
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa seiring dengan berubahnya zaman dan majunya 

teknologi manusia, kebutuhan manusia pun semakin bertambah. Perubahan 

tersebut berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan 

masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Sistem pemasaran pun ikut 

terpengaruh oleh kondisi tersebut. Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-

kegiatan pokok yang dilakukan oleh pengusaha dalam usahanya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan 

laba. Sebuah perusahaan dikatakan berhasil menjalankan fungsinya apabila 

mampu menjual produknya pada konsumen dan memperoleh profit semaksimal 

mungkin. Konsumen sebagai salah satu elemen, memegang peranan penting 

dimana dari waktu ke waktu mereka semakin kritis dalam menyikapi suatu 

produk. Hal ini tentunya membuat perusahaan-perusahaan penyedia produk 

barang dan jasa semakin bersaing untuk memberikan yang terbaik bagi para 

konsumennya. Dalam hal ini dengan inovasi, teknologi produk, dan lain 

sebagainya. Perusahaan-perusahaan penyedia produk tentunya punya strategi 

pemasaran tersendiri agar produknya laku dan dapat diterima di pasaran. 

Perusahaan menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 
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konsumen akan kepuasan, sehingga produk yang dihasilkan seharusnya dapat 

memuaskan konsumen. Oleh karena itu produk bisa diartikan sebagai kepuasan 

yang ditawarkan produsen (perusahaan) kepada konsumen. 

 

” Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk diperhatikan, 

dimiliki, dipakai, atau dikombinasikan sehingga dapat memuaskan suatu 

keinginan atau kebutuhan”. (Kotler, Philip. 2002 : 347) 

 

“Produk adalah sekumpulan atribut fisik nyata (tangible) yang terakit dalam 

sebuah bentuk yang dapat diidentifikasikan.” (J. Stanton, William. 1989 : 222) 

 

Produk dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar. 

Bentuknya baik berupa bentuk fisik maupun jasa dengan tujuan agar dapat 

diperhatikan, diminta, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan 

keinginan dan kebutuhan. Produk berupa barang ini dapat dan mudah 

didiferensiasikan. Produk barang meliputi barang jadi, setengah jadi, dan barang 

mentah. 

 

Produk, dewasa ini haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak hanya 

dibutuhkan dari segi fungsi, tetapi menarik dan unik, sehingga konsumen tertarik 

untuk memiliki. Persaingan produk yang semakin ketat belakangan ini telah 

mendorong berbagai perusahaan mendesain produknya semenarik mungkin untuk 

menarik minat beli konsumennya. Baik dari segi komposisi warna, bentuk desain, 

grafis, serta keartistikan bentuk produknya. Desain suatu produk juga harus dibuat 

efektif untuk dapat menjadikan produk tersebut diminati konsumennya sehingga 

konsumen tersebut terdorong untuk membeli.  
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Menurut Philip Kotler (2005 : 84), Identitas merek dibangun dari beberapa 

elemen, yaitu nama, logo, warna, slogan, symbol, desain kemasan, dan desain 

produk itu sendiri. 

 

Berkaitan dengan desain adalah menentukan kualitas seperti apa yang akan 

diwujudkan oleh perusahaan. Hal ini merupakan konsekuensi bagi perusahaan, 

karena pada kenyataan, dalam dunia bisnis terjadi persaingan. Artinya setiap 

perusahaan yang menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa hampir 

selalu menghadapi persaingan dari perusahaan lain. Desain produk merupakan 

salah satu aspek pembentuk citra produk. Sebuah desain yang unik yaitu lain dari 

yang lain dapat dijadikan sebagai salah satu ciri pembeda suatu produk dengan 

produk lainnya yang sejenis. Selain itu, desain produk juga merupakan suatu cara 

untuk menambah nilai produk di mata konsumen, karena melalui desain produk 

yang baik dan bahkan lebih bagus, dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan 

akan memberikan keunggulan bersaing bagi suatu produk di pasar sasaran. Dari 

sisi konsumen, konsumen yang sudah terpuaskan oleh aspek fungsional produk 

sekarang mulai mencari pemenuhan emosional dan kebutuhan lain melalui produk 

yang dibelinya. Produk, selain sebagai barang konsumsi, telah mulai menjadi 

sarana ekspresi diri dan pemenuhan harga diri. Di sinilah desain produk 

memenuhi sebagian dari keinginan psikologis tersebut. 

