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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemasaran memegang peranan penting di dalam dunia usaha karena 

pemasaran berhubungan dengan kegiatan untuk memperkirakan atau 

mengantisipasi kebutuhan dan keinginan konsumen dan juga berkaitan dengan 

mengalirnya produk berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen dalam 

rangka mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh keuntungan. 

Kalau kita cermati situasi dunia saat ini maka ada beberapa hal yang dapt 

dicatat, yaitu pertama dengan terintegrasinya perdagangan internasioanl, 

terbukalah lebar-lebar peluang bagi muncul dan masuknya usaha-usaha bisnis 

antar negara, besar kemungkinan diantaranya memiliki kesamaan operasi, baik 

dalam artian jenis dan sifat bisnis yang digeluti, maupun segmen pasar yang 

dituju. Kesamaan operasi ini kemudian menjadi sebab bagi terjadinya perebutan 

konsumen. Masing-masing usaha bisnis berusaha dengan segala daya, merancang 

strategi dan mempersenjatai diri dengan persenjataan perang pemasaran yang 

lengkap dan canggih, untuk bertempur di medan laga segmen pasar sasaran. 

Kerasnya persaingan bisnis era globalisasi yang terefleksi dalam kedahsyatan 

perang pemasaran digambarkan dengan istilah populer “The Greatest Marketing 

War”. 
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Kedua adalah bahwa tingginya intensitas pasar baik dalam artian 

kuantitatif maupun kualitatif, yang dikirim oleh produsen kepada konsumen untuk 

mengingatnya. Sebuah kondisi “Over Communicated Society”. 

Sekarang ini terdapat begitu banyak wawasan produk di pasar sehingga 

konsumen memiliki banyak pilihan bebas. Kondisi tersebut memberikan makna 

bahwa pasar sekarang adalah pasar yang tidak lagi milik produsen (seller’s 

market), melainkan pasar yang dimiliki oleh konsumen (buyer’s market). Pada 

kondisi seller’s market konsumen bebas memilih warna apapun asal warna itu 

warna kuning. Itu dulu, sekarang lain, pemilihan pasar telah berubah menjadi 

buyer’s market. Konsumen bebas memilih warna apapun yang disukai. Ciri lain 

konsumen sekarang adalah lebih demanding, banyak tuntutan. 

Catatan terakhir, bangkitnya ekonomi Indonesia yang ditandai dengan 

semakin banyaknya pendirian perusahaan oleh investor dan semakin beragamnya 

produk yang ditawarkan di pasar oleh para pelaku bisnis. Perkembangan ini cukup 

menyenangkan bagi kita semua sebagai konsumen. Mereka harus mampu merebut 

hati pasar sasarannya untuk mencapai volume penjualan tertentu agar tetap 

bertahan atau mengembangkan usahanya dalam industri yang sudah dipilihnya. 

Dalam situasi seperti tergambar dari empat catatan tersebut, sikap optimis 

merupakan satu hal yang perlu dan penting. Namun demikian, optimis saja 

tidaklah cukup. Orang bisa dan boleh yakin bahwa badai pasti berlalu tetapi 

kesulitan yang lebih besar bakal menghadang bila berlalunya badai tak 
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menyisakan apapun puing-puing. Satu ancaman malapetaka yang harus 

diantisipasi dengan daya upaya konkrit. 

Pada prinsipnya, ada begitu banyak upaya yang bisa dilakukan agar ketika 

badai ekonomi nasional berlalu, unit usaha bisnis, kelompok maupun individual, 

masih memiliki sisa tenaga yang cukup untuk menghadapi persaingan global. 

Diantara sekian banyak upaya yang bisa dilakukan salah satunya adalah 

memelihara dan atau mengembangkan segmen pasar sasaran seefisien dan 

seefektif mungkin dengan jalan memasuki, atau menguasai persepsi konsumen 

terhadap produk yang ditawarkan. Untuk kepentingan itu, konsep posisi produk 

dapat dijadikan sebagai alat bantu. 

Berbagai kelebihan dan daya tarik produk ditawarkan adalah produk 

handbody lotion. Saat ini setidaknya ada beberapa merek handbody yang 

ditawarkan pemasaran, baik melalui iklan lewat media elektronik maupun media 

cetak, antara lain handbody lation Nivea, Vaseline, Sanex, Citra dan Marina. 

