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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Artikel pada jurnal dengan judul “Perumusan Strategi Bersaing Jahe 

InstanProduk CV. Intrafood SurakartaMenggunakan Perceptual Mapping”, oleh 

Harisudin, et al.(2013), membahas mengenai bagaimanastrategi bersaing jahe 

instanproduk CV. Intrafood Surakartamenggunakan perceptual 

mapping.Pembahasan isi jurnal dilakukan dengan menentukan atribut produk 

dan kinerja atribut tersebut, kemudian melakukan analisis posisi dan strategi 

bersaing serta analisis perceptual mapping.Peneliti menemukan poin-poin 

analisis data berdasarkan hasil wawancara dengan key informantkemudian 

menarik kesimpulan bahwa atribut jahe instan produk CV. Intrafood yang paling 

disukai konsumenadalah manfaat produk yang diyakini berada diatas para 

pesaingnya sementaraatribut yang paling tidak disukai adalah kualitaskemasan 

dan kinerja produk yang tidak bagus kecepatan alirnya. Gunamemenangkan 

persaingan, strategi yang direkomendasikan adalah mengeksposatribut 

kemanfaatan dan memperbaiki kualitas dan desain kemasan 

produk.Penggunaan dalam tesis ini adalah mengenai cara menentukan atribut 

produk.  

Artikel pada jurnal“Emerging Market Firms: Measuring Their Success with 

Strategic Positioning Map” (Kumar Singaldan Kumar Jain, 2014).Penelitian ini 

menggunakan studi dokumentasi menggunakan ET500 dan Forbes Global 

2000.Jurnal ini membahas strategi positioning dan variabel yang 

mempengaruhinya.Strategi positioning dalam penelitian ini terbagi menjadi 3, 
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yaitu memperluas keberadaan di dunia internasional, meningkatkan kapitalisasi 

pasar (dari sisi penjualan, laba, dan ROA), dan membuat pergerakan yang 

meningkatkan keberadaan perusahaan dan kapitalisasi pasar.Sementara 

variabel yang paling mempengaruhi positioning adalah size/ ukuran perusahaan, 

growth, dan daya tarik .Variabel tersebut digunakan pada analisis data dalam 

penelitian ini. 

Artikel pada jurnal dari Crick dan Chaudhry(2000)dengan judul “UK 

SMEs’ Awareness, Use, and Perceptions of Selected GovernmentExport 

Assistance – An Investigation into The Effect of Ethnicity”,membahas bagaimana 

kesadaran, kegunaan, dan persepsi dari etnis atas bantuan ekspor pemerintah 

UK. Metode penelitian jurnal ini adalah dengan carain-depth interview kepada 34 

Manajer dengan latar belakang etnis Asia. Temuan dalam penelitian ini 

menunjukkan adanya varians dalam perilaku dan persepsi terhadap program 

bantuan ekspor pilihan pemerintah UK.Analisis statistik menunjukkan bahwa dua 

dari tiga sub-hipotesis dapat ditolak dalam penelitian ini dan menyimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan perilaku dan persepsi dari Etnis Asia dan lokal 

terhadap bantuan ekspor pemerintah UK. Penggunaan dalam tesis ini adalah 

mengenai carapengukuran persepsi. 

Artikel pada jurnal berjudul “Positions and Positioning: Strategy Simply 

Stated” (McKechnie, et al., 2008). Jurnal ini menggunakan analisis dokumen dan 

simply constructed matrix. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana strategi 

positioning perusahaan sesuai dengan posisi mereka.Penelitian dilakukan 

terhadap 4 airlines di United Arab Emirates (UAE). Peneliti menentukan 

positioning perusahaan dengan cara melakukan analisis SWOT dan simple 

constructed matrix, yaitu menilai fokus perusahaan dan batasan perusahaan 
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masuk ke pasar.Penggunaan dalam tesis ini adalah mengenai fokus perusahaan 

sesuai posisinya. 