 

Perusahaan yang jeli tentu tidak melepaskan peluang begitu saja. Selain 

memenuhi keinginan emosional konsumen, desain juga mampu membantu produk 

keluar dari zona komoditi. Karena jarang ada dua desain produk yang sama, 
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konsumen lebih sulit membandingkan harga dengan produk dari kompetitor. 

Produk yang unik, sebagaimana sudah terbukti, selalu bisa dijual dengan harga 

yang lebih tinggi. Jika perusahaan tidak tertarik dengan desain pun, bila para 

kompetitornya telah beramai-ramai mengeluarkan produk dengan desain bagus 

dan menawan, tidak ada jalan lain untuk bersaing selain ikut berpartisipasi. 

Desain, singkatnya, menjadi bagian yang semakin penting dalam strategi 

perusahaan. 

 

“Desain adalah sekumpulan kegiatan teknik berkaitan dengan proses 

pengembangan produk yang dilakukan untuk memenuhi tujuan pemasaran dengan 

tujuan bisnis”. (Otto, Kevin dan Wood Kristin, 2000 : 20) 

 

Desain produk yang dihasilkan diharapkan akan memenuhi keinginan konsumen 

dan diharapkan memiliki nilai tambah, dimana manfaat (tangible & intangible 

benefits) yang akan dirasakan konsumen memiliki totalitas manfaat yang lebih 

dibandingkan biaya korbanan yang harus dikeluarkan. Dengan demikian desain 

produk tersebut memiliki superior customer value dibandingkan pesaingnya 

(Kotler & Amstrong, 2006 : 13). Keunggulan bersaing harus diciptakan sejak 

desain produk dan diwujudkan dengan produk jadi (finished goods) sebagai 

indikator performansi nyata (tangible) yang akan dilihat dan dirasakan oleh 

konsumen.   

 

Desain memungkinkan suatu produk terlihat menarik dari berbagai sisi dan dari 

sudut pandang yang berbeda. Di zaman modern dan serba canggih seperti 

sekarang ini, masyarakat cenderung menginginkan kepuasan yang lebih 
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dibandingkan yang didapat dari sekedar fungsi dan kegunaan. Disinilah letak 

desain berperan untuk memenuhi keinginan kepuasan konsumen yang mencari 

nilai kepuasan yang berbeda. Sudah banyak perusahaan - perusahaan yang tidak 

hanya mengedapankan nilai guna fungsi suatu produknya tetapi juga menjadikan 

produknya lebih menarik dan diminati dari segi yang berbeda. Terlihat pula dari 

maraknya program - program perkuliahan dan jurusan desain pada berbagai 

universitas di Indonesia yang telah dibuka dan memungkinkan para lulusan 

menciptakan berbagai desain produk yang lebih kreatif dan inovatif. 

 

Pada umumnya, desain merupakan suatu identitas yang bergerak dinamis dan 

tidak pernah mati. Desain akan berubah seiring berubahnya zaman dan keadaan 

sosial - budaya serta lingkungan dimana desain itu diciptakan. Pengaruhnya 

terhadap produk itu sendiri adalah bahwa desain merupakan suatu pembangun 

identitas merek dari produk dan desain merupakan aset bagi kelangsungan suatu 

produk. 

