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Kajian Produk dan Strategi Bauran Produk 
Studi Kasus Pada Pipa Merek Aqualon 

 

Oleh Thomas Oni Veriasa 

 

A. PENDAHULUAN 

Produk merupakan salah satu unsur dari bauran pemasaran. Untuk dapat menyediakan 

produk-produk yang memuaskan pasar sasaran, dan mencapai tujuan organisasi, perusahaan 

(produsen) harus mengembangkan, mengubah dan mempertahankan bauran produk yang 

efektif. Strategi yang digunakan oleh perusahaan tersebut adalah strategi bauran produk atau 

strategi produk.  

Loyalitas pada produk yang ditawarkan akan terbangun jika produk mampu memuaskan 

kebutuhan konsumen. Menurut Griffin (2005:16) loyalitas pelanggan merupakan hasil 

mencurahkan perhatian pada apa yang perlu dilakukan untuk mempertahankan pelanggan dan 

kemudian terus menerus melakukannya. Loyalitas pelanggan yang meningkat akan 

menyebabkan profitabilitas yang lebih tinggi, retensi pegawai yang lebih tinggi dan basis 

keuangan yang lebih stabil. Hal ini dikarenakan, pelanggan tersebut melakukan ikatan 

terhadap produk dalam jangka panjang dimana secara nyata akan meningkatkan keuntungan 

bagi perusahaan tersebut.  

Kegiatan pemasaran yang terpadu dan terintegrasi, dengan memformulasikan kebijakan-

kebijakan dalam memilih produk yang tepat, menentukan harga yang kompetitif, memilih 

saluran distribusi dan pengembangan metode promosi yang efektif, diharapkan mampu 

memenuhi nilai-nilai kepuasan kosumen.  

Dewasa ini pemakaian pipa air yang terbuat dari bahan Poly Vinyl Chloride (PVC) 

semakin meningkat. Hal ini dikarenakan PVC mempunyai banyak kelebihan yang mulai di 

perhitungkan masyarakat. Keunggulan pipa PVC pada umumnya adalah mudah 
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menginstalasinya, tahan korosi di banding pipa besi dan dapat di daur ulang. Dengan 

tambahan berbagai bahan anti tekanan dan stabilizer, PVC menjadi bahan yang populer 

sebaga bingkai jendela dan pintu.  

Pipa PVC tidak hanya digunakan dalam skala rumah tangga saja, namun juga untuk 

pengaliran air dari pusat sumber air ke beberapa daerah, sistem irigasi dan  termasuk juga 

untuk pembangunan saluran-saluran drainase. Hal ini tentu membuktikan bahwa keberadaan 

material PVC ini sangat diperlukan, terutama menyangkut sistem perpipaan di suatu wilayah. 

Pipa PVC Aqualon adalah salah satu merek pipa berkualitas yang terbuat dari bahan 

polimer PVC ( Poly Vinyl Chloride ) yang kuat, tidak korosif, ringan dan mudah disambung 

karena di setiap batang pipa tersedia socket (Mounth) pada salah satu ujungnya.  

Pipa PVC Aqualon merupakan produk pipa PVC yang relatif masih baru dan berusaha 

menjawab kebutuhan masyarakat dengan mutu yang baik dan harga terjangkau untuk 

berbagai macam keperluan. Di produksi oleh PT Cipta Aneka Agung di Bekasi sejak tahun 

2004, saat ini pipa PVC Aqualon telah hadir di 122 kota besar maupun kota kecil. Sebagai 

produk yang masih relatif baru, pipa PVC Aqualon dapat dikatakan mengalami 

perkembangan yang sangat signifikan. Saat ini, kapasitas produksi telah mencapai lebih dari 

10 juta batang per tahun dan mulai tahun 2014, akan terus ditingkatkan sampai 17-20 juta 

batang per tahun.  

Berdasarkan gambaran yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji 

dan meneliti tentang kegiatan bauran produk yang dikembangkan oleh produk pipa PVC 

Aqualon dengan memilih judul : “Kajian Produk Dan Strategi Bauran Produk Pada Pipa 

PVC Aqualon”. 

B. POKOK PERMASALAHAN 

Dari uraian yang telah dikemukakan pada pendahuluan, beberapa pokok permasalahan 

yang akan dikaji adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana klasifikasi dan tingkatan produk pipa PVC Aqualon 

2. Bagaimana atribut produk dikembangkan pada produk pipa PVC Aqualon 

3. Unsur-unsur produk apa saja yang terdapat pada pipa PVC Aqualon 

4. Bagaimana dimensi kualitas pipa PVC Aqualon  

5. Bagaimana Strategi bauran produk pada pipa PVC Aqualon 

C. KAJIAN TEORI 

a. Produk (Product) 

Pengertian produk Menurut Kotler dan Keller (2008) menyatakan bahwa produk 

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. 

Menurut W.J.Stanton yang dikutip oleh Buchari Alma (2004:139) “a product is a 

set of tangible and intangible atributes, including packaging, color, price, 

manufacturer’s, prestige, and manufacturer’s and retailer, which the buyer may 

accept as offering want satisfaction”. 

