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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Definisi Dan Konsep Pemasaran 

 

 

2.1.1 Definisi Pemasaran 

 

 

Sebagian besar masyarakat, sering mengertikan pemasaran sebagai proses 

penjualan barang dan jasa, tetapi apabila dilihat lebih mendalam pengertian 

pemasaran mempunyai aspek yang lebih luas dari pada pengertian tersebut. 

Pemasaran merupakan studi tentang proses bagaimana transaksi dimulai, 

dimungkinkan, dan diselesaikan. Pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran 

untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan 

kebutuhan dan keinginan manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan 

pemasaran merupakan kunci kesuksesan dari suatu perusahaan (Kotler, 2001). 

 

Teori pemasaran selalu menekankan bahwa dalam kegiatan pemasaran harus jelas 

siapa yang menjual apa, dimana, bagaimana, bilamana, dalam jumlah berapa dan 

kepada siapa. Adanya strategi yang tepat akan sangat mendukung kegiatan 

pemasaran secara keseluruhan. Pemasaran adalah suatu proses sosial yang 

melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan individu dan 

perusahaan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

pertukaran dengan pihak lain dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran 

(Boyd, 2000). 
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Para ahli juga mendefinisikan bahwa pemasaran merupakan suatu fungsi  

organisasi dan kumpulan proses untuk membuat, mengkomunikasikan, dan 

mengirimkan nilai-nilai kepada konsumen dan untuk mengatur hubungan dengan 

konsumen dalam langkah memperoleh keuntungan secara organisasi maupun 

stakeholder (Kotler dan Keller, 2009). Sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan 

bisnis tersebut akan ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan 

kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial (Stanton, 

2003). 

 

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran merupakan usaha 

untuk menggabungkan rencana-rencana strategis yang diarahkan kepada usaha 

pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen untuk memperoleh keuntungan yang 

diharapkan melalui proses pertukaran atau transaksi. Kegiatan pemasaran 

perusahaan harus dapat memberikan kepuasan kepada konsumen bila ingin 

mendapatkan tanggapan yang baik dari konsumen. Perusahaan harus secara penuh 

tanggung jawab tentang kepuasan produk yang ditawarkan tersebut. Dengan 

demikian, maka segala aktivitas perusahaan, harusnya diarahkan untuk dapat 

memuaskan konsumen yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh laba. 

 

 

2.1.2 Konsep Pemasaran 

 

 

Pemasaran merupakan faktor penting untuk mencapai sukses bagi perusahaan 

akan mengetahui adanya cara dan falsafah yang terlibat didalamnya. Cara dan 

falsafah baru ini disebut konsep pemasaran. Konsep pemasaran (marketing 
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concept) mengatakan bahwa kunci untuk mewujudkan tujuan organisasi terletak 

pada kemampuan organisasi dalam menciptakan, memberikan dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan (costumer value) kepada pasar sasarannya 

secara lebih efektif dibandingkan pada pesaing (Tjiptono, 2008). 

 

Konsep pemasaran dibuat dengan menggunakan tiga faktor dasar (Swastha dan 

Irawan, 2005) yaitu: 

a. Saluran perencanaan dan kegiatan perusahaan harus berorientasi pada 

konsumen atau pasar. 

b. Volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan perusahaan, 

dan bukannya volume untuk kepentingan volume itu sendiri. 

c. Seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dikoordinasikan dan 

diintegrasikan secara organisasi. 

 

 

Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa 

pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi 

kelangsungan hidup perusahaan (Swastha dan Irawan, 2005). Bagian pemasaran 

pada suatu perusahaan memegang peranan yang sangat penting dalam rangka 

mencapai besarnya volume penjualan, karena dengan tercapainya sejumlah 

volume penjualan yang diinginkan berarti kinerja bagian pemasaran dalam 

memperkenalkan produk telah berjalan dengan benar. Penjualan dan pemasaran 

sering dianggap sama tetapi sebenarnya berbeda. 

 

Tiga unsur pokok konsep pemasaran (Swastha & Handoko, 2000) adalah orientasi 

pada konsumen, penyusunan kegiatan pemasaran secara integral (integraded 

marketing) dan kepuasan konsumen (consumer satisfaction). Seluruh kegiatan 

dalam suatu perusahaan yang menganut konsep pemasaran harus diarahkan untuk 
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memenuhi tujuan tersebut. Penggunaan konsep pemasaran bagi sebuah 

perusahaan dapat menunjang keberhasilan bisnis yang dilakukan. 