 

Kebutuhan manusia menempati urutan pertama dalam daftar siklus hidup. Mulai 

dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Kebutuhan adalah 

ketidakberadaan beberapa kepuasan dasar (Kotler, Philip, 2002 : 08). Salah satu 

kebutuhan dasar manusia adalah menggosok gigi untuk menjaga kesehatan gigi, 

gusi, dan mulut. Tak heran di era yang serba mudah dan praktis seperti sekarang 

ini, dalam kebutuhan dasar yang penting ini pun masyarakat juga menginginkan 

produk sikat gigi yang mudah dan cepat digunakan tanpa mengurangi fungsi dan 

kualitas dari sikat gigi tersebut.  Hingga saat ini, terdapat beberapa perusahaan 
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produk sikat gigi yang menawarkan berbagai merek sikat gigi dengan segala 

teknologi dan kemudahannya. Diantaranya adalah Formula (Grup Orang Tua), 

Pepsodent (Unilever), Oral – B (P&G), Ciptadent (Wings), Jordan.  Diwakili oleh 

prusahaan masing-masing, setiap produk sikat gigi tersebut bersaing untuk 

memperebutkan pangsa pasar. Selain itu berlomba-lomba untuk memberikan 

kepuasan yang maksimal bagi para konsumennya. Cara-cara yang biasanya 

dilakukan adalah dengan mempercanggih teknologi dan fungsi, serta melakukan 

terobosan inovasi produk seperti pada desain produk, desain kemasan, dan desain 

warna. 

 

Sikat gigi merupakan objek penelitian yang unik. Akan ada 2 kecenderungan 

perilaku konsumen dalam membeli produk sikat gigi (Simamora, Bilson, 2003 : 

275). Adapun yang pertama yaitu, low involvement, dimana keterlibatan 

konsumen dalam pengambilan keputusan itu rendah. Ditandai dengan tidak 

diperlukannya banyak pertimbangan dalam proses pembelian. Tahap yang 

dilewati hanya 2 tahap, yaitu tahap pengenalan kebutuhan dan selanjutnya tahap 

keputusan. Konsumen cenderung merasa sikat gigi merupakan barang yang tidak 

terlalu menarik sehingga tidak terlalu memusingkan fungsi dan kegunaan, apalagi 

desain. Hanya sebatas bisa digunakan untuk menyikat gigi.  

 

Kecenderungan yang kedua yaitu, high involvement, dimana konsumen merasa 

sikat gigi bukan hanya produk mati yang biasa saja, tetapi konsumen merasa 

keunikan dari segi fungsi sikat gigi yang penting, sehingga keterlibatan konsumen 

dalam pengambilan keputusan itu besar. Karena langsung berhubungan dengan 
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kesehatan gigi, maka pemilihan sikat gigi harus dilakukan dengan hati - hati 

sesuai dengan kebutuhannya. Konsumen juga akan merasa bahwa selain kepuasan 

kebutuhan dasar untuk membersihkan gigi sudah tercapai akan ada nilai tambah 

kepuasan karena telah menggunakan sikat gigi yang benar dan sesuai serta 

kepuasan psikologis karena bentuknya yang unik dan menarik.    

 

Mengikuti perkembangan zaman, saat ini pemenuhan kepuasan akan kebutuhan 

tidak lagi hanya memenuhi kepuasan akan nilai guna dan fungsi, tetapi juga nilai 

guna lebih lainnya. Kebutuhan ada yang bersifat biogenis, yaitu kebutuhan yang 

muncul dari tekanan biologis seperti lapar dan haus. Ada juga yang bersifat 

psikogenis, yaitu kebutuhan yang muncul dari tekanan psikologis seperti 

kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa memiliki. Pilihan pembelian 

seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu : motivasi, persepsi, 

pengetahuan, serta keyakinan dan pendirian (Kotler, Philip, 2002 : 161). 

 

Meskipun terlihat sepele, kebutuhan sikat gigi dengan nilai kepuasan berbeda 

daripada standarnya saat ini lebih banyak diminati. Selain puas, ada rasa aman dan 

nyaman setelah menggunakan sikat gigi dengan ragam nilai tambah kepuasannya. 