Artikel pada jurnal dengan judul “Strategi Positioning Slank dalam 

Menanamkan Citra sebagai Salah Satu Grup Band di Indonesia” (Reagandan 

Rosilawati, 2009).Jurnal ini menggunakan studi dokumentasi dan wawancara, 

yang membahas strategi positioning Slank.Tujuan positioning Slank adalah untuk 

membedakan diri atau memberikan nilai yang unik bagi Slank dibanding band-

band lain yang ada.Strategi positioningdalam penelitian iniadalah dengan 

menggunakan tagline.Cara penggunaan tagline ini digunakan dalam 

pembahasan tesis ini. 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Produk Jasa 

Definisi jasa menurut Lovelock et al.(2011:16) adalah aktivitas ekonomi 

yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain, dalam jangka waktu tertentu, 

dalam bentuk kegiatan yang membawa hasil yang diinginkan kepada penerima, 

berupa nilai, bukan kepemilikan. Menurut Yazid (2008) dalam Hidayat (2012) 

karakteristik jasa adalah sebagai berikut: 

1. Intangible (tidak berwujud). 

Jasa lebih merupakan tindakan, proses, atau unjuk kerja, yang secara prinsip 

adalah intangible.Produsen cukup menekankan perhatian konsumen kepada 

kategori-kategori tertentu yang tangibledalam memasarkan jasa yang tidak 

berwujud.Hal ini bertujuan untuk menonjolkan realitas jasa yang ditawarkan. 

2. Heterogenity (heterogen). 

Produk jasa bervariasi (heterogen), sehingga sulit distandarisasi.Alasannya, 
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setiap konsumen ingin dipenuhi keinginannya dengan cara berbeda baiksejak 

sebelum maupun selama jasa yang diinginkan konsumen itu diproses. Sifat 

heterogen dari waktu ke waktu, dari organisasi yang satu ke organisasi yang 

lain, antara orang yang satu dengan orang lain, membuat munculnya 

tantangan, bagaimana mempertahankan kualitas jasa yang konsisten. 

3. Insperibility (simultanitas) 

Karakteristik kaitan antara produksi dan konsumsi jasa berbeda dengan 

karakteristik barang.Barang biasanya dibuat dulu baru kemudian dijual dan 

dikonsumsi, sementara jasa dijual terlebih dahulu baru kemudian diproduksi 

dan dikonsumsi secara simultan (bersamaan).Produk jasa sering melibatkan 

konsumen dalam proses produksinya, juga konsumsinya simultan dengan 

proses produksinya, pemrosesan jasa pun dilakukan dalam waktu nyata 

(service encounter). 

4. Perishability  

Jasa tidak dapat disimpan, dijual lagi, atau dikembalikan.Peramalan 

permintaan dan perencanaan yang kreatif dalam menggunakan fasilitas jasa 

merupakan hal yang sangat penting dan memerlukan keputusan yang tepat. 

Sementara tingkatan produk jasa dapat digolongkan menjadi empat, yaitu: 

1. Produk inti atau generik (core or generic product), yaitu produk jasa dasar, 

contohnya tempat tidur pada jasa kamar hotel.  

2. Produk yang diharapkan (expected product), yaituproduk inti dengan 

pertimbangan keputusan pembelian minimal yang harus dipenuhi, contohnya 

ruang tunggu yang nyaman di bandara.  

3. Produk tambahan (augmented product), yang memungkinkan suatu produk 

didiferensiasi terhadap yang lain. 
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4. Produk potensial (potensial product), yaitu adanya tampilan (fitur) dan 

manfaat tambahan yang berguna bagi konsumen atau menambah kepuasan 

konsumen sehingga dapat meningkatkan switching cost sehingga konsumen 

berpikirulang atau sulit untuk beralih ke produk jasa lain. Contohnya 

kemudahan atau layanan khusus bagi konsumen yang telah menjadi anggota 

(member) suatu perusahaan.  

