunikasi

CakupanCakupan
KeahlianKeahlian
KinerjaKinerja

LambangLambang
MediaMedia
AtmosfirAtmosfir
PeristiwaPeristiwa
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Mengembangkan dan Mengkomunikasikan 
positioning

7

 Penting 
 Perbedaan memberi manfaat yang bernilai tinggi bagi cukup

banyak pembeli
 Terbedakan (distinctive)
 Perbedaan ditawarkan melalui cara yang khusus

 Unggul
 Perbedaan itu lebih unggul dibandingkan cara-cara lain untuk 

mendapatkan suatu manfaat tertentu
 Dimiliki satu pihak
 Perbedaan itu tidak mudah ditiru pihak pesaing

 Terjangkau
 Pembeli mampu membayar perbedaan tersebut

 Menguntungkan
 Perusahaan dapat memperoleh laba dari perbedaan tersebut

Kriteria differensiasi

Positioning ala Ries & Trout
8

 Produk terkenal memiliki posisi tersendiri di benak 
konsumen

 Produk yang berada dibawahnya (runner up dan 
seterusnya) hanya memiliki 4 pilihan strategi :
 Memperkuat posisinya sendiri di benak konsumen
 Mencari dan merebut posisi baru yang belum ditempati
 Menggeser (deposition) atau mengubah (reposition) 

posisi pasar
 Strategi kelompok eksklusif
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Strategi promosi differensiasi
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 Setiap merek harus menemukan satu atribut yang menggambarkan 
kekuatan terbesarnya dan memuji produknya sendiri sebagai yang 
terbaik / yang “nomor satu”

 Posisi “nomor satu” yang paling umum :

 Single benefit positioning adalah yang terjelas dan terbaik
 Double/multiple benefit positioning diterapkan jika banyak 

pesaing
 Semakin banyak atribut yang ditonjolkan semakin besar resiko 

kehilangan penentuan posisi yang jelas

–– Kualitas terbaikKualitas terbaik
–– Harga termurahHarga termurah
–– Nilai terbaikNilai terbaik
–– Paling amanPaling aman
–– Paling andalPaling andal

–– Paling inovatifPaling inovatif
–– Paling canggihPaling canggih
–– Paling cepatPaling cepat
–– Paling ramahPaling ramah
–– Pelayanan terbaik dllPelayanan terbaik dll

Strategi promosi differensiasi
10

 Empat kesalahan utama positioning :
 Penentuan posisi yang kurang
 Penentuan posisi yang berlebihan
 Penentuan posisi yang membingungkan
 Penentuan posisi yang meragukan

 Strategi utama positioning :
 Penentuan posisi menurut atribut
 Penentuan posisi menurut manfaat
 Penentuan posisi menurut penggunaan / penerapan
 Penentuan posisi menurut pemakai
 Penentuan posisi menurut pesaing
 Penentuan posisi menurut kategori produk
 Penentuan posisi mutu / harga



6

Menentukan keunggulan bersaing

KeungggulKeungggul--
an bersaingan bersaing

Posisi Posisi 
PerushaanPerushaan

Posisi Posisi 
PesaingPesaing

Pentingnya Pentingnya 
mempermemper--

baiki posisibaiki posisi

(H (H –– M M –– L)L)

KeterjangKeterjang--
kauan dan kauan dan 
kecepatankecepatan

(H (H –– M M –– L)L)

KemampuKemampu--
an pesaing an pesaing 
mempermemper--

baiki posisibaiki posisi
(H (H –– M M –– L)L)

Tindakan Tindakan 
yang yang 

direkomendirekomen--
dasikandasikan

TEKNOTEKNO--
LOGILOGI 88 88 LL LL MM PERTAPERTA--

HANKANHANKAN

BIAYABIAYA 66 88 HH MM MM MONITORMONITOR

MUTU MUTU 88 66 LL LL HH MONITORMONITOR

PELAYANPELAYAN
ANAN 44 33 HH HH LL INVESTASINVESTAS

II
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Menkomunikasikan positioning perusahaan
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 Setelah menentukan strategi posisi yang jelas, positioning harus 
dikomunikasikan secara efektif

 Kualitas juga bisa diukomunikasikan melalui elemen pemasaran 
yang lain seperti :
 Harga yang mahal
 Kemasan yang elegan dan mewah
 Distribusi 
 Iklan dan promosi

 Reputasi perusahaan manufaktur juga memengaruhi citranya
 Terlalu sering promosi melalui obral bisa menurunkan citra
 Salah pilih saluran distribusi bisamerusak citra
 Salah kemasan juga bisam merusak citra dll
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Berbagai kasus siklus hidup produk