Organ mulut yang sensitif ikut menjadi salah satu faktor mengapa sikat gigi 

dengan teknologi canggih dan desain yang menarik banyak diminati. Konsumen 

yang sadar dengan perubahan ini akan berfikir untuk mencari sikat gigi dengan 

desain kepala yang sesuai dengan kontur rahang dan bentuk gigi, desain bulu sikat 

yang lembut dan nyaman digunakan, serta desain gagang sikat gigi yang nyaman 

untuk dipegang. 
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Di Indonesia, salah satu produsen sikat gigi yang mengedepankan fungsi 

produknya secara optimal untuk kesehatan gigi, gusi, dan mulut adalah  P.T. 

Pocter & Gamble Home Products Indonesia, yaitu sebuah perusahaan manufaktur 

dan distributor resmi dari produk – produk Procter & Gamble Co. Dalam hal ini, 

produknya adalah sikat gigi Oral - B. Sikat gigi Oral - B, tidak hanya menawarkan 

keunggulan teknologi saja tetapi ditampilkan dalam berbagai desain yang menarik 

untuk memenuhi kepuasan akan kebutuhan psikologis para konsumennya. Lain 

desain, lain pula fungsi dan teknologinya. Untuk mempertahankan produknya di 

pasar dan meningkatkan share penjualan serta meningkatkan loyalitas konsumen, 

produsen sikat gigi Oral - B terus menggali informasi dari konsumen tentang apa 

sebenarnya yang paling dibutuhkan dan diinginkan oleh mereka dan 

menyesuaikan produknya dengan perubahan yang terjadi disekitar lingkungan saat 

ini. Berdasarkan informasi ini, Oral - B melakukan inovasi dalam berbagai hal. 

Seperti pada desain produknya, bahan / material, warna, teknologi untuk 

memperbaiki kualitas, komunikasi pemasaran, dan aktivasi. 

 

Tabel 1. Pangsa pasar Oral - B dan pesaing 

Merek Pangsa Pasar (%) 

Formula (Grup Orang Tua) 58,5 % 

Pepsodent (Unilever) 30,7 % 

Oral – B (P&G) 4,8 % 

Ciptadent (Wings) 1,8 % 

Lain – lain  4,2 % 

Sumber : Survei majalah SWA & MARS edisi September 2009 
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Sebagai salah satu inovasi dalam memperbaharui produknya, Oral - B tampil 

dengan desain menarik dan teknologi yang canggih dengan tampilan warna-

warnya yang memikat. Desain produk Oral - B dapat disegmentasikan dalam 2 

segmentasi, yaitu : 

1. Sikat gigi untuk anak-anak 

2. Sikat gigi untuk remaja dan dewasa 

Oral -B mencoba menghubungkan ciri produk mereka dengan nilai yang dianggap 

penting oleh konsumen, dalam hal ini adalah kesehatan gigi. Contohnya desain 

bulu sikat Oral – B dilengkapi dengan warna indikator. Jika warna bulu sikat telah 

berubah, maka sikat gigi tersebut harus segera diganti. Ini menandakan bahwa 

Oral – B berusaha melindungi konsumennya agar selalu sehat. Produsen Oral - B 

mencoba mengerti bahwa kebutuhan akan sikat gigi bagi setiap konsumen itu 

berbeda. Oleh karena itu Oral - B melakukan berbagai teknik inovasi dengan 

desain yang berbeda untuk setiap teknologinya.  