Segmen pasar adalah kelompok besar yang dapat diidentifikasi di dalam 

sebuah pasar (Kotler, 2000:313). Segmentasi pasar harus dilakukan kembali 

secara periodik karena segmen pasar berubah. Perusahaan dapat mengelompokan 

pelanggan yang membentuk suatu segmen dengan mengamati orang-orang yang 

dominan dalam hal jenis, kemudian harga,  kemudian merek, atau, pertama 

kualitas, kemudian pelayanan, kemudian jenis. Dalam mejemen pemasaran, yang 

di sebut pasar adalah sebuah potensi daya beli, yaitu jumlah calon konsumen 

potensial yang memiliki kebutuhan dan daya beli. Setiap produk dan merek suatu 
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produk memiliki pasar yang berbeda. Misalnya Nifea diperuntukan bagi kaum 

wanita yang memliki jenis kulit normal, kering, cenderung berminyak. Sementara 

itu marina, yang ditujukan kepada kaum wanita, memilih pasar wanita remaja 

yang disesuaika  dengan aktivitas remaja yang enerjik. Jadi segmentasi pasar 

kedua handbody ini benar-benar berbeda. 

Pasar dapat disegmentasi menjadi kelompok pemakai produk yang ringan, 

sedang, dan berat. Pemakai berat sering merupakan persentase kecil dari pasar 

tetapi merupakan presentase yang tinggi  dalam konsumsi total. Pemasar biasanya 

lebih suka menarik satu pemakai berat daripada beberapa pemakai ringan, dan 

mereka mengubah-ubah usaha promosi supaya sesuai dengan sasaran itu. 

Beberapa merek handbody lotion tersebut harus diperhitungkan konsumen 

terlebih dahulu sebelum mengkonsumsinya. Konsumen enghadapi sebuah 

pertarungan hebat, yaitu pertarungan antara berbagai merek dan produk yang 

berebut masuk untuk mendapatkan sepotong kapling dalam benaknya (Rhenald 

Kasali, 1998: 5008). 

Sebelum mengkonsumsi, konsumen memiliki presepsi sendiri terhadap 

berbagai produk. Produk dipresepsikan sebagai simbul yang mengkomunikasikan 

citra diri dari sipembeli atau pengguna produk (Grubb, 1998:38). Presepsi 

terhadap citra diri memiliki nilai tertentu, maka orang akan senantiasa berusaha 

mendapatkan  dan menjaganya. Hal ini yang menjadi dasar penelitian skripsi 

untuk menganalisis posisi produk melalui pengelolaan persepsi. 

Mengigat begitu pentingnya posisi pasar bagi kehidupan pemasaran suatu 

perusahaan, maka penulis mangambil obyek penelitian pada konsumen penguna 
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handbody lotion dan kabupaten Sukoharjo sebagai wilayah penelitian. Alasan 

penulis mengambil daerah kabupaten Sukoharjo sebagai obyek penelitian karena 

untuk menghemat biaya dan waktu dalam melakukan penelitian ini. Sehingga 

penulis mengambil judul “ANALISIS PENENTUAN POSISI PRODUK 

HANDBODY LOTION MERK NIVEA, VASELINE, SANEX, CITRA DAN 

MARINA (SUATU STUDI DI KABUPATEN SUKOHARJO) 

 
B. Perumusan Masalah 

 Untuk mengetahui apakah produk yang dilakukan sesuai dengan 

kondisi pasar yang ada, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Atribut apa saja yang diinginkan konsumen dalam memilih produk handbody 

lotion (Nivea, Vaseline, Sanex, Citra dan Marina) berdasarkan persepsi 

konsumen ? 

2. Bagaimana penentuan posisi produk berdasarkan persepsi konsumen 

handbody lotion (Nivea, Vaseline, Sanex, Citra dan Marina)? 

 
C. Tujuan Penelitian  

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui atribut –atribut yang diinginkan konsumen dalam memilih 

produk handbody lotion (Nivea, Vaseline, Sanex, Citra dan Marina) 

berdasarkan persepsi konsumen. 
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2. Untuk menentukan posisi produk berdasarkan persepsi konsumen penguna 

handbody lotion (Nivea, Vaseline, Sanex, Citra dan Marina). 

 
D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penyusunan penelitian ini adalah : 

1. Praktis 

Diharapkan dapat memberikan masukan, menambah informasi bagi konsumen 

dan mambantu konsumen mengambil keputusan pembelian. 

2. Teoritis / Akademis  

Sebagai bahan acuan lebih lanjut untuk penelitian yang sama terhadap topik 

ini. 

 
E. Sistematika Skripsi 

Untuk memahami lebih lanjut tentang penulisan skripsi secara garis singkat 

diuraikan sistematika penulisan ini sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini mencakup tentang penjelasan pengertian pemasaran, pengertian 

manajemen pemasaran, konsep pemasaran, konsep dan definisi posisi produk, 

pendekatan dalam posisi produk, proses keputusan produk, atribut produk dan 

posisioning. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang kerangka penelitian, jenis penelitian, populasi 

dan sampel, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, devinisi 

operasional variabel, alat uji instrumen dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan tentang karakteristik responden, analisis faktor dan 

analisis MDS. 

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab ini akan menyimpulkan hasil penelitian dan saran-saran yang 

disampaikan penulis baik untuk kemajuan perusahaan ataupun untuk 

penelitian selanjutnya.   