 

Tujuan utama konsep pemasaran adalah melayani konsumen dengan mendapatkan 

sejumlah laba, atau dapat diartikan sebagai perbandingan antara penghasilan 

dengan biaya yang layak. Konsep pemasaran menghendaki agar manajemen 

menentukan keinginan konsumen terlebih dahulu, setelah itu baru melakukan 

bagaimana caranya memuaskan konsumen. Dengan demikian perusahaan akan 

dapat menjaring pelanggan yang akan meningkatkan pendapatan perusahaan. 

 

 

2.2 Diferensiasi produk 

 

 

2.2.1  Definisi Diferensiasi 

 

Perusahaan akan melakukan diferensiasi terhadap para pesaingnya apabila 

perusahaan tersebut telah berhasil menampilkan keunikan yang dinilai penting 

oleh pelanggan, selain dengan penawaran harga yang rendah dimana telah banyak 

dilakukan oleh perusahaan atau pesaing (Delmas, 2000). Padahal diferensiasi 

dapat dilakukan dengan penawaran harga tinggi, sehingga perusahaan yang 

melakukan diferensiasi harus merancang serangkaian perbedaan yang berarti 

untuk membedakan tawaran yang diberikan perusahaan dengan tawaran pesaing. 

Diferensiasi adalah cara merancang perbedaan yang berarti untuk membedakan 

penawaran perusahaan dari penawaran pesaingnya (Kotler dan Susanto, 2001). 

 

Suatu perusahaaan harus merencanakan strategi-strategi yang sesuai dengan 

masing-masing tahap aktivitasnya. Perusahaan berharap dapat memperluas masa 



13 
 

hidup dan profitabilitas produk/jasanya, dengan mengingat bahwa produk/jasa 

tersebut akan dapat abadi, perusahaan dapat mendiferensiasikan dan menentukan 

posisi tawaran secara efektif untuk mencapai keunggulan bersaing dengan 

melakukan strategi diferensiasi (Kotler dan Susanto, 2001).  

 

 

2.2.2 Definisi Produk 

 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan 

keinginan atau kebutuhan. Produk-produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, 

jasa, pengalaman, arca – arca, orang, tempat, properti, dan gagasan (Kotler dan 

Keller, 2007). Produk merupakan segala sesuatu yang dapat di tawarkan produsen 

untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau di konsumsi pasar 

sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan (Tjiptono, 

2008). 

 

Pengertian produk terbagi dalam beberapa pengertian (Saladin, 2003), yaitu: 

 

a. Dalam pengertian sempitnya, produk adalah sekumpulan sifat-sifat fisikdan 

kimia yang berwujud yang dihimpun dalam suatu bentuk serupa dan yang telah 

dikenal.  

b. Dalam pengertian secara luas, produk adalah sekelompok sifat-sifat yang 

berwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible) yang didalamnya sudah 

tercakup warna, harga, kemasan, prestise pabrik, prestise pengecer, dan 

pelayanan yang diberikan konsumen dan pengecer yang dapat diterima 

konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap keinginan atau 

kebutuhan konsumen.  

c. Secara umumnya, produk itu diartikan secara ringkas sebagai segala sesuatu 

yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan atau keinginan manusia, baik 

yang berwujud maupun tidak berwujud. 
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2.2.3 Pengertian Diferensiasi Produk 

 

Dari definisi diferensiasi dan produk tersebut diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa diferensiasi produk merupakan cara untuk  merancang 

perbedaan untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaingnya 

yang ditawarkan kepada produsen yang dapat memenuhi dan memuaskan 

kebutuhan atau keinginan konsumen tersebut.  Menurut  (Kotler dan Keller, 2007) 

Suatu produk dapat dideferensiasi melalui sembilan cara yaitu: 

a. Bentuk (Form) 

Digunakan untuk melakukan diferensiasi produk berdasarkan bentuk, ukuran, 

model, atau struktur fisik sebuah produk. 

b. Fitur (Feature) 

Merupaka alat persaingan yang digunakan untuk membedakan suatu produk 

dengan produk lain karena fitur dipakai untuk melengkapi  fungsi dasar suatu 

produk. 

c. Mutu kinerja (Performance Quality) 

Merupakan tingkat berlakunya karakteristik dasar produk. Sebagian besar 

produk dibangun berasarkan dari salah satu level kinerja, yaitu : rendah, rata-

rata, tinggi, dan unggul dimana perusahaan menyesuaikan level kinerja dengan 

pasar sasaran dan pesaingnya. 