 Kategori produk

 Bentuk produk

 Produk

 Produk bermerek

13

Memiliki siklus hidup paling Memiliki siklus hidup paling 
panjangpanjang
Banyak yang berada dalam Banyak yang berada dalam 
tahap matang dalam waktu tak tahap matang dalam waktu tak 
terbatasterbatas
Pertumbuhan produk engikuti Pertumbuhan produk engikuti 
pertumbuhan pendudukpertumbuhan penduduk
Contoh kategori matang : rokok, Contoh kategori matang : rokok, 
surat kabar, surat kabar, 

Contoh katregoriContoh katregori pertumbuhan : pertumbuhan : 
mesin fax, ponsel, air mineralmesin fax, ponsel, air mineral
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Berbagai kasus siklus hidup produkBerbagai kasus siklus hidup produk

Kategori produkKategori produk

Bentuk produkBentuk produk

ProdukProduk

Produk bermerekProduk bermerek

Lebih mengikuti siklus Lebih mengikuti siklus 
hidup produk yang standarhidup produk yang standar
Contoh : mesin ketik Contoh : mesin ketik 
manual maupun elektrrikmanual maupun elektrrik
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Berbagai kasus siklus hidup produkBerbagai kasus siklus hidup produk

Kategori produkKategori produk

Bentuk produkBentuk produk

ProdukProduk

Produk bermerekProduk bermerek

Mungkin mengikuti siklus hidup Mungkin mengikuti siklus hidup 
yang standar atau salah satu yang standar atau salah satu 
bentuk yang lainbentuk yang lain
Contoh : produk mie anak mas, Contoh : produk mie anak mas, 
chitato dllchitato dll
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Berbagai kasus siklus hidup produkBerbagai kasus siklus hidup produk

Kategori produkKategori produk

Bentuk produkBentuk produk

ProdukProduk

Produk bermerekProduk bermerek

Dapat memiliki siklus hidup yang Dapat memiliki siklus hidup yang 
pendek atau panjangpendek atau panjang
Beberapa merek yang memiliki Beberapa merek yang memiliki 
siklus hidup yang panjang siklus hidup yang panjang 
bahkan merek tersebut bisa bahkan merek tersebut bisa 
dikembangkan untuk sebuah lini dikembangkan untuk sebuah lini 
produk dengan berbagai kategori produk dengan berbagai kategori 
produk baru produk baru 
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Konsep Siklus Hidup Produk
17

 Produk memiliki umur terbatas
 Penjualan produk sepanjang tahap/masa hidup 

produk yang berbeda memiliki tantangan yang 
berbeda

 Laba naik dan turun pada berbagai tahap selama 
siklus hidup produk

 Produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, 
manufaktur, pembelian, dan SDM yang berbeda 
sepanjang tahap siklus hidupnya

Konsep siklus hidup
18

perkenalan pertumbuhan kemapanan penurunan

TIME

Penjualan

laba
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Bentuk siklus hidup yang lain
19

Pola pertumbuhan –
kemerosotan
kemapanan

Pola siklus-siklus 
berulang

Pola
berlekuk

Gaya, Mode dan keisengan
20

Pola gaya Pola mode Pola keisengan
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Strategi pemasaran sepanjang siklus hidup 
produk

 Tahap perkenalan

 Tahap pertumbuhan

 Tahap kematangan

 Tahap penurunan

 Rapid skimming

 Slow skimming

 Rapid penetration

 Slow penetration

21
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Strategi pemasaran sepanjang Strategi pemasaran sepanjang 
siklus hidup produksiklus hidup produk

Tahap perkenalanTahap perkenalan

Tahap pertumbuhanTahap pertumbuhan

Tahap kematanganTahap kematangan

Tahap penurunanTahap penurunan

Ditandai dengan : Ditandai dengan : 
–– Peningkatan penjualanPeningkatan penjualan
–– Harga turun atau tetapHarga turun atau tetap
–– Rasio promosi Rasio promosi --penjualan penjualan 

menurunmenurun
–– Laba meningkatLaba meningkat

Strategi :Strategi :
–– Meningkatkan kualitas produkMeningkatkan kualitas produk
–– Mengembangkan produkMengembangkan produk
–– Memasuki segmen baruMemasuki segmen baru
–– Product preference advertisingProduct preference advertising
–– Menurunkan hargaMenurunkan harga
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Strategi pemasaran sepanjang Strategi pemasaran sepanjang 
siklus hidup produksiklus hidup produk

Tahap perkenalanTahap perkenalan

Tahap pertumbuhanTahap pertumbuhan

Tahap kematanganTahap kematangan

Tahap penurunanTahap penurunan

FaseFase--fase :fase :
–– Kedewasaan bertumbuhKedewasaan bertumbuh
–– Kedewasaan StabilKedewasaan Stabil
–– Kedewasaan MenurunKedewasaan Menurun