Keputusan tentang produk ini mencakup penentuan bentuk penawaran secara 

fisik, merknya, pembungkus, garansi dan servis sesudah penjualan. Pengembangan 

produk dapat dilakukan setelah menganalisa kebutuhan dan keinginan pasarnya. Jika 

masalah ini telah diselesaikannya, maka keputusan-keputusan tentang harga, distribusi 

dan promosi dapat diambil. 

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.  

b. Atribut Produk 

Kotler dan Armstrong (2003) mengemukakan beberapa atribut yang menyertai 

dan melengkapi produk (karakteristik atribut produk) adalah:  
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1. Merek (branding)  

Merek (brand) 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.  

2. Kemasan (Packaging)  

Kemasan (packaging) merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan 

pembuatan wadah atau pembungkus suatu produk”,  

3. Pemberian Label (Labeling),  

Pemberian label (labeling) adalah tempelan sederhana pada produk atau gambar 

yang dirancang dengan rumit yang merupakan kesatuan dengan kemasan. Label 

memiliki beberapa fungsi yaitu mengidentifikasikan produk atau merek, 

menentukan kelas produk, menjelaskan produk dan mempromosikan produk. 

c. Tingkatan Produk.  

Dalam membuat perencanaan penawaran suatu produk, produsen perlu 

memperhatikan terlebih dahulu posisi produk yang dihasilkannya tersebut kemudian 

dikaitkan dengan tingkatan produk yang ada. 

Menurut Kotler (2004) terdapat lima tingkatan produk, yaitu 

1. Manfaat Inti (core benefit) 

Produk inti terdiri dari manfaat inti untuk pemecahan masalah yang dicari 

konsumen ketika mereka membeli produk atau jasa.  

2. Produk Dasar (basic product) 
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Merupakan manfaat dasar yang dikembangkan dari produk inti atau dengan kata 

lain sesuatu yang melengkapi dan mutlak di miliki. 

3. Produk Yang Di Harapkan (expected product) 

Merupakan sekelompok atribut dan kondisi yang lengkap dari suatu produk yang di 

terima oleh konsumen pada saat produk tersebut di beli. 

4. Produk Tambahan (augmented product) 

Merupakan suatu tambahan manfaat yang dapat menambah nilai produk tersebut 

dan membedakan dari produk pesaing. 

5. Produk Potensial (potential product) 

Merupakan bagaimana harapan masa depan produk bila terjadi perubahan 

perkembangan teknologi dan selera konsumen. 

d. Klasifikasi Produk.  

Menurut Tjiptono (2002) klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai macam 

sudut pandang. Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat diklasifikasikan 

kedalam dua kelompok utama yaitu barang (Tangible) dan jasa (intangible). 

Ditinjau dari aspek daya tahannya, terdapat dua macam barang, yaitu:  

1. Barang Tidak Tahan Lama (Nondurable goods)  

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi 

dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya adalah sabun, minuman dan 

makanan ringan, kapur tulis, gula dan garam.  

2. Barang Tahan Lama (Durable Goods)  

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama 

dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah 

satu tahun atau lebih). Contohnya antara lain TV dan lemari es. 

Selain berdasarkan daya tahannya, produk pada umumnya juga diklasifikasikan 
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berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut dikonsumsi. 

Berdasarkan kriteria ini, produk dapat dibedakan menjadi barang konsumen 

(cosumer’s goods) dan barang industri (industrial’s goods). Barang konsumen adalah 

barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir sendiri (individu dan 

rumah tangga), bukan untuk tujuan bisnis. 

Umumnya barang konsumen dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu:  

1. Convinience Goods  

Convinience goods merupakan barang yang pada umumnya memiliki frekuensi 

pembelian tinggi (sering beli), dibutuhkan dalam waktu segera, dan hanya 

memerlukan usaha yang minimum (sangat kecil) dalam pembandingan dan 

pembeliannya. Contohnya sabun, pasta gigi, baterai, makanan, minuman, majalah, 

surat kabar, payung dan jas hujan.  

2.  Shopping Goods  

Shopping goods adalah barang-barang dalam proses pemilihan dan pembeliannya 

dibandingkan oleh konsumen diantara berbagai alternatif yang tersedia. Kriteria 

perbandingan tersebut meliputi harga, kualitas dan model masing-masing barang. 

Contohnya alat-alat rumah tangga  

3.  Speciality Goods  

Speciality goods adalah barang-barang yang memiliki karakteristik dan identifikasi 

merek yang unik di mana sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha khusus 

untuk membelinya. Contohnya adalah barang-barang mewah dengan merek dan 

model spesifik.  

4. Unsought Goods  

Unsought goods merupakan barang-barang yang belum diketahui konsumen atau 

kalaupun sudah diketahui tetapi pada umumnya belum terfikirkan untuk 
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membelinya. Contohnya asuransi jiwa, batu nisan, tanah kuburan.  

Barang industri adalah barang-barang dibeli dengan tujuan untuk di proses lebih 

lanjut menjadi barang lain. Jadi perbedaan barang industri dan barang konsumsi 

dilakukan atas dasar tujuan pembelian barang tersebut. 

1. Bahan dan suku cadang (materials dan parts) 

Yaitu barang secara keseluruhan dibutuhkan untuk membuat barang jadi, termasuk 

bahan-bahan mentah (raw materials) dan bahan-bahan industri seperti suku cadang 

(material and parts) contoh nya : mur, baut dan lain-lain. 

