
Firman T. Rahman, S.Sos, M.Si 

 

 

[1] 

 

HAND OUT PERKULIAHAN 

 

Kelompok Mata Kuliah :  M P B 

Nama Mata kuliah  :  Perencanaan Citra dan Merek 

Pertemuan   :  II (Dua) 

Topik/Pokok Bahasan :  Pengantar Produk 

Pokok-Pokok Perkuliahan : 

 Pengertian Produk 

 Jenis-Jenis Produk 

 Klasifikasi Produk 

 Tingkatan Produk 

___________________ 

 

DALAM kehidupan sehari-hari disadari atau tidak selalu 

bersinggungan dengan namanya produk. Seiring dengan kebutuhan dasar 

manusia, yakni primer, sekunder, dan tersier, atau kebutuhan pangan, 

sandang, dan papan, maka produk hadir di dalamnya. Secara sederhana, 

produk, baik yang bersifat barang maupun jasa adalah apa yang selama ini 

dikonsumsi dan gunakan. Dalam aspek bisnis, produk adalah sesuatu yang 

sengaja dibuat oleh sekelompok orang sebagai ajang mendapatkan 

keuntungan melalui proses pertukaran ataupun jual beli produk dengan bisa 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan.  

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk 

merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk di konsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk 

mencapai tujuan dari perusahaannya. Karenanya, suatu produk harus 

memiliki berciri dan tentunya unggul dari produk-produk lain baik dari segi 

kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, garansi, dan rasa (barang) atau 

pelayanan (jasa) agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba atau 

memakai produk tersebut. Secara konseptual produk adalah pemahaman 

subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai suatu 
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usaha untuk mencapai tujuan melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan 

konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya 

beli pasar. Selain itu, produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi 

konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Produk 

dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan 

keputusan pembelian.  

 

1) Pengertian Produk 

Kata produk berasal dari bahasa Inggris “product” yang berarti 

"sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya". Bentuk kerja 

dari kata product, yaitu produce, yakni serapan dari bahasa latin produce (re), 

yang berarti (untuk) memimpin atau membawa sesuatu untuk maju. Pada 

tahun 1575, kata "produk" merujuk pada apapun yang diproduksi (anything 

produced).  Namun sejak 1695, definisi kata “product” lebih merujuk pada 

sesuatu yang diproduksi (thing or things produced). Produk dalam 

pengertian ekonomi diperkenalkan pertama kali oleh Adam Smith, seorang 

ekonom.  

Secara harfiah, produk menurut Kotler and Armstrong (2002:346) 

merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan.  Sedangkan dalam penggunaan yang 

lebih luas, produk dapat merujuk pada sebuah barang atau unit, sekelompok 

produk yang sama, sekelompok barang dan jasa, atau sebuah 

pengelompokan industri untuk barang dan jasa. 

Sementara menurut H. Djaslim Saladin (2003), produk dapat diartikan 

ke dalam tiga (3) pengertian, yaitu : 

 Dalam pengertian yang sempit; Produk merupakan sekumpulan 

sifat fisik dan kimia yang berwujud dan dihimpun dalam sebuah 

bentuk serupa dan telah dikenal. 

 Dalam pengertian yang luas; Produk merupakan sekelompok sifat 

yang berwujud maupun tidak berwujud yang didalamnya memuat 
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harga, warna, kemasan, prestise pengecer, prestise pabrik, serta 

pelayanan yang diberikan oleh produsen dan pengecer kepada 

konsumen dalam rangka pemenuhan kepuasan konsumen atas 

apa yang diinginkannya. 

 Dalam pengertian secara umum; Produk dapat diartikan secara 

ringkas sebagai setiap hal yang mampu memenuhi dan juga 

memuaskan kebutuhan atau pun keinginan manusia, baik yang 

memiliki wujud (tangible) maupun yang tidak berwujud 

(intangible). 