 

Dilandasi dengan desain yang unik untuk menentukan kualitas, Oral - B mencoba 

menarik perhatian pasar. Terbukti, meurut survei yang dilakukan oleh majalah 

SWA dan MARS, meskipun menempati posisi pasar nomor 3 dalam pasar 

Indonesia saat ini, gain index (potensi suatu merek untuk mengakuisisi konsumen 

dimasa depan) Oral-B sebesar 37,79%. Jauh mengungguli 2 kompetitor diatasnya, 

yaitu Formula dan Pepsodent yang masing-masing memperoleh gain index 

sebesar 3,09% dan 11,33%. Ini membuktikan bahwa Oral - B mampu membuat 
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konsumennya merasa puas dengan desain dan teknologi fungsinya jika 

dibandingkan dengan merek lain. Selain itu, Oral - B juga memprakarsai desain 

sikat gigi yang tangkainya terbuat dari lapisan karet. Karena waktu itu para 

produsen sikat gigi masih menggunakan plastik untuk tangkai sikat giginya. 

 

Oral - B menyadari arti penting akan kebutuhan. Mengikuti sifat dasar manusia 

yang tak pernah puas, Oral - B berinovasi dengan terus mengembangkan 

produknya sesuai dengan perubahan yang terjadi dan berusaha memenuhi 

kepuasan konsumen, baik yang bersifat fisik maupun psikologisnya. Oral - B 

menyadari, kebutuhan akan sikat gigi gigi saat ini tidak hanya terletak pada fungsi 

dasarnya yaitu menyikat gigi agar bersih, tetapi sudah bertambah menjadi 

menyikat gigi agar bersih secara aman, nyaman, praktis, efisien, serta 

menyenangkan. Untuk itu Oral - B menciptakan produknya dengan berbagai 

desain yang unik dan menarik tanpa menghilangkan fungsi dasarnya maupun 

fungsi psikologisnya. 

  

Beberapa desain Oral - B dan teknologinya : 

Tabel 2. Jenis desain sikat gigi Oral - B untuk remaja dan dewasa beserta 

uraiannya 

No. Nama Desain Uraian  

1 Oral - B Pulsar  Sikat gigi manual dengan bulu getar mikro 

yang berputar dan bergetar lembut untuk 

membantu mengurangi plak gigi 
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 Desain kepala disesuaikan dengan kontur 

gigi membantu untuk memberikan sensasi 

lembut ketika menyikat gigi 

 Bulu sikat lembut, fleksibel dan tidak terbuat 

dari latex 

 Tersedia dalam beberapa varian warna 

 Oral - B Pulsar diposisikan sebagai sikat gigi 

untuk kalangan keluarga dengan tingkat 

kesadaran akan kesehatan yang tinggi dan 

untuk konsumen yang bermasalah dengan 

plak gigi. 

 

2 Oral - B Crossaction  

Pro Health 

 Sudut bulu sikat saling silang membantu 

mengangkat dan membersihkan plak gigi 

 Susunan pembersih lidah membantu 

menghilangkan bau mulut karena bakteri 

 Desain untuk memijat gusi dengan lembut 

 Dilengkapi dengan indikator warna biru 

pada bulu sikat, jika memudar pertanda sikat 

gigi harus diganti 
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 Didesain untuk menjaga kesehatan gusi 

 Bulu sikat menggosok secara bersamaan 

 Gagang dengan pegangan anti slip 

 Diposisikan untuk konsumen yang ingin 

menjaga kesehatan gusi secara teratur 

3 Oral - B Crossaction 

Massage 

 Sudut bulu sikat saling silang membantu 

mengangkat dan membersihkan plak gigi 

 Desain untuk memijat gusi dengan lembut 

 Dilengkapi dengan indikator warna biru 

pada bulu sikat, jika memudar pertanda sikat 

gigi harus diganti 

 Desain bulu sikat ditambah dengan rumbai 

dibagian atas dengan bulu yang lebih 

panjang dari bagian bawah untuk membantu 

membersihkan gigi bagian belakang dan 

bagian yang sulit dijangkau 
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 Didesain untuk menjaga kesehatan gusi 