2. Barang modal (capital items) 

Yaitu barang-barang yang hanya sebagian memasuki produk akhir, contohnya : 

alat-alat kantor dan lain-lain. 

3. Persediaan dan jasa (supplies and service) 

Yaitu barang-barang yang sama sekali tidak menjadi bagian akhir dari produk 

akhir, contohnya : pelumas dan lain-lain. 

e. Unsur – Unsur Produk 

Kotler (2000:15) menyatakan terdapat sepuluh unsur produk menurut McCarthy, 

yaitu : 

1. Varietas produk (product variety) 

Cenderung digunakan pada barang-barang yang mempunyai model dan disukai 

pada saat tertentu, seperti pakaian yang berubah-ubah mengikuti perkembangan 

mode atau tren yang ada menciptakan berbagai macam jenis produk yang berbeda 

mode. 

2. Kualitas (quality) 
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Hal ini menyangkut kemampuan suatu produk untuk memenuhi harapan dan 

kepuasan konsumen, dimana dalam pelaksanaannya, kualitas harus seimbang 

dengan harga suatu barang. 

3. Desain (design) 

Desain adalah tambahan pada suatu barang yang akan membuat barang tersebut 

lebih menarik. 

4. Ciri Khas (features) 

Merupakan keadaan, kondisi, karakter dari suatu barang, dimana terdapat 

perubahan tertentu yang dapat dibedakan ciri khasnya dari suatu barang yang lain 

yang merupakan standar suatu barang. 

5. Merek dagang (brand name) 

Merek dagang merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari suatu produk 

karena produk dikenal dari merek dagang nya. 

6. Kemasan (packaging) 

Kemasan harus dirancang dengan baik dan praktis yang meliputi bentuk, warna, 

efesiensi, dan menarik untuk di lihat. 

7. Ukuran (sizes) 

Ukuran dari suatu barang berguna untuk melakukan pembagian pasar berdasarkan 

harga maupun sasaran konsumen. Di dalam produk terlihat perbedaan ukuran 

barang konsumen dan barang industri. 

8. Pelayanan (service) 

Pelayanan diberikan kepada konsumen untuk meningkatkan kepuasan konsumen 

dalam membeli barang dan jasa. 

9. Jaminan (guaranties) 

Jaminan atas resiko kerusakan barang yang dipakai. 
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10. Pengembalian (return) 

Pengembalian suatu barang disebabkan adanya kerusakan diluar standar 

perusahaan suatu akibat kelelahan pengiriman dari perusahaan. 

f. Kualitas produk 

Kualitas Produk (Product Quality) adalah kemampuan suatu produk untuk 

melaksanakan fungsinya meliputi, daya tahan keandalan, ketepatan kemudahan 

operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya.  

Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang 

berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau 

yang tersirat, bahwa kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, manusia, atau tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2006:299), product quality is the ability of 

product to perform its function, it includes the product’s several durability, reliability, 

precision, easy of operation and repair, and other valued attributes.  

Dari pengertian di atas, kualitas produk adalah kemampuan produk untuk 

menampilkan fungsinya, hal ini termasuk waktu kegunaan dari produk, keandalan, 

kemudahan dalam penggunaan dan perbaikan dan nilai-nilai yang lainnya. 

g. Dimensi Kualitas Produk 

Menurut David Garvin dalam Vincent Gasperz, untuk menentukan dimensi kualitas 

barang, dapat melalui delapan dimensi seperti yang dipaparkan berikut ini (Husein, 

Umar, 2005:37) : 

1. Kinerja (performance) 
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Hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan 

karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang 

tersebut. 

2. Keistimewaan lainnya (features) 

Aspek performansi yang berguna untuk menambah fungsi dasar, berkaitan dengan 

pilihan-pilihan produk dan pengembangannya. 

3. Kehandalan (realibility) 

Hal yang berkaitan dengan probabilitias atau kemungkinan suatu barang berhasil 

menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu dan 

dalam kondisi tertentu pula. 

4. Kesesuaian (conformance) 

Hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Konfirmasi 

merefleksikan derajat ketepatan antara karakteristik desain produk dengan 

karakteristik kualitas standar yang telah ditetapkan. 

5. Kemudahan perbaikan (serviceability) 

Karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan, dan 

akurasi dalam memberikan pelayanan untuk perbaikan barang. 

6. Daya tahan (durability)  

Suatu refleksi umur ekonomi berupa ukuran daya tahan atau masa pakai barang. 

7. Keindahan (aesthetic) 

Dimensi ini bersifat subjektif, seperti tampilan produk dan suara, hal ini merupakan 

penilaian pribadi dan merefleksikan prefensi masing-masing individu. 

8. Kualitas yang dirasakan (perceived quality) 
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Berkaitan dengan pelanggan mengenai keberadaan produk tersebut sebagai produk 

yang berkualitas. 

h. Bauran Produk 

Organisasi yang memiliki beberapa lini produk akan berarti mempunyai sebuah 

bauran produk. Bauran produk (atau pilihan produk) terdiri dari seluruh lini produk 

dan item barang yang ditawarkan oleh penjual tertentu. Bauran produk suatu 

perusahaan mempunyai empat dimensi penting : lebar, panjang, dalam dan 

konsistensi.  