Interaksi antara perusahaan penyedia jasa dan konsumen juga penting. 

Terdapat tiga jenis interaksi antara perusahaan penyedia jasa dan konsumen, 

yang berkaitan dengan lokasi menurutLupiyoadi (2009) dalam Hidayat (2012):  

1. Konsumen mendatangi penyedia jasa 

Contoh jenis interaksi ini adalah pada jasa ritel, lembaga pendidikan, rumah 

sakit, bioskop dan lain-lain.Pada kelompok ini, lokasi menjadi aspek yang 

sangat penting karena konsumen harus mendapatkan kemudahan 

akses.Penyedia jasa yang ingin mengembangkan bisnis dapat 

mempertimbangkan lebih dari satu tempat lokasi (multi lokasi).Lokasi 

optimum dari jasa untuk operator multi lokasi merupakan keputusan kritis, 

mencakup tempat yang memungkinkan berada pada basis konsumen 

potensial dalam daerah jangkauan yang mudah dan tetap memperhatikan 

lokasi pesaing. 

2. Penyedia jasa yang mendatangi konsumen.  

Penyedia jasa tidak leluasa berhadapan dengan konsumen pada beberapa 

kasuskarena penyediaan jasa harus didahului panggilan konsumen. 

Contohnya, pada perusahaan reparasi lift, perusahaan pembasmi hama, dan 

cleaning service. Pada kelompok ini faktor lokasi menjadi kurang penting. 
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3. Transaksi bisnis jasa dilakukan melalui perusahaan lain.  

Hal yang terpenting adalah sarana komunikasi yang efisien dan lokasi tidak 

relevan..Contohnya, pada kartu ATM, konsumen perlu berhubungan dengan 

Customer Service apabila ingin bertanya atau berkonsultasi. 

 

2.2.2. Strategi Positioning 

2.2.2.1. Pengertian Strategi Positioning 

Konsep strategi telah lama ada.Menurut pandangan Thompson dan 

Strickland dalam Reagandan Rosilawati(2009), strategi merupakan kombinasi 

dari perencanaan dan tindakan yang adaptif.Sedangkan menurut Schemerhorn 

(1999) dalam Reagan dan Rosilawati(2009), strategi merupakan suatu 

perencanaan kegiatan yang komprehensif yang menentukan petunjuk dan 

pengarahan yang kritis terhadap pengalokasian sumber daya untuk mencapai 

sasaran jangka panjang organisasi.Positioning menurut Al Ries dan Jack Trout 

dalam Kartajaya, et al.(2005: 56) adalah menempatkan produk dan merk di 

benak pelanggan. Perang pemasaran bukan terletak pada pasar, tapi benak 

pelanggan.Positioning menurut Philip Kotler dalam Kartajaya, et al.(2005) adalah 

segala upaya untuk mendesain produk dan merek agar dapat menempati posisi 

unik di benak pelanggan, sehingga tercipta proposisi nilai yang pas dan menjadi 

alasan bagi pelanggan untuk membeli. Berdasarkan pendapat beberapa ahli di 

atas, dapat disimpulkan bahwa strategi positioning merupakan kombinasi 

perencanaan dan tindakan penempatan produk dan merk di benak pelanggan 

sesuai petunjuk dan pengarahan kritis terhadap pengalokasian sumber daya, 
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sehingga tercipta proposisi nilai yang pas, yang menjadi alasan bagi pelanggan 

untuk membeli. 

Menurut Kasali (2005:527-538), definisi positioning  memperhatikan 

beberapa hal, yaitu: 

1. Positioning adalah strategi komunikasi. 

Komunikasi bukan hanya tentang iklan, melainkan juga atribut-atribut yang 

baik secara fisik maupun non fisik melekat pada produk 

perusahaan.Komunikasi dilakukan untuk menjembatani produk atau merek 

nama anda dengan calon konsumen. Secara fisik, atribut yang 

mempengaruhi, contoh warna, desain, label, kemasan, dan nama merk. 