d. Mutu kesesuaian (Performance Quality) 

Merupakan tingkat kesesuaian dan pemenuhan semua unit yang diproduksi 

terhadap spesifikasi yang dijanjikan. Produk didesain dan dioperasikan 

berdasarkan karakteristik yang mendekati standar produk untuk memenuhi 

spesifikasi yang diminta. 

e. Daya Tahan (Durability) 

Merupakan suatu ketahanan pada suatu produk atau suatu ukuran usia operasi 

produk yang diharapkan dalam kondisi normal atau berat yang merupakan 

atribut berharga untuk suatu produk tertentu. 

f. Keandalan (Durability) 

Merupakan ukuran kemungkinan bahwa suatu produk tidak akan rusak atau 

gagal pada periode tertentu dan sifatnya tidak terihat. Suatu produk dikatakan 

baik akan memiliki keandalan sehingga dapa digunakan dalam jangka waktu 

yang lama. 

g. Mudah diperbaiki (Repairibility) 

Merupakan ukuran kemudahan untuk memperbaiki produk ketika produk itu 

rusak yang ukuranyadapat dilihat melalui nilai dan waktu yang dipakai. 

h. Gaya (Style) 

Menggambarkan penampilan dan perasaan yang ditimbulkan oleh produk 

tersebut bagi konsumen dan menciptakan kekhasan yang sulit ditiru. 
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i. Desain (Design) 

Merupakan suatu kualitas produk yang diukur berdasarkan rancang bangun 

produk dan keseluruhan fitur yang memberikan efek bagaimana produk 

tersebut terlihat, dirasakan, dan fungsi produknya. 

 

 

Dalam diferensiasi produk, produk memiliki arti atau nilai bahwa perusahaan 

menciptakan suatu produk baru yang dirasakan oleh keseluruhan pelanggan 

sebagai produk yang unik dan berbeda. Dalam hal ini, produk yang dimaksud 

adalah mutu produk yang akan mendukung posisi produk dipasaran. Mutu dapat 

didefinisikan sebagai pembanding dengan alternatif pesaing dari pandangan pasar. 

Mutu dapat dikatakan sebagai bagaimana produk itu disesuaikan dengan baik dan 

sesuai dengan yang digunakan, dan juga dipercaya selama berakhirnya waktu. 

Suatu penentu terpenting pada kesuksesan produk baru dan keuntungan adalah 

pada mutu produk (Perlusz, Gattiker dan Pedersen, 2000). 

 

Diferensiasi produk memiliki maksud yaitu memberikan kreativitas yang tinggi 

dalam menciptakan keunikan produk yang lebih menarik, nyaman, aman, 

sehingga lebih diminati oleh konsumen dibandingkan dengan dengan produk 

pesaing (Tjiptono, 2001). Selain itu ada terdapat dua faktor penentu keberhasilan 

diferensiasi produk (Dumonic dan Knowles, 2007) yaitu: 

1. Komplek 

Dalam suatu produk menjelaskan bahwa produk itu selalu lebih baik dan 

dapat membedakan bagaimana produk tersebut berbeda dengan produk 

pesaing. 

2. Relevan 

Dilihat dari hal apa konsumen menganggap suatu produk itu relevan. 
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2.3 Kinerja Pemasaran  

 

Kinerja pemasaran merupakan ukuran prestasi yang diperoleh dari aktifitas proses 

pemasaran secara menyeluruh dari sebuah perusahaan atau organisasi. Selain itu, 

kinerja pemasaran juga dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang digunakan 

untuk mengukur sampai sejauh mana prestasi pasar yang telah dicapai oleh suatu 

produk yang dihasilkan perusahaan. Kinerja pemasaran merupakan faktor yang 

seringkali digunakan untuk mengukur dampak dari strategi yang diterapkan 

perusahaan (Ferdinand, 2000).  

 

Strategi perusahaan selalu diarahkan untuk menghasilkan kinerja pemasaran 

(seperti volume penjualan dan tingkat pertumbuhan penjualan ) yang baik dan 

juga kinerja keuangan yang baik. Ferdinand juga menyatakan bahwa kinerja 

pemasaran yang baik dinyatakan dalam tiga besaran utama nilai, yaitu nilai 

penjualan, pertumbuhan penjualan, dan porsi pasar.  