Lebar bauran produk menunjukkan banyaknya lini produk berbeda yang 

ditawarkan perusahaan. Panjang bauran produk menunjukkan banyaknya keseluruhan 

item barang yang ditawarkan perusahaan dalam lini produknya. Dalamnya lini produk 

menunjukkan banyaknya versi yang ditawarkan untuk setiap produk pada lini tertentu. 

Dan konsistensi bauran produk menunjukkan seberapa dekat hubungan berbagai lini 

produk menurut penggunaan akhir, persyaratan produksi, saluran distribusi atau 

menurut cara lain.  

Dimensi-dimensi bauran produk tersebut menjadi pegangan untuk mendefinisikan 

strategi produk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan bisnisnya dengan empat 

cara. Mereka dapat menambah lini-lini produk baru, yang berarti memperlebar lini 

produknya. Melalui cara itu, lini produk baru tersebut dapat memperpanjang lini 

produk yang telah ada menjadi perusahaan dengan lini produk yang lebih lengkap 

lagi. Atau perusahaan tersebut dapat menambah versi atas tiap-tiap produknya, yang 

berarti menambah kedalaman bauran produk tersebut. Terakhir, perusahaan dapat 

mengupayakan konsistensi yang lebih besar atas lini produknya tergantung apakah 

perusahaan ingin mempunyai reputasi yang kuat pada salah satu bidang saja atau pada 

beberapa bidang.  
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Lini produk adalah suatu kelompok produk yang erat kaitannya karena mereka 

mempunyai fungsi yang sama, dijual kepada kelompok konsumen yang sama, 

dipasarkan melalui tipe outlet yang sama, atau mempunyai harga dalam batasan harga 

tertentu. Keputusan lini produk yang utama melibatkan panjang lini produk. Lini 

produk dianggap terlalu pendek jika manajer dapat meningkatkan laba dengan 

menambahkan beberapa item; lini dianggap terlalu panjang jika manajer dapat 

meningkatkan laba dengan cara membuang beberapa item. Panjang lini produk 

ditentukan oleh tujuan dan sumber daya perusahaan.  

Perusahaan harus mengelola lini produknya dengan sangat hati-hati. Perusahaan 

dapat secara sistematis menambah panjang lini produk yang ada dengan dua cara : 

dengan cara membesarkan (meregangkan) lini dan mengisi lini tersebut. Pembesaran 

lini produk dilakukan ketika perusahaan memperpanjang lini produk melebihi batasan 

yang telah ada. Perusahaan dapat memperbesar lini produknya ke bawah, ke atas, atau 

keduanya. 

i. Strategi Bauran Produk  

Strategi bauran produk menetapkan tahapan untuk memilih strategi untuk tiap 

komponen strategi penentuan posisi, merupakan tujuan utama dari program 

pemasaran. Strategi bauran produk disesuaikan dengan strategi distribusi, harga, dan 

promosi. Keputusan-keputusan produk membentuk baik strategi korporasi maupun 

strategi pemasaran, dan dibuat dengan berpedoman kepada misi dan tujuan korporasi. 

Strategi bauran produk sangat berkaitan dengan kegiatan pemasaran.  

Strategi ini berkaitan dengan penyediakan produk-produk yang memuaskan pasar 

sasaran dan mencapai tujuan organisasi. Artinya Strategi Bauran Produk atau Strategi 

Produk merupakan suatu langkah-langkah yang digunakan oleh perusahaan dalam 

memasarkan sekumpulan lini produk yang ditawarkan pada pembeli.  
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Menurut Philips Kotler dikatakan bahwa strategi bauran produk meliputi 

aktivitas-aktivitas menghapuskan lini produk, mengubah prioritas lini produk 

(misalnya meningkatkan anggaran pemasaran untuk satu lini dan mengurangi 

anggaran untuk lini lain) dimana strategi bauran produk ini merupakan penjabaran 

dari strategi lini produk yang berkaitan dengan aktivitas menambah produk baru, 

pengurangan biaya, perbaikan produk, mengubah strategi pemasaran, dan 

menghapuskan produk-produk baru. Analisis portofiolio menentukan seberapa baik 

kinerja yang dicapai oleh strategi bauran produk yang ada.  

 

Perbaikan produk 

Pengurangan        Mengubah 

Biaya        strategi pemasaran 

 

Menambah        Menghapuskan  

Produk baru       produk-produk khusus 

 

 

Menghapus       Menambah lini 

Lini produk       lini produk produk baru 

 

     

 

     Mengubah prioritas lini produk 

 

Gambar 1.1. Strategi Bauran Produk 

Menurut Stanton (1988), strategi bauran produk terdiri dari : 

1. Perluasan bauran Produk (Expansion of product mix) 

Perusahaan mengadakan perluasan bauran produknya dengan cara : 

 Menambah jumlah lini produk 

 Menambah ukuran, formula atau ciri pada jenis produk yang ada sehingga 

sama dengan menambah kedalaman bauran produknya. 