Contoh atribut non fisik menyangkut citra yang disalurkan melalui model 

iklan, media yang dipilih, outlet yang meyalurkan produk perusahaan, sikap 

para manajer dan tenaga penjual, dan berbagai bentuk sponsorship. 

2. Positioning bersifat dinamis. 

Positioning merupakan strategi yang harus terus menerus dievaluasi, 

dikembangkan, dipelihara, dan dibesarkan.Positioning berubah jika keadaan 

pasar berubah, baik pada saat pemimpin pasar jatuh maupun pendatang 

baru berhasil menguasai pasar tertentu, positioning perusahaan ikut berubah. 

3. Positioning berhubungan dengan event marketing. 

Marketer harus mengembangkan strategi Marketing Public Relations (MPR) 

melalui event marketing yang dipilih, sesuai dengan karakter produk.Misalnya 

radio, dapat melakukan event marketing berupa kegiatan off-air bersama artis 

tertentu, kegiatan on the road, dan sebagainya. 

4. Positioning berhubungan dengan atribut produk. 
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Pada dasarnya konsumen tidak membeli produk,melainkan 

mengkombinasikan atribut yang ada.Pada saat membeli lemari, konsumen 

memutuskan melalui atribut-atributnya, seperti desain, jenis kayu, warna, 

tinggi, luas, dan harga. 

5. Positioning harus memberi arti yang penting bagi konsumen. 

Pemasar harus mencari tahu atribut-atribut apa yang dianggap penting oleh 

konsumen, yang menjadi sasaran pasarnya, dan atribut-atribut yang 

dikombinasikan itu harus mengandung arti. Misalnya dalam memasarkan 

kendaraan, harga jual kembali merupakan salah satu atribut penting / tidak. 

6. Atribut yang dipilih harus unik. 

Atribut-atribut yang hendak ditonjolkan harus dapat dibedakan dengan milik 

para pesaing, sehingga dapat menjadi pusat perhatian. 

7. Positioning harus diungkapkan dalam bentuk suatu pernyataan. 

Pernyataan ini tidak hanya memuat atribut-atribut penting bagi konsumen, 

melainkan juga harus dinyatakan dengan mudah, enak didengar, dan dapat 

dipercaya.Pernyataan positioning berhubungan erat dengan strategi 

informasi, biasa berupa kata-kata yang diolah dalam suatu bentuk kalimat 

yang menarik dan disampaikan dengan manis. Pernyataan positioning harus 

dapat mewakili citra yang hendak dicetak di benak pelanggan dan 

mencerminkan karakter produk.Pernyataan positioning yang baik dan efektif 

menurut Myers (1996) dalam Kasali (2005) harus mengandung dua unsur 

yaitu klaim yang unik dan bukti-bukti yang mendukung.Bukti itu harus 

dinyatakan jelas dan tegas, datang dari berbagai sumber, seperti 

pengalaman yang panjang dalam suatu bidang, hasil studi, dari mulut ke 

mulut, atau publisitas yang ada.Pernyataan ini harus disebarluaskan dengan 
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teknik komunikasi jitu, pilihan media pas, frekuensi optimal, dan 

mempertimbangkan waktu yang baik serta anggaran dari 

perusahaan.Menurut studi yang dilakukan Hutchinson dan Moore (1984) 

dalam Kasali (2005), informasi yang dapat disimpan konsumen dalam 

memory nudes (pusat informasi di otak), adalah sebagai berikut: 

a. Nama merk-merk tertentu. 

b. Karakteristik merk tersebut. 

c. Iklan mengenai merk tersebut. 

d. Kategori produk. 

e. Hasil evaluasi konsumen terhadap merek tertentu dan iklannya. 