 

Pendapat serupa juga mengatakan kinerja pemasaran adalah sebagai usaha 

pengukuran tingkat kinerja yang meliputi omset penjualan, jumlah pembeli, 

keuntungan dan pertumbuhan penjualan (Voss dan Voss, 2000). Pada umumnya 

ukuran kinerja perusahaan diukur melalui nilai rupiah penjualan, Return on 

Investment (ROI), Return On Assets (ROA). Namun ukuranukuran itu dipandang 

sebagai ukuran agregatif yang dihasilkan melalui proses akuntansi dan keuangan, 

tetapi tidak secara langsung menggambarkan aktivitas manajemen, khususnya 

manajemen pemasaran (Ferdinand, 2000). 
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Kualitas kinerja pemasaran yang ditunjang oleh pemahaman terhadap konsumen 

dan keunggulan produk baru merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan 

kesuksesan produk baru yang berhubungan dengan penciptaan superior value bagi 

konsumen. Terciptanya superior value bagi konsumen merupakan batu loncatan 

bagi suatu perusahaan untuk meningkatkan kinerja pemasarannya (Sitorus, 2004). 

 

 

2.4 Keunggulan Bersaing 

 

Pada saat ini, pentingnya keunggulan bersaing sangat besar. Jadi keunggulan 

bersaing adalah tentang bagaimana suatu perusahaan benar-benar dapat 

menerapkan strategi generik tersebut kedalam prakteknya. Keunggulan bersaing 

berkembang dari nilai yang perusahaan mampu ciptakan untuk pembelinya. 

Keunggulan bersaing mungkin mengambil bentuk harga yang lebih rendah 

dibandingkan harga pesaing untuk manfaat yang sesuai atau penyediaan manfaat 

unik yang lebih sekedar mengimbangi harga premi. 

 

Pada dasarnya setiap perusahaan yang bersaing dalam suatu lingkungan industri 

mempunyai keinginan untuk dapat lebih unggul dibandingkan pesaingnya. 

Pemikiran dasar dari penciptaan strategi bersaing berawal dari pengembangan 

formula umum mengenai bagaimana bisnis akan dikembangkan. Yang menjadi 

tujuan dan kebijakan yang akan diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah 

keunggulan bersaing perusahaan.  

 

Sebuah perusahaan menempati posisi keunggulan bersaing adalah disebabkan 

keunggulan komparatif dalam sumberdaya menghasilkan nilai superior pada biaya 

yang lebih rendah. Keunggulan bersaing tidak dapat dipahami dengan 
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memandang perusahaan sebagi suatu keseluruhan. Keunggulan bersaing berasal 

dari banyak aktifitas berlainan yang dilakukan oleh perusahaaan untuk mendesain, 

memproduksi, memasarkan, menyerahkan, dan mendukung produknya. 

 

Keunggulan bersaing adalah keunggulan atas pesaing yang didapatkan dengan 

menyampaikan nilai pelanggan yang lebih besar, melalui harga yang lebih murah 

atau dengan menyediakan lebih banyak manfaat yang sesuai dengan penetapan 

harga yang lebih tinggi (Kotler, 2005). Keunggulan bersaing juga dapat 

didefinisikan sebagai jantung kinerja perusahaan di dalam pasar yang bersaing, 

namun setelah beberapa dasawarsa adanya perluasan dan kemakmuran yang hebat 

mengakibatkan banyak perusahaan kehilangan pandangan mengenai keunggulan 

bersaing dalam upaya perjuangan untuk lebih berkembang dalam mengejar 

difersifikasi (Porter, 2004). 

 

Perusahaan mampu bersaing bukanla satu-satunya kunci keberhasilan, karena ada 

3 faktor yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu keunggulan bersaing yang 

dapat dipertahankan (Porter, 2004), yaitu: 

a. Dasar persaingan 

Strategi harus di dasarkan pada seperangkat asset, skill dan kemampuan. 

Ketiga hal tersebut akan mendukung strategi yang dijalankan sehingga 

keunggulan dapat bertahan. 

b. Di pasar mana perusahaan bersaing 

Dalam hal ini, penting bagi perusahaan memilih pasar sasaran yang sesuai 

dengan strategi yang dijalankan atau dengan kata lain asset, skill dan 

kemampuan harus mampu mendukung strategi dalam memberikan sesuatu 

yang bernilai bagi pasar. 

c. Dengan siapa perusahaan bersaing 

Selanjutnya perusahaan harus mampu mengidentifikasi pesaingnya, apakah 

pesaing tersebut lemah, sedang, atau kuat. 
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Lebih lanjut porter menjelaskan bahwa ada kelima kekuatan bersaing yang dapat 

mengembangkan strategi persaingan dengan mempengaruhi atau mengubah 

kekuatan agar dapat memberikan situasi yang menguntungkan bagi perusahaan. 