 Pada dasarnya perusahaan dapat memperpanjang lini produknya dengan dua cara 

sistematis, yaitu : 

Strategi 

lini produk 

Strategi 

bauran produk 
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a. Merentang Lini 

Strategi ini dilaksanakan dengan cara memperpanjang lini produk di luar skala 

yang ada pada saat ini. Suatu perusahaan dapat merentang lini ke atas, ke bawah 

atau keduanya. 

b. Mengisi lini 

Strategi ini dilakukan dengan cara menambah mata produk yang lebih banyak 

pada lini produk yang ada. Hal ini dilakukan karena perusahaan ingin meraih 

keuntungan yang lebih besar dengan memanfaatkan kapasitas yang belum 

terpakai, berusaha untuk menjadi perusahaan dengan produk lini yang lengkap 

dan mencoba mengisi peluang sebelum diambil pesaing. Agar perusahaan tidak 

berlebih dalam menggunakan strategi ini karena akan menimbulkan 

kebingungan setiap mata produk dalam ingatan para konsumen sehingga setiap 

mata produk memiliki perbedaan yang cukup jelas. 

2. Pengurangan bauran produk (Contraction of product mix) 

Perusahaan mengadakan penciutan dengan cara mengurangi jumlah lini produk 

atau mengurangi jumlah mata produk. Produk yang dihapus biasanya produk yang 

kurang menguntungkan atau hanya menghasilkan sedikit laba sehingga perusahaan 

lebih memusatkan pada produk yang ada tetapi mendatangkan keuntungan yang 

lebih besar, atau dengan kata lain keuntungan dapat lebih ditingkatkan apabila 

beberapa mata produk dihapus. 

3. Perubahan wujud produk (Alteration of exiting product) 

Perubahan wujud  produk yaitu melakukan perbaikan pada produk yang ada 

seringkali memberikan keuntungan yang lebih besar dan mengurangi resiko 

daripada mengembangkan satu jenis produk baru. Perubahan tersebut dapat 

berupa : 
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 Perubahan desain atau mendesain kembali (redesigning), dengan tujuan agar 

produk tersebut menjadi lebih menarik bagi konsumen. 

 Perubahan kemasan (packaging), lebih banyak dilakukan terhadap barang 

konsumen. 

 Perubahan bahan baku, sehingga diharapkan perusahaan dapat meningkatkan 

efisiensi produknya. 

4. Memposisikan produk (Positioning the product) 

Salah satu faktor yang mempengaruhi laba perusahaan adalah kemampuan dan 

keterampilan manajemen dalam menentukan posisi produknya secara tepat di 

pasar. Dalam memposisikan produknya, perusahaan harus mampu menempatkan 

secara tepat terutama dalam menghadapi produk pesaing. Penentuan segmen pasar 

sasaran merupakan salah satu cara dalam memposisikan produk. Segmen pasar 

dapat disesuaikan karena penentuan segmennya tidak tepat maka konsumen akan 

sulit di dapat. 

5. Trading up and trading down 

Strategi ini pada hakekatnya sama dengan perluasan dan penyempitan bauran 

produk, hanya saja strategi ini lebih menekankan pada kegiatan promosinya. 

 Trading up, berarti perusahaan menambah produk prestisenya (produk yang 

berharga tinggi) pada lini produk yang ada dengan harapan agar penjualan 

produksi yang berharga murah meningkat. 

 Trading down, berarti perusahaan menambah barang-barang yang berharga 

lebih murah pada lini produk yang berharga lebih mahal (barang prestise), 

dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang berdaya beli 

rendah. 
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Pada dasarnya kedua strategi ini memberikan keuntungan dan resiko. Pada strategi 

trading up resiko utamanya adalah kehilangan kedua tipe dari pelanggan. Hal ini 

dapat terjadi karena perusahaan ingin mengibah citra perusahaan dengan 

memproduksi produk baru yang lebih mahal, di lain pihak perusahaan tidak mau 

kehilangan pelanggan lamanya. Kejadian ini dapat mengakibatkan tenggelamnya 

citra perusahaan dan para pelanggan baru belum tentu percaya sepenuhnya pada 

produk baru yang lebih mahal tersebut memiliki kualitas yang tinggi. 

Strategi Trading down perusahaan menghasilkan produk yang berharga murah 

untuk menarik konsumen yang lebih rendah. Hal ini dapat mengakibatkan 

menurunnya kepercayaan dari konsumen lama sehingga dapat merugikan bagi 

produk yang berkualitas tinggi karena konsumen akan mempunyai anggapan 

bahwa perusahaan tersebut selain menghasilkan produk yang berkualitas baik juga 

memproduksi produk yang berkualitas rendah.  

Beberapa faktor penting yang mendorong suatu perusahaan melaksanakan strategi 

bauran produk, yaitu : 

1. Perkembangan tingkat persaingan di pasar. 

2. Mempertahankan posisi perusahaan di pasar. 

3. Usaha meningkatkan hasil penjualan perusahaan. 

4. Perubahan dalam permintaan pasar. 

5. Keinginan untuk mengubah kesan konsumen terhadap perusahaan sehingga citra 

perusahaan meningkat. 

6. Peraturan dan kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah. 
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D. PEMBAHASAN 

a. Klasifikasi dan Tingkatan Produk Pipa PVC Aqualon. 

Pipa PVC Aqualon termasuk dalam produk tangible (berwujud) yang memiliki 

ketahanan produk cukup lama (durable goods) yaitu memiliki umur ekonomis 

mencapai lebih dari 10 tahun.  