 

Lebih detailnya mengenai pengertian produk, berikut disampaikan 

oleh sejumlah pakar, antara lain :  

 

“Produk ialah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak 

berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, 

nama baik toko yang menjual (pengecer), dan pelayanan pabrik serta pelanan 

pengecer, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya,” 

 

Buchari Alma (2007:139)  

  

“Produk adalah suatu sifat kompleks, baik dapat diraba maupun tidak 

diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan, pelayanan 

pengusaha dan pengecer, yang diterima pembeli untuk memuaskan 

keinginan dan kebutuhan,” 

 

Swastha dan Irawan (1990:165) 

 

 “Produk adalah segala sesuatu yangditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan/dikonsumsi pasar sebagai 

pemenuh kebutuhan/keinginan pasar yang bersangkutan,”  

 

Fandy Tjiptono (1999:95) 

 

“A product is asset of tangible and intangible attributes, including 

packaging, color, price quality and brand  plus the service and reputation of 

the seller,” (Suatu produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata 
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maupun tidak nyata, termasuk didalamnya kemasan, warna, harga, kualitas 

dan merk ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya)  

 

William J. Stanton (1996:222)  

 “A product as anything that can be offered to a market for attention, 

acquisition, use or consumption and that might satisfy a want or need,” 

(Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan 

perhatian, dibeli, dipergunakan dan yang dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan konsumen). 

 

Kotler dan Amstrong (1996:274)  

 

  “Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan keinginan atau kebutuhan,” 

 

Benyamin Molan (2007:4)  

 

2) Jenis-Jenis Produk 

Menurut M. Tohar (2000) secara umum produk dapat dibagi menjadi 

dua (2) jenis, yaitu 1) Produk Industri, dan 2) Produk Konsumsi.  

 

A. Produk Industri 

Produk industri (business products) adalah barang yang akan menjadi 

begitu luas dipergunakan dalam program pengembangan pemasaran. 

Barang industri juga dapat dirinci lebih lanjut jenisnya antara lain sebagai 

berikut : 

 Bahan mentah – Yaitu barang yang akan menjadi bahan baku 

secara fisik untuk memproduksi produk lain, seperti hasil hutan, 

gandum, dan lain sebagainya. 

 Bahan baku dan suku cadang pabrik – Yaitu barang industri yang 

digunakan untuk suku cadang yang aktual bagi produk lain, 

misalnya mesin, pasir, dan lain sebagainya. 

 Perbekalan operasional – Yaitu barang kebutuhan sehari-hari bagi 

sektor industri, misalnya alat-alat kantor, dan lain-lain. 
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B. Produk Konsumsi 

Produk Konsumsi merupakan setiap produk yang digunakan oleh 

konsumen akhir. Dalam hal ini, produk yang dibeli akan dikonsumsi atau 

digunakan secara langsung dan tidak akan dijual atau pun dibisniskan 

kembali oleh orang yang bersangkutan. Adapun barang-barang yang 

termasuk jenis produk konsumsi menurut Philip Kotler (2002:451) di 

antaranya : 

 Convenience goods – Merupakan barang yang pada umumnya 

memiliki frekuensi pembelian tinggi (sering dibeli), dibutuhkan 

dalam waktu segera, dan hanya memerlukan usaha yang minimum 

(sangat kecil) dalam pembandingan dan pembeliannya. 

Contohnyaroduk tembakau, sabun, surat kabar, dan sebagainya. 

 Shopping goods – Barang-barang yang dalam proses pemilihan 

dan pembeliannya dibandingkan oleh konsumen diantara 

berbagai alternatif yang tersedia. Contohnya alat rumah tangga, 

pakaian, furniture, mobil bekas dan lainnya. 

 Specialty goods – Barang-barang yang memiliki karakteristik 

dan/atau identifikasi merek yang unik dimana sekelompok 

konsumen bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. 

Misalnya mobil Lamborghini, pakaian rancangan orang terkenal, 

kamera Nikon dan sebagainya. 

 Unsought goods – Merupakan barang yang tidak diketahui 

konsumen atau kalaupun sudah diketahui, tetapi pada umumnya 

belum terpikirkan untuk membelinya. Contohnya asuransi jiwa, 

ensiklopedia, tanah kuburan dan sebagainya. 

 

3) Klasifikasi Produk 

Philip Kotler dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Pemasaran” yang telah 

diterjemahkan (2002) menyebutkan, suatu produk dapat diklasifikasikan ke 

dalam tiga (3) kelompok utama, yaitu : 
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A. Berdasarkan wujudnya 

Produk dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu : 

 Barang – Merupakan produk yang berwujud fisik, bisa dilihat, 

diraba, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan 

fisik lainnya. 