CiriCiri--ciri :ciri :
–– Perlambatan pertumbuhan Perlambatan pertumbuhan 

penjualanpenjualan
–– Kelebihan kapasitasKelebihan kapasitas
–– Ketatnya persaingan dan Ketatnya persaingan dan 

perebutan relungperebutan relung
–– Sering diatasi dengan penurunan Sering diatasi dengan penurunan 

hargaharga
–– Meningkatkan iklanMeningkatkan iklan
–– Meningkatkan litbangMeningkatkan litbang

Strategi tahap kedewasaan

 Modifikasi pasar

 Modifikasi produk

 Modifikasi 
marketing mix

 Memperluas jumlah pemakai 
merek
 Menarik yang bukan pemakai
 Memasuki segmen baru
 Memenangkan pelanggan 

pesaing
 Meningkatkan pemakaian pada 

pelanggan :
 Meminta pelanggan 

menggunakan produk tersebut 
lebih sering

 Meminta pelanggan 
menggunakanp roduk lebih 
banyak

 Menemukan penggunaan baru 
dari produk

24
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Strategi tahap kedewasaanStrategi tahap kedewasaan

Modifikasi pasarModifikasi pasar

Modifikasi produkModifikasi produk

Modifikasi Modifikasi 
marketing mixmarketing mix

Strategi peningkatan Strategi peningkatan 
kualitas produkkualitas produk
Strategi peningkatan Strategi peningkatan 
keistimewaankeistimewaan
Strategi peningkatan Strategi peningkatan 
gayagaya

26

Strategi tahap kedewasaanStrategi tahap kedewasaan

Modifikasi pasarModifikasi pasar

Modifikasi produkModifikasi produk

Modifikasi Modifikasi 
marketing mixmarketing mix

Modifikasi harga Modifikasi harga 
Modifikasi distribusi Modifikasi distribusi 
Modifikasi iklanModifikasi iklan
Modifikasi promosiModifikasi promosi
Penjualan personalPenjualan personal
pelayananpelayanan
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Strategi pemasaran sepanjang Strategi pemasaran sepanjang 
siklus hidup produksiklus hidup produk

Tahap perkenalanTahap perkenalan

Tahap pertumbuhanTahap pertumbuhan

Tahap kematanganTahap kematangan

Tahap penurunanTahap penurunan

Meningkatkan investasi Meningkatkan investasi 
Mempertahankan Mempertahankan 
investasi hingga ada investasi hingga ada 
kepastiankepastian
Mengurangi level Mengurangi level 
investasi secara selektifinvestasi secara selektif
Memerah perusahaan Memerah perusahaan 
Melepas bisnis Melepas bisnis 
seceatnyaseceatnya

Evolusi Pasar

 Tahap kemunculan

 Tahap pertumbuhan

 Tahap kedewasaan

 Tahap penurunan

 Sebelum terbentuk 
berujud pasar laten
 Kemudian menjadi 

pasar preferensi 
tersebar

 Pilihan bagi pemasar :
 Strategi relung tunggal
 Strategi relung ganda
 Strategi pasar massal

28
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Evolusi PasarEvolusi Pasar

Tahap kemunculanTahap kemunculan

Tahap pertumbuhanTahap pertumbuhan

Tahap kedewasaanTahap kedewasaan

Tahap penurunanTahap penurunan

Jika pertumbuhan Jika pertumbuhan 
memuaskan berbagai memuaskan berbagai 
perusahaan baru akan perusahaan baru akan 
memasuki pasarmemasuki pasar
Dimana perusahaan Dimana perusahaan 
berikut akan memasuki berikut akan memasuki 
pasar :pasar :
–– Strategi relung tunggalStrategi relung tunggal
–– Disamping pesaing Disamping pesaing 

pertamapertama
–– Strategi relung gandaStrategi relung ganda

30

Evolusi PasarEvolusi Pasar

Tahap kemunculanTahap kemunculan

Tahap pertumbuhanTahap pertumbuhan

Tahap kedewasaanTahap kedewasaan

Tahap penurunanTahap penurunan

Tingkat persaingan Tingkat persaingan 
tinggitinggi
Muncul fragmentasi Muncul fragmentasi 
pasarpasar
Bisa diikuti oleh Bisa diikuti oleh 
konsolidasi pasarkonsolidasi pasar
Pasar dewasa berayun Pasar dewasa berayun 
dari fragmentasi ke dari fragmentasi ke 
konsolidasikonsolidasi
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Evolusi PasarEvolusi Pasar

Tahap kemunculanTahap kemunculan

Tahap pertumbuhanTahap pertumbuhan

Tahap kedewasaanTahap kedewasaan

Tahap penurunanTahap penurunan

Permintaan berkurangPermintaan berkurang
Bisa karena totalkp Bisa karena totalkp 
ermintaan penduduk ermintaan penduduk 
yang berkurang atau yang berkurang atau 
karena perkembangan karena perkembangan 
teknologiteknologi
Siklus hidup baru akan Siklus hidup baru akan 
munculmuncul