Secara umum, pipa PVC Aqualon dikategorikan sebagai barang-barang indsutri 

(industrial’s goods) dan masuk kedalam kriteria barang modal (capital items) dimana 

pipa PVC Aqualon memiliki umur ekonomis yang panjang yang dapat memperlancar 

pengembangan atau pengelolaan produk akhir yaitu sistem pipa air minum rumah atau 

sistem instalasi pengelolaan air limbah pabrik, instalasi listrik bangunan dan lain-lain. 

Kalau dilihat dari tingkatan produk (product level), pipa PVC Aqualon dapat 

dikatakan sebagai produk inti yang memiliki manfaat inti (core benefit) dimana 

manfaat inti dari pipa tersebut merupakan pemecahan masalah yang dicari konsumen 

ketika mereka membeli produk pipa PVC Aqualon.  

b. Atribut Produk Pipa PVC Aqualon 

1. Merek (branding)  

Merek dagang dari pipa PVC Aqualon adalah “Aqualon” dengan logo seperti pada 

gambar 1.2. 

 

Gambar 1.2. Merek dan Logo Pipa PVC Aqualon. 

2. Kemasan (Packaging)  

Pada produk pipa PVC Aqualon, tidak ada kemasan khusus yang dibuat sebagai 
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wadah dari produk ini. Hal ini dikarenakan produk pipa PVC Aqualon merupakan 

barang industri dengan kualitas dan ketahanan prima. Pengemasan pipa PVC 

Aqualon hanya di ikat dalam jumlah tertentu agar mempermudah perhitungan. 

Lihat gambar 1.2. 

 

Gambar 1.3. Muatan Pipa PVC Aqualon. 

3. Pemberian Label (Labeling),  

Pemberian label (labeling) pada pipa PVC Aqualon di maksudkan untuk 

mempermudah mengidentifikasikan produk atau merek, menentukan kelas produk, 

menjelaskan produk dan mempromosikan produk. 

Pada pipa PVC Aqualon label yang tertera di pipa tersebut adalah nama merek, 

jenis pipa (AW, D, C), ukuran, tanggal produksi dan jam produksi.  
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Gambar 1.4. Pemberian Label Pada Pipa PVC Aqualon. 

c. Unsur-unsur Produk Pipa PVC Aqualon 

1. Varietas produk (product variety) 

Produk pipa PVC Aqualon didesain agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat 

kelas menengah ke bawah. Terdapat 3 (tiga) varian produk pipa PVC Aqualon 

yaitu pipa PVC Aqualon Standard, pipa PVC Aqualon Econ dan pipa PVC 

Aqualon Electrical. Dalam standarisasi pipa PVC di Indonesia terdapat 3 (tiga) tipe 

pipa PVC yaitu tipe AW dengan kemampuan menahan tekanan air sampai 10 

Kg/Psi, tipe D dengan kemampuan menahan tekanan air sampai 5 Kg/Psi dan tipe 

C dengan spesifikasi tanpa tekanan. 

2. Kualitas (quality) 

Kualitas ketiga varian produk pipa PVC Aqualon sudah tidak diragukan lagi. 

Produk ini memiliki kualitas yang memadai sesuai aturan yang ditetapkan oleh 

Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan untuk pipa PVC Aqualon Standard juga 
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diproduksi mengikuti aturan Japan International Standard (JIS). Dengan demikian 

spesifikasi dan syarat teknis pipa PVC sudah terpenuhi dalam produk pipa PVC 

Aqualon. 

3. Desain (design) 

Karena pipa PVC termasuk dalam kategori barang industri, desain pipa PVC 

Aqualon sama dengan desain pipa-pipa PVC merek lain yang mengikuti standard 

produk yang ditentukan oleh industri tersebut. 

4. Ciri Khas (features) 

Secara keseluruhan, keunggulan yang menjadi ciri khas dari produk pipa PVC 

Aqualon adalah memiliki kualitas yang baik, lentur dan ulet sehingga tidak mudah 

pecah, memiliki pilihan ukuran yang lengkap dan varian produk yang memadai 

dengan pilihan harga yang kompetitif.  

5. Merek dagang (brand name) 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, merek dagang dari pipa PVC Aqualon adalah 

“Aqualon”. 

6. Kemasan (packaging) 

Produk pipa PVC Aqualon, tidak menggunakan kemasan khusus sebagai wadah 

dari produk ini.  

7. Ukuran (sizes) 

Tabel 1.1 

Spesifikasi produk Pipa PVC Aqualon. 

Pipa PVC Aqualon Standard                     Pipa PVC Aqualon Econ 

Diameter 
Tebal 

Dinding 
Panjang 

 
Diameter 

Tebal 

Dinding 
Panjang 

inch milimeter milimeter meter  inch milimeter milimeter meter 

Tipe AW  Tipe AW 

1/2 22 1.65 4  1/2 22 1.25 4 

3/4 26 1.75 4  3/4 26 1.25 4 

1 32 2.10 4  1 32 1.30 4 

1 1/4 42 2.15 4  1 1/4 42 1.35 4 

1 1/2 48 2.20 4  1 1/2 48 1.40 4 
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2 60 2.30 4  2 60 1.60 4 