 Jasa – Merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang 

ditawarkan untuk dijual (dikonsumsi pihak lain). Misalnya bengkel 

motor, salon kecantikan, hotel dan sebagainya. Kotler (2002:486) 

mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang 

dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan 

apapun. Produknya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan 

suatu produk fisik. 

 

B. Berdasarkan aspek daya tahannya  

Produk dapat dikelompokkan menjadi dua (2) jenis, yaitu : 

 Barang tidak tahan lama (Nondurable goods) – Adalah barang 

berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau 

beberapa kali pemakaian. Dengan kata lain, umur ekonomisnya 

dalam kondisi pemakaian normal kurang dari satu tahun. Misalnya 

sabun, pasta gigi, minuman kaleng dan sebagainya. 

 Barang tahan lama (Durable goods) – Merupakan barang berwujud 

yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian 

(umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah satu tahun 

lebih). Misalnya televisi, kursi mesin cuci, pakaian dan lainnya. 

 

C. Berdasarkan tujuan konsumsinya  

Produk didasarkan pada siapa konsumennya dan untuk apa produk itu 

dikonsumsi dapat diklasifikasikan menjadi dua (2) jenis, yaitu : 
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 Barang konsumsi (consumer’s goods) – Suatu produk yang 

langsung dapat dikonsumsi tanpa melalui pemrosesan lebih lanjut 

untuk memperoleh manfaat dari produk tersebut. 

 Barang industri (industrial’s goods) – Suatu jenis produk yang 

masih memerlukan pemrosesan lebih lanjut untuk mendapatkan 

suatu manfaat tertentu. Biasanya hasil pemrosesan dari barang 

industri diperjual belikan kembali. 

 

4) Tingkatan Produk 

Menurut Philip Kotler (2000:408) sedikitnya terdapat lima (5) tingkatan 

produk, antara lain : 

 Core benefit (Namely the fundamental service of benefit that 

costumer really buying) – Yaitu manfaat dasar dari suatu produk 

yag ditawarkan kepada konsumen. 

 Basic product (Namely a basic version of the product) – Yaitu 

bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca 

indra. 

 Expected product (Namely a set of attributes and conditions that 

the buyers normally expect and agree to when they purchase this 

product) – Yaitu serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-

kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu 

produk. 

 Augmented product (Namely that one includes additional service 

and benefit that distinguish the company’s offer from competitor’s 

offer) – yaitu sesuatu yang membedakan antara produk yang 

ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan 

oleh pesaing. 

 Potential product (Namely all of the argumentations and 

transformations that this product that ultimately undergo in the 

future) – Yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang 

dialami oleh suatu produk dimasa datang. 
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Selain itu, Fandy Tjiptono (1999:96-97) menyebutkan, dalam 

merencanakan penawaran atau produk, pemasar perlu memahami lima (5) 

tingkatan produk, yaitu :  

 Produk inti (Core benefit) – Adalah manfaat yang sebenarnya 

dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap 

produk. Dalam bisnis perhotelan, manfaat utama yang dibeli para 

tamu adalah “istirahat dan tidur nyaman”. Untuk taksi, para 

penumpang sesungguhnya membeli “ketepatan” 

 Produk generik – Adalah produk dasar yang mampu memenuhi 

fungsi produk yang paling dasar (rancangan produk minimal agar 

dapat berfungsi). Misalnya hotel merupakan suatu bangunan yang 

memiliki banyak ruangan untuk disewakan.  

 Produk harapan (Expected product) – Adalah produk formal yang 

ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal 

(layak) diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Misalnya 

penumpang pesawat mengharapkan pelayanan optimal dari 

maskapai, tidak delay, tepat waktu, selamat, dan mendapatkan 

fasilitas maksimal. 

 Produk potensial produk pelengkap (Augmented product) – 

Adalah berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahi 

berbagai manfaat dan layanan, sehingga dapat memberikan 

tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing. 

Misalnya, hotel bisa menambahkan fasilitas TV kabel, wifi (fasilitas 

internet), sistem check-in dan check-out yang mudah dan tidak 

ribet, pelayanan kamar yang baik, dan lain-lain. Sedangkan produk 

potensial adalah segala macam tambahan dan perubahan yang 

mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. 

Misalnya armada taksi memasang fasilitas penunjuk arah otomatis 

yang terkoneksi dengan jaringan internet  
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_________________________ 
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