 Bulu sikat menggosok secara bersamaan 

 Gagang dengan pegangan anti slip 

 Diposisikan untuk konsumen yang 

menginginkan kebersihan gigi dan gusi 

secara total dan maksimal hingga ke sela - 

sela gigi 

4 Oral - B Crossaction  Bulu sikat saling silang tersusun teratur dan 

panjang untuk membantu membersihkan 

bagian dalam secara efektif dan gerakan 

bulu secara menyeluruh 

 Dilengkapi dengan indikator warna biru 

pada bulu sikat, jika memudar pertanda sikat 

gigi harus diganti 

 Desain kekuatan tambahan bulu sikat warna 

putih tersedia untuk akses mudah mengenai 
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daerah yang sulit diajngkau seperti gigi 

bagian belakang 

 Semua bulu sikat kecuali indikator 

bertekstur mikro  

 Didesain untuk menjaga kesehatan gusi 

 Gagang dengan pegangan anti slip 

 Diposisikan untuk konsumen yang 

menginginkan kebersihan gigi dan gusi 

secara total dan maksimal hingga ke sela - 

sela gigi 

5 Oral - B Advantage 

Whitening 

 Desain kepala bulu sikat yang halus bekerja 

dengan pasta gigi untuk membantu 

membersihkan dan memutihkan dengan 

mengangkat kotoran di permukaan gigi 

 Desain kekuatan tambahan bulu sikat warna 

putih tersedia untuk akses mudah mengenai 

daerah yang sulit diajngkau seperti gigi 

bagian belakang 

 Dilengkapi dengan indikator warna biru 

pada bulu sikat, jika memudar pertanda sikat 

gigi harus diganti 
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 Didesain untuk menjaga kesehatan gusi 

 Gagang dengan pegangan anti slip dengan 3 

komponen 

 Diposisikan untuk konsumen yang ingin 

giginya terlihat lebih putih dan bersih 

6 Oral - B Advantage 

Breath Refresh 

 

 Pembersih lidah terpasang pada belakang 

kepala bulu sikat untuk menyegarkan nafas 

 Kekuatan tambahan dengan bulu sikat yang 

lebih panjang membantu membersihkan gigi 

bagian belakang dan bagian yang sulit 

dijangkau 

 Dilengkapi dengan indikator warna biru 

pada bulu sikat, jika memudar pertanda sikat 

gigi harus diganti 
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 Didesain untuk menjaga kesehatan gusi 

 Gagang dengan pegangan anti slip dengan 3 

komponen 

 Diposisikan untuk konsumen dengan 

keinginan memiliki nafas yang segar 

sepanjang hari  

7 Oral - B Advantage Plus 

 

 Bulu sikat warna hijau yang diperpanjang 

pada sisi-sisinya didesain untuk membantu 

memijat gusi dengan lembut ketika sedang 

menggosok gigi 

 Dilengkapi dengan indikator warna biru 

pada bulu sikat, jika memudar pertanda sikat 

gigi harus diganti 

 Didesain untuk menjaga kesehatan gusi 

 Ergonomic, dengan dual pegangan pada 

gaagang sikat 

Oral - B Advantage Plus diposisikan untuk 

kalangan konsumen yang menginginkan 

kenyamanan dalam menyikat gigi tanpa rasa 

sakit pada gusi 
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8 Oral - B Indicator Plus 

 

 Desain kepala yang oval dimaksudkan untuk 

dapat mudah dan nyaman jika digunakan 

 Desain bulu sikat yang lembut dan bulat 

untuk menghilangkan sisa - sisa makanan 

secara efektif dan lembut 

 Dilengkapi dengan indikator warna biru 

pada bulu sikat, jika memudar pertanda sikat 

gigi harus diganti 

 Didesain untuk menjaga kesehatan gusi 

 Ergonomic, dengan dual pegangan pada 

gaagang sikat 

 Diposisikan untuk konsumen dengan gusi 

sensitif dan memerlukan sentuhan lembut 

Sumber : www.Oral-B.Com 
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Tabel 3. Desain sikat gigi Oral - B untuk anak-anak 

1 Oral - B Stages 1 - untuk anak-anak umur 4 – 24 bulan 

2 Oral - B Stages 2 - untuk anak-anak umur 2 - 4 tahun 

3 Oral - B Stages 3 - untuk anak-anak umur 5 - 7 tahun 

4 Oral - B Stages 4 - untuk anak-anak umur 8 tahun keatas 

Sumber: http://www.Oral-B.Com 

 

Dengan banyaknya varian desain Oral - B dengan segala kecanggihannya, 

menjadikan Oral - B produk yang patut diperhitungkan oleh para pesaingnya. 