2 1/2 76 2.65 4  2 1/2 76 1.90 4 

3 89 3.35 4  3 89 2.25 4 

4 114 3.75 4  4 114 2.70 4 

5 140 5.45 4  5 140 3.95 4 

6 165 6.15 4  6 165 5.95 4 

Tipe D  Tipe D 

1 1/4 42 1.30 4  1 1/4 42 1.00 4 

1 1/2 48 1.35 4  1 1/2 48 1.00 4 

2 60 1.45 4  2 60 1.00 4 

2 1/2 76 1.55 4  2 1/2 76 1.10 4 

3 89 1.80 4  3 89 1.10 4 

4 114 1.95 4  4 114 1.35 4 

5 140 2.60 4  5 140 2.00 4 

6 165 2.90 4  6 165 2.60 4 

 

Pipa PVC Aqualon Electrical 

Diameter 
Tebal 

Dinding 
Panjang 

inch milimeter milimeter meter 

Tipe C 

5/8 17 0.80 4 

20 20 1.45 2.9 

Sumber: CV Citra Gemilang  

8. Pelayanan (service) 

Pelayanan-pelayanan yang sifatnya edukasi terhadap product knowledge selalu 

dilakukan oleh distributor dan retailer agar konsumen mendapatkan pemahaman 

yang baik terhadap produk pipa PVC Aqualon. Dengan demikian, minat beli 

terhadap produk dapat terus ditingkatkan 

9. Jaminan (guaranties) 

Jaminan atas resiko kerusakan pipa PVC Aqualon yang dipakai adalah 10 tahun. 

Dalam kurun waktu tersebut, produsen menjamin resiko kerusakan yang terjadi. 

10. Pengembalian (return) 

Jaminan pengembalian (return) pipa PVC Aqulaon juga diberlakukan kepada 

seluruh distributor dan konsumen apabila terjadi kerusakan karena kesalahan 

produksi, kerusakan dalam pengiriman dan atau kerusakan dalam penyimpanan 

distributor.  
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d. Dimensi Kualitas Pada Pipa PVC Aqualon  

Sebagai produk yang relatif baru, produsen pipa PVC Aqualon berusaha semaksimal 

mungkin agar dapat di terima pasar. Beberapa hal yang dapat dikaji mengenai 

dimensi kualitas dari pipa PVC Aqualon adalah sebagai berikut 

1. Kinerja (performance) 

Produk pipa PVC Aqualon didesain agar mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Pipa PVC Aqualon dapat digunakan secara maksimal untuk sistem 

perpipaan air minum dengan tekanan 10 kg/Psi, saluran drainase atau instalasi 

pengelolaan air limbah, instalasi listrik dan lain-lain. Produk ini sudah digunakan 

untuk sistem perpipaan PDAM dan sanitasi di beberapa daerah (seperti Sanitasi di 

Wonogiri dan Proyek Pamsimas Boyolali), saluran drainase jalan tol di Jakarta dan 

mall (Paragon Mall Solo), instalasi listrik gedung bertingkat (Gedung Graha Spa-

Yogya), dll. 

2. Keistimewaan lainnya (features) 

Selain memiliki kualitas yang baik, pipa PVC Aqualon juga memiliki pilihan 

ukuran yang lengkap dan varian produk yang memadai dengan pilihan harga yang 

kompetitif sesuai kebutuhan konsumen.  

3. Kehandalan (realibility) 

Selain memiliki keunggulan yang menjadi ciri khas dari produk pipa PVC Aqualon 

yaitu kualitas yang baik, lentur dan ulet sehingga tidak bisa pecah. Pada ketiga 

varian produk ini, sangat jelas terlihat bahwa produsen pipa PVC Aqualon 

berupaya mendesain produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Perbedaan 

signifikan pada komposisi bahan baku dan ketebalan dinding pipa sangat 

mempengaruhi harga produksi dari produk pipa tersebut. Sehingga konsumen, 
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dapat memilih produk pipa PVC Aqualon yang sesuai dengan daya belinya tanpa 

merasa khawatir dengan kemampuan teknis dari pipa tersebut. 

4. Kesesuaian (conformance) 

Kualitas produk pipa PVC Aqualon sudah tidak diragukan lagi. Produk ini 

memiliki kualitas yang memadai sesuai aturan yang ditetapkan oleh Komite 

Akreditasi Nasional (KAN) dan untuk pipa PVC Aqualon Standard juga diproduksi 

mengikuti aturan Japan International Standard (JIS). Dengan demikian spesifikasi 

dan syarat teknis pipa PVC sudah terpenuhi dalam produk pipa PVC Aqualon. 

5. Kemudahan perbaikan (serviceability) 

Layanan perbaikan bisa dikatakan tidak ada. Yang ada adalah layanan (return) atas 

kerusakan barang yang bisa didapatkan secara cepat dan mudah. 

6. Daya tahan (durability)  

Pipa PVC Aqualon bisa dikatakan handal dikarenakan kualitasnya yang baik dan 

memiliki umur ekonomis lebih dari 10 tahun. 

7. Keindahan (aesthetic) 

Dimensi ini bersifat subjektif, untuk produk lain mungkin dapat dikaji secara 

mendalam namun untuk produk industri seperti pipa PVC Aqualon desain dan 

modelnya sudah terstandarisasi sesuai ketentuan industri tersebut. Desain dan 

model pipa PVC Aqualon sama dan seragam dengan pipa-pipa PVC merek lainnya 

yang membedakan hanya pada pemberian label (labeling) saja. 