Ruang lingkup kelima kekuatan bersaing tersebut seperti gambar berikut: 

Gambar 2.1 Lima Model Kekuatan Bersaing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Ancaman pendatang baru, yang dapat ditentukan dengan hambatan masuk ke 

dalam industri, antara lain, hambatan harga, respon incumbent, biaya yang 

tinggi, pengalaman incumbent dalam industri, keunggulan biaya, differensiasi 

produk, akses distribusi, kebijakan pemerintah dan switching cost. 

b. Kekuatan tawar-menawar pemasok, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain tingkat konsentrasi pasar, diversifikasi, switching cost, organisasi 

pemasok dan pemerintah. 

c. Kekuatan tawar-menawar pembeli, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

antara lain differensiasi, konsentrasi, kepentingan pembeli, tingkat pendapatan, 

pilihan kualitas produk, akses informasi, dan switching cost. 

 substitusi 

Tekanan persaingan datang dari usaha-usaha pasar 

(pesaing) untuk merebut pasar (konsumen ) 

pembeli pemasok 

Persaingan 

antar 

penjual 

dalam satu 

industri 
Tekanan persaingan datang dari pendatang baru 

yang potensial merebut pasar (konsumen) 

Pendatang 

baru potensial 

Sumber : The five competitie that shape strategy (Porter , 2004) 
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d. Ancaman produk subtitusi, yang ditentukan oleh harga produk subtitusi, 

switching cost, dan kualitas produk.  

e. Persaingan di dalam industri, yang ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu 

pertumbuhan pasar, struktur biaya, hambatan keluar industri, switching cost, 

pengalaman dalam industri, dan perbedaan strategi yang diterapkan. 

 

Ada dua cara untuk mencapai keunggulan bersaing , yang pertama dengan strategi 

biaya rendah yang memampukan perusahaan untuk menawarkan produk dengan 

harga yang lebih murah dari pesaingnya. Yang kedua, dengan strategi diferensiasi 

produk, sehingga pelanggan menganggap memperoleh manfaat unik yang sesuai 

dengan harga yang cukup. Akan tetapi, kedua strategi tersebut mempunyai 

pengaruh yang sama yakni meningkatkan anggapan manfaat yang dimiliki oleh 

pelanggan (Porter, 2004). Dalam hal ini  diferensiasi produk dianggap hal yang 

potensial untuk dijadikan pembeda dengan perusahaan pesaing. 

 

Keunggulan bersaing pada dasarnya tumbuh dari nilai–nilai atau manfaat yang 

diciptakan oleh perusahaan bagai para pembelinya. Pelanggan umumnya lebih 

memilih membeli produk yang memiliki nilai lebih dari yang diinginkan atau 

diharapkannya. Namun demikian nilai tersebut juga akan dibandingkan dengan 

harga yang ditawarkan. Pembelian produk akan terjadi jika pelanggan 

menganggap harga produk sesuai dengan nilai yang ditawarkannya. Ringkasanya 

keunggulan bersaing dicapai dengan menciptakan nilai yang lebih tinggi dari 

pesaing, dan ditentukan oleh pelanggan. 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
Nama Peneliti Tahun  Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Dwi Endah 

Lestari 

2005 Analisis Strategi 

Diferensiasi Yang 

Mempengaruhi 

Keunggulan Bersaing 

Dan Pengaruhnya 

Terhadap Kinerja 

Pemasaran (Studi Kasus 

Telkomflexi Classy 

Telkom Divre Iv Jawa 

Tengah Dan Diy) 

Diferensiasi produk signifikan 

berpengaruh positif terhadap 

variabel terikat keunggulan 

bersaing. Dan  keunggulan 

bersaing signifikan 

berpengaruh positif terhadap 

variabel terikat kinerja 

pemasaran 

Sensi Tribuana 

Dewi 

 

2006 Analisis Pengaruh 

Orientasi Pasar Dan 

Inovasi Produk 

Terhadap Keunggulan 

Bersaing Untuk 

Meningkatkan Kinerja 

Pemasaran 

(Studi Pada Industri 

Batik Di Kota Dan 

Kabupaten Pekalongan) 