Dengan perolehan gain index yang cukup besar (37,79%) dan tidak adanya pilihan 

yang lebih banyak dan menarik dari para pesaingnya, ada kemungkinan suatu saat 

Oral - B akan menggeser posisi pasar pesaingnya. Bahkan mungkin mampu 

menduduki posisi pemimpin pasar. Apalagi Oral – B, sudah menjadi produk yang 

disarankan dan dipercaya oleh para dokter gigi melalui kampanye iklannya.  

Adapun pertimbangan yang dilakukan peneliti untuk mengambil obyek penelitian 

produk sikat gigi Oral - B adalah  peneliti ingin mengetahui dengan desain produk 

sikat gigi Oral - B yang unik dan berbeda dengan produk sikat gigi lainnya, 

akankah berpengaruh terhadap keinginan beli konsumen. 

Berdasarkan data dan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti hubungan 

antara desain produk terhadap keinginan beli, dengan judul : “Analisis Pengaruh 

Desain Produk Sikat Gigi Oral - B Terhadap Keinginan Beli Konsumen 

Sikat Gigi Di Bandar Lampung” 

http://www.oral-b.com/
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1.2 Masalah dan Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan diatas, dapat diketahui 

bahwa setiap produk memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda sesuai 

image-nya masing - masing. Masalah yang dihadapi adalah gain index sikat gigi 

Oral – B yang tinggi tetapi Oral – B hanya menempati posisi ketiga dalam pangsa 

pasar, yang dikarenakan penjualan yang menurun.  

Selain itu kebutuhan konsumen tidak lagi terpuaskan hanya dari segi fisik saja, 

tetapi dari segi psikologisnya. Tetapi, dengan banyaknya bentuk dan ragam nilai 

guna lebih yang ditawarkan kompetitor, perusahaan harus mengetahui apa saja 

yang dapat menjadikan suatu produk diminati. Baik dari segi desain produk, 

desain kemasan, warna dan atribut - atribut produk lainnya. Maka dengan alasan 

tersebut peneliti mengajukan permasalahan sebagai berikut : Apakah desain 

produk sikat gigi Oral - B berpengaruh positif terhadap keinginan membeli suatu 

konsumen. 

 

1.3 Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh desain produk sikat gigi 

Oral – B terhadap keinginan beli konsumen sikat gigi di Bandar Lampung, 

khususnya pada konsumen sejumlah pusat perbelanjaan modern (swalayan) di 

Bandar Lampung. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan berguna sebagai bahan acuan untuk mengembangkan 

produknya lebih baik lagi 

2. Bagi peneliti berguna sebagai media untuk mengaplikasiakan teori dengan 

kondisi nyata sebagai tambahan pengetahuan 

3. Bagi Universitas berguna sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut 

 

1.4 Kerangka Pikiran 

Definisi dari produk yang diberikan oleh Philip Kotler (Kotler, Philip, Manajemen 