Pernyataan positioning harus dilakukan dengan tepat agar dapat disimpan 

dalam memory nudeskonsumen.Positioning seharusnya dapat dibangun lebih 

dari slogan, dapat dipelihara dalam jangka waktu yang lama, dan membuat 

konsumen dapat melewati proses AIDA (Attention, Interest, Desired, dan 

Action), sehingga konsumen tetap dapat mengingat slogan tersebut, meski 

anggaran promosi dikendurkan. 

 

2.2.2.2.Penyusunan dan Pengembangan Positioning Produk Jasa 

Strategi positioning bertujuan untuk: 

1. Memperkuat posisinya sendiri. 

2. Mencari dan merebut posisi baru. 

3. De-position (menggeser). 

4. Re-position (mengubah). 

5. Product ladder (jenjang produk). 
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Penyusunan positioning produk jasa menurut Kartajaya, et al.(2005:81-

85) memperhatikan dimensi kualitas layanan (service quality: SERVQUAL, atau 

dikenal juga dengan dimensi TERAR), yaitu: 

1. Tangibility (Fisik). 

Pelanggan puas jika penampilan gedung perusahaan baik, karyawan 

menggunakan seragam yang rapi, tempat parkir yang luas, ruang tunggu 

yang nyaman, toilet yang bersih, penunjuk arah yang mudah dilihat, brosur 

yang menarik, dan berbagai bentuk tangible lainnya. 

2. Emphaty (Perhatian). 

Kemampuan karyawan dan perusahaan penting dalam memberikan 

perhatian khusus kepada pelanggan.Misalnya, seorang pelanggan hotel yang 

sering datang, disapa dengan menyebutkan namanya, kemudian diberikan 

kamar sesuai tipe pesanannya karena sudah hafal. 

3. Reliability(Keandalan). 

Dimensi reliability, ditunjukkan oleh kemampuan karyawan dan perusahaan 

memenuhi semua janji-janjinya, baik yang dijanjikan melalui iklan maupun 

janji-janji yang diucapkan oleh frontliner. 

4. Assurance(Keyakinan). 

Hal ini berkaitan dengan kemampuan karyawan memberikan keyakinan 

kepada pelanggan ketika melakukan transaksi dengan perusahaan. 

Keyakinan ini terbentuk karena beberapa hal, diantaranya karyawan mampu 

menjawab kebutuhan dan pertanyaan klien, perusahaan memiliki Standard 

Operation Procedure (SOP) rapi, perusahaan memiliki teknologi handal, 

ataupun konsistensi kualitas produk dan serviskaryawan dan perusahaan. 

5. Responsiveness (Sigap). 
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Karyawan dan perusahaan harus cepat dalam merespon hak-hak yang 

seharusnya diberikan kepada pelanggan, sigap dalam memenuhi kebutuhan 

pelanggan, serta memiliki keinginan untuk terus membantu pelanggan. 

Myers (Kasali, 2005) memperkenalkan tiga teknik sederhana positioning, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Positioning Berdasarkan Profil Produk. 

Teknik ini dilakukan dengan menonjolkan atribut yang dianggap konsumen 

paling menonjol yang dimiliki produk tersebut.Kelemahan pendekatan  profil  

produk  adalah  ketidakjelasan  bagi  kita  untuk  menilai apakah atribut yang 

menonjol di mata konsumen dianggap penting atau tidak. 

2. Analisis Kwadran. 

Analisis   kwadran   menempatkan   pentingnya   atribut menurut konsumen 

dan membandingkannya dengan prestasi merek / produk menurut konsumen. 

3. Pemeringkatan Keunikan Produk. 

Pendekatan ini menghubungkan keunikan produk dengan penting tidaknya 

atribut tersebut.Pemeringkatan ini ditampilkan dalam suatu grafik.Garis 

vertikal mewakili penting / tidaknya atribut produk.Garis horizontal mewakili 

keunikan atribut produk.Atribut yang menduduki titik-titik di sebelah kanan 

atas dipilih sebagai atribut yang ditonjolkan dalam positioning. 

 

 

 