-Semakin tinggi derajat 

orientasi pasar maka akan 

semakin tinggi derajat 

keunggulan bersaing 

-Semakin tinggi derajat inovasi 

produk yang dilakukan maka 

akan 

semakin derajat tinggi 

keunggulan bersaing 

-Semakin tinggi derajat 

keunggulan bersaing 

perusahaan maka akan 

semakin tinggi derajat kinerja 

pemasaran perusahaan 

Ginanjar 

Suendro 

2010 Analisis Pengaruh 

Inovasi Produk Melalui 

Kinerja Pemasaran 

Untuk Mencapai 

Keunggulan Bersaing 

Berkelanjutan (Studi 

Kasus Pada Industri 

Kecil Dan Menengah 

Batik Pekalongan 

Inovasi produk berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

pemasaran, sehingga semakin 

tinggi inovasi produk maka 

semakin tinggi kinerja 

pemasaran. Dan kinerja 

pemasaran berpengaruh positif 

terhadap keunggulan bersaing 

berkelanjutan, sehingga 

semakin tinggi kinerja 

pemasaran maka semakin 

tinggi keunggulan bersaing 

berkelanjutan. 

 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

  

Seiring dengan perubahan ekonomi dan sosial di masyarakat membuat adanya 

perubahan pola konsumsi yang dilakukan oleh kosumen. Hal ini turut dipengaruhi 
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oleh adanya produk makanan yang berbangai varian rasa dan bentuk yang 

ditawarkan di pasaran. Keadan seperti ini semakin membuat masyarakat  

mempunyai persepsi dan eksptasi terhadap produk makanan yang dikonsumsinya. 

 

Penilaian yang dimiliki oleh konsumen inilah yang kemudian menimbulkan 

persaingan antara produsen dalam memperebutkan pasar. Perusahaan dituntut 

untuk mampu mendapatkan konsumenya dengan menerapkan strategi pemasaran 

yang baik sehingga tercapainya tujuan yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam 

menawarkan produk kepasar, perusahaan perlu memberikan perbedaan yang 

berarti dibandingkan dengan produk pesaing. Dengan demikian, konsumen akan 

dapat mengenali produk perusahaan diantara produk sejenis yang ada dipasaran 

serta sebagai daya tarik bagi konsumen. Salah satu cara yang dapat dipakai oleh 

perusahaan atau industri dalah dengan melakukan diferensiasi. Salah satu bentuk 

diferensiasi yang acap kali dilakukan adalah diferensiasi produk.  

 

Strategi diferensiasi menjadi salah satu rujukan utama setiap pemasar melalui 

kinerja pemasaran karena kosumen selalu mencari sesuatu yang berbeda dari 

berbagai alternatif pilihan yang ada. Diferensiasi produk memiliki maksud yaitu 

memberikan kreativitas yang tinggi dalam menciptakan keunikan produk yang 

lebih menarik, nyaman, aman, sehingga lebih diminati oleh konsumen 

dibandingkan dengan dengan produk pesaing (Tjiptono, 2001). Dengan begitu 

produk tersebut  akan menjadi berbeda dengan produk pesaing lainya. 

Keberhasilan dari strategi diferensiasi melalui kinerja pemasaran yang optimal 

akan akan dapat meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan market share 

sehingga perusahaan mendapatkan product performance dan market performance 
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yang optimal. Kinerja pemasaran adalah sebagai usaha pengukuran tingkat kinerja 

yang meliputi omset penjualan, jumlah pembeli, keuntungan dan pertumbuhan 

penjualan (Voss dan Voss, 2000). 

 

Diferensiasi produk melalui kinerja pemasaran  diharapkan dapat menghantarkan 

perusahaan menghasilkan keunggulan bersaing  yang baik Keunggulan bersang 

diartikan sebagai jantung kinerja perusahaan untuk menjadikan perusahaan 

tersebut tetap unggul dari perusahaan lainya (Porter, 2004). 

Gambar 2.2  Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Hipotesis 

 

Berdasarkan teori, tinjauan literatur serta kerangka pemikiran di atas, maka 

hipotesis dari penelitian ini adalah: 

  : Diferensiasi produk memiliki pengaruh terhadap kinerja pemasaran 

  : Kinerja pemasaran memiliki pengaruh dengan keunggulan bersaing 

   : Diferensiasi produk memiliki pengaruh terhadap keunggulan bersaing 

melalui kinerja pemasaran 
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2000). 