Pemasaran Jilid I) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikombinasikan sehingga dapat memuaskan 

suatu keinginan atau kebutuhan. Dimana suatu produk akan berhasil jika 

menciptakan suatu inovasi dan mengembangkan citra produknya dimata 

konsumen. Desain produk merupakan suatu cara yang dipakai sebagian besar 

produsen dalam membentuk citra produk. Desain produk mencakup bentuk fisik 

produk (desain), warna, merek, tata letak. Perubahan tingkat nilai kepuasan akan 

suatu produk pada konsumen juga menjadi acuan yang penting bagi para 

perusahaan dalam memberikan sebuah tawaran dalam pasar. Perubahan 

kecenderungan dan sikap konsumen yang terjadi juga mempengaruhi produsen 

menyadari bahwa suatu desain produk atau desain kemasan merupakan hal yang 

penting.  
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Kotler (2000) mengatakan bahwa konsumen memproses informasi tentang produk 

didasarkan pada pilihan merek untuk membuat keputusan terakhirnya. Konsumen 

akan mencari informasi tentang manfaat produk dan selanjutnya mengevalusi 

atribut produk tersebut sesuai dengan kepentingannya. Akhirnya timbullah niat 

dalam diri konsumen. Jack Strow dan Steve Rivkin mengatakan (Strow & Rivkin, 

Differentiate Or Die), bahwa yang membuat seseorang atau produk unik adalah 

karena penonjolan salah satu dari beberapa atribut yang dimilikinya. Salah satu 

atribut yang dipakai adalah desain. Suatu desain produk yang menarik akan 

mendorong impulse buying terhadap konsumen tertentu sehingga berminat untuk 

membeli.    

Pendapat Kotler tentang kepuasan konsumen (Kotler & Keller, 2006 : 136), 

apakah konsumen akan merasakan puas (satisfied)-jika performansi produk sesuai 

dengan harapan dari keinginan konsumen, atau tidak puas (dissatisfied)-jika 

performansi produk dibawah harapan dari keinginan konsumen, atau sangat puas 

(delighted)-jika performansi produk melebihi harapannya. 

Perubahan dalam sistem pemasaran dan lingkungan yang terjadi juga mendorong 

Oral - B melakukan inovasi atau pengembangan produk. Desain, menjadi pilihan 

utama Oral - B untuk merebut perhatian pasar. Desain juga menjadi pembeda 

produk Oral - B dari produk-produk lain. Sebagai brand perawatan gigi dan gusi 

milik P&G, Oral - B berusaha melindungi konsumennya dengan memberikan 

produk yang ramah lingkungan dan sesuai bagi para penggunanya. Salah satu 

inovasi desain produk Oral - B adalah indikator bulu sikat berwarna, yang jika 

warna bulu sikatnya telah pudar berarti sikat gigi telah harus diganti. Hal tersebut 
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merupakan pembeda dari kompetitor lain. Inovasi yang dilakukan pun akan terus 

berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi. 

Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, Oral - B menguatkan atribut 

produknya dalam desain atau model. Pemberian bobot untuk atribut produk dapat 

dilihat dari bobot yang terdapat dalam unsur grafis desain produk yang terdiri dari 

warna, bentuk produk (desain), size, logo / merek, tata letak, tekstur, material. 

Untuk mengetahui lebih jelas akan permasalahn yang ingin diteliti, dapat dilihat 

pada gambar kerangka pikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Tahapan Desain Mempengaruhi Keinginan  

        Beli 

 

Latar Belakang 

 

 (Perubahan teknologi, ketatnya pola persaingan industri 

saat ini, kecenderungan konsumen untuk menambah nilai 

guna suatu produk bukan hanya berdasarkan fungsi tapi 

kemenarikannya) 

 

Keinginan Beli konsumen 

Daya beli yang terjadi tidak hanya didasari oleh kebutuhan 

dasar saja tetapi karena kondisi dan faktor lain 

Alternatif Variabel yang Mempengaruhi Keinginan Beli 

 

(Warna, bentuk (desain) produk, size, logo / merek, tekstur, 

dan material) 
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1.5 Hipotesis 

Setelah melihat latar belakang dan permasalahan yang ada, serta menetapkan 

tujuan penelitian dan kerangka pemikiran, dengan demikian dapat dirumuskan 

suatu hipotesis sebagai berikut : desain produk sikat gigi Oral - B berpengaruh 

positif terhadap keinginan beli konsumen di Bandar Lampung. 