8. Kualitas yang dirasakan (perceived quality) 

Produk pipa PVC Aqualon mendapatkan respon yang baik dari konsumen. Sejak 

diluncurkan tahun 2004, saat ini pipa PVC Aqualon telah menjadi alternatif pilihan 

bagi konsumen menengah-kebawah. Kualitas yang ditawarkan dengan harga yang 

diberikan sangat kompetitif  dan menyesuaikan dengan daya beli konsumen. 
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e. Strategi Bauran Produk Pada Pipa PVC Aqualon 

Pipa PVC Aqualon merupakan produk yang relatif masih baru sehingga perlu 

melakukan penerapan strategi bauran produk. Rancangan strategi bauran produk di 

buat dengan tujuan agar mampu memberikan persaingan di pasar, mempertahankan 

posisi perusahaan di pasar, meningkatkan omset penjualan/menambah laba, 

beradaptasi dengan situasi pasar, membangun image (citra) produk.  

Strategi yang diterapkan oleh pipa PVC Aqualon adalah sebagai berikut: 

1. Perluasan bauran Produk (Expansion of product mix) 

Merek Aqualon saat ini menerapkan strategi perluasan bauran produk dengan 

melebarkan lini produk yaitu piping, water storage dan fitting. Sedangkan untuk 

pipa PVC Aqualon sendiri melakukan strategi dengan menambah varian jenis 

dan ukuran pada lini produk pipa PVC Aqualon. Varian jenis pipa PVC 

Aqualon yaitu pipa PVC Premium (Aqualon Standard), pipa PVC ekonomis 

(Aqualon Econ) dan pipa listrik (Aqualon Electrical). Sedangkan penambahan 

ukuran dilakukan sejak 2010, produsen menambah ukuran pipa PVC 5 dan 6 

inch serta 8,10,12 inch pada 2014.  

2. Perubahan wujud produk (Alteration of exiting product) 

Pada tahun bulan Januari 2014, produsen pipa PVC Aqualon melakukan 

perubahan signifikan (redesigning) pada produk Pipa PVC Aqualon Standard 

yaitu dengan menambah ketebalan dinding pipa dan menyesuaikan harga jual. 

Harapannya, pipa PVC Aqualon Standard mampu bersaing dengan pipa Wavin, 

Vinilon dan Maspion di segmen pipa PVC premium.  

3. Memposisikan produk (Positioning the product) 

Produk pipa PVC Aqualon secara umum menyasar segmen pasar kelas 

menengah kebawah sehingga hampir 60% kapasitas produksi diperuntukkan 
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untuk memproduksi pipa PVC Aqualon Econ (kelas ekonomis). Sisanya yang 

40% diperuntukkan untuk produksi pipa PVC Aqualon standard (kelas 

premium) dan pipa PVC Aqualon Electrical. 

4. Trading up and trading down (up Stretching and down stretching) 

Strategi ini pada hakekatnya bagian dari perluasan bauran produk. Trading up, 

diterapkan oleh pipa PVC Aqualon dengan membuat pipa PVC Aqualon 

Standard untuk bersaing dikelas premium.  

Trading down, diterapkan dengan menambah varian ukuran panjang pada pipa 

PVC Aqualon Econ agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang berdaya 

beli rendah. Varian tersebut adalah membuat ukuran diluar standar panjang pipa 

yang biasanya 4 meter menjadi 3,8 meter. Dengan mengurangi panjang 20 cm, 

produsen pipa PVC Aqualon dapat memangkas ongkos produksi dan berimbas 

pada turunnya harga jual pipa PVC tersebut. 

E. KESIMPULAN 

1. Pipa PVC Aqualon termasuk dalam produk tangible (berwujud) yang memiliki 

ketahanan produk cukup lama (durable goods) yaitu memiliki umur ekonomis 

mencapai lebih dari 10 tahun. Secara umum, pipa PVC Aqualon dikategorikan 

sebagai barang-barang indsutri (industrial’s goods) dan masuk kedalam kriteria 

barang modal (capital items). Kalau dilihat dari tingkatan produk (product level), 

pipa PVC Aqualon dapat dikatakan sebagai produk inti yang memiliki manfaat inti 

(core benefit) dimana manfaat inti dari pipa tersebut merupakan pemecahan masalah 

yang dicari konsumen ketika mereka membeli produk pipa PVC Aqualon.  

2. Sebagai sebuah produk, pipa PVC Aqualon sudah memenuhi unsur-unsur sebuah 

produk dimana pada pipa PVC Aqualon terdapat merek, labeling, variasi produk, 

kualitas, desain, ciri khas, ukuran, pelayanan, garansi, layanan pengembalian (retur). 
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3. Dimensi kualitas yang ada pada pipa PVC Aqulaon adalah kinerja, keistimewaan 

lainnya (features), kehandalan (realibility), kesesuain, daya tahan (durablility), 

kualitas yang dirasakan (perceived quality). 

4. Strategi bauran produk yang diterapkan adalah a) perluasan bauran produk 

(Expansion of product mix) dengan melebarkan lini produk yaitu piping, water 

storage dan fitting. Sedangkan untuk pipa PVC Aqualon sendiri melakukan strategi 

dengan menambah varian jenis dