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Kelompok Mata Kuliah :  Mata Kuliah Lanjutan 

Nama Mata kuliah  :  Perencanaan Citra dan Merek 

Pertemuan   :  III (Tiga) 

Topik/Pokok Bahasan :  Kualitas Produk 

Pokok-Pokok Perkuliahan : 

 Atribut produk 

 Kualitas Produk 

 Dimensi Kualitas Produk 

 Daur Hidup Produk (Product Life Cycle) 

___________________ 

 

1) Atribut Produk  

Menurut Fandy Tjiptono (2007:103) Atribut Produk bisa diartikan 

sebagai unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan 

dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Dari pengertian di atas 

dapat disimpulkan bahwa atribut produk penting dan dapat dijadikan 

pengambilan keputusan dalam suatu pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen. Atribut produk meliputi merek, kemasan, jaminan (garansi), dan 

pelayanan. Sementara menurut Kotler and Armstrong (2001:354) atribut 

produk memiliki tiga (3) karakteristik, diantaranya : 

 Merek (Branding) – Adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau 

rancangan atau kombinasi dari semua ini yang   dimaksudkan 

untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari satu atau kelompok 

penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Pemberian 

merek merupakan masalah pokok dalam strategi produk. 

Pemberian merek itu mahal dan memakan waktu, serta dapat 

membuat produk itu berhasil atau gagal. Nama merek yang baik 

dapat menambah keberhasilan yang besar pada produk. 

 Pengemasan (Packing) – Adalah kegiatan merancang  dan  
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membuat wadah atau pembungkus suatu  produk.   

 Kualitas produk (Product quality) – Adalah kemampuan suatu 

produk melaksanakan fungsinya meliputi, daya tahan keandalan, 

ketepatan, kemudahan operasi, perbaikan, atribut bernilai lainnya.  

 

2) Kualitas Produk 

Berbicara mengenai produk maka aspek yang perlu diperhatikan 

adalah kualitas produk. Kualitas produk merupakan pemahaman bahwa 

produk yang ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual lebih yang tidak 

dimiliki oleh produk pesaing. Karenanya, perusahaan berusaha memfokuskan 

pada kualitas prodak dan membandingkannya dengan produk yang 

ditawarkan oleh pesaing. Namun suatu produk dengan penampilan terbaik 

atau bahkan dengan tampilan lebih baik bukanlah merupakan produk 

dengan kualitas tertinggi jika tampilannya bukanlah yang dibutuhkan dan 

diinginkan oleh pasar.  Menurut American Society for Quality Control, kualitas 

adalah “The totality of features and characteristics of a product or service that 

bears on its ability to satisfy given needs”, (Adalah keseluruhan ciri dan 

karakter-karakter dari sebuah produk atau jasa yang menunjukkan 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang tersirat).  

Definisi ini merupakan pengertian kualitas yang berpusat pada 

konsumen sehingga dapat dikatakan seorang penjual telah memberikan 

kualitas bila produk atau pelayanan penjual telah memenuhi atau melebihi 

harapan konsumen. Sedang Kotler and Armstrong (2004:283) mengartikan 

kualitas produk sebagai “The ability of a product to perform its functions, it 

includes the product’s overall durability, reliability, precision, ease of 

operation and repair, and other valued attributes” (Adalah kemampuan 

sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal itu termasuk 

keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian 

dan reparasi produk juga atribut produk lainnya). 

 

2.1 Dimensi Kualitas Produk 
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Menurut Mullins, Orville, Larreche, dan Boyd (2005:422) apabila 

perusahaan ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam pasar, 

perusahaan harus mengerti aspek dimensi apa saja yang digunakan oleh 

konsumen untuk membedakan produk yang dijual perusahaan tersebut 

dengan produk pesaing. Adapun dimensi kualitas produk sendiri terdiri atas :  

 Performance (Kinerja) – Yakni berhubungan dengan karakteristik 

operasi dasar dari sebuah produk. Misalnya kecepatan, konsumsi 

bahan bakar, jumlah penumpang yang dapat diangkut, 

kemudahan dan kenyamanan dalam mengemudi dan sebagainya.  

 Durability (Daya tahan) – Berarti berapa lama atau umur produk 

yang bersangkutan bisa bertahan sebelum produk tersebut harus 

diganti. Semakin besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap 

produk maka semakin besar pula daya tahan produk. Misalnya 

umur teknis maupun umur ekonomis penggunaan mobil.  

 Conformance to specifications (Kesesuaian dengan spesifikasi) – 

Sejauhmana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk 

memenuhi spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak 

ditemukan cacat produk. Misalnya standar keamanan terpenuhi, 

seperti ukuran as roda truk tentunya harus lebih besar dari city car.  

 Features (Fitur) – Adalah karakteristik produk yang dirancang 

untuk menyempurnakan fungsi produk atau menambah 

ketertarikan konsumen terhadap produk. Misalnya kelengkapan 

interior dan eksterior produk mobil seperti dashboard, AC, sound 

system, door lock system, power steering, dan sebagainya.  

 Reliabilty  (Keandalan) – Adalah probabilitas bahwa produk akan 

bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu 

tertentu. Semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan maka 

produk dapat diandalkan. Misalnya, keandalan produk kendaraan 

dimana kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal 

dipakai, seperti mobil tidak sering “ngadat” atau rusak.  
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 Asthetics (Estetika) – Adalah berhubungan dengan bagaimana 

penampilan produk bisa dilihat dari tampak, rasa, bau, dan bentuk 

dari produk. Misalnya, bentuk fisik mobil yang menarik, model 

atau desain yang artistik, warna, dan sebagainya.  

 Perceived quality  (Kesan kualitas) – Hasil dari penggunaan 

pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena terdapat 

kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau minim 

informasi atas produk yang bersangkutan. Jadi, persepsi konsumen 

terhadap produk didapat dari harga, merek, periklanan, reputasi, 

dan negara asal. 

 

3) Daur Hidup Produk (Product Life Cycle) 

Seperti halnya dengan manusia, suatu produk juga memiliki siklus atau 

daur hidup. Siklus atau daur hidup produk biasa dikenal dengan istilah 

Product Life Cycle (PLC), yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat 

suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. 

PLC ini merupakan konsep yang penting dalam pemasaran karena 

memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika bersaing 

suatu produk di pasaran. Selain itu, PLC juga merupakan suatu grafik yang 

menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai 

dengan ditarik dari pasar.   

Ada empat (4) tahap dalam PLC yaitu, 1) Introduction, 2) Growth, 3) 

Maturity, dan 4) Decline. Sementara itu ada pula yang menyatakan, 

keseluruhan tahap-tahap PLC terdiri dari, 1) Introduction (Pioneering), 2) 

Rapid growth (Market acceptance), 3) Slow growth (Turbulance), 4) Maturity 

(Saturation), dan 5) Decline (Obsolescence). Selain itu, ada juga pendapat 

yang mengkategorikannya ke dalam 1) Introduction, 2) Growth, 3) Maturity, 

4) Saturation, dan 5) Decline.  Terdapat lima tahap dalam proses adopsi 

konsumen, yaitu, 1) Kesadaran (Awareness), 2) Perhatian (Interest), 3) 

Penilaian (Evaluation), Pencobaan (Trial), dan 4) Adopsi. Teori adopsi 

kemudian memberikan pengertian yang lebih jauh tentang PLC dengan 
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penjelasannya tentang proses difusi, yaitu penyebaran ide baru sejak 

pengenalannya sampai penerimaan secara umum. Rogers mengklasifikasikan 

pengadopsi inovasi menjadi lima (5) kategori yaitu 1) Innovator, 2) Early 

Adopter, 3) Early Majority, 4) Late Majority, dan 5) Laggard 

 

_________________________ 
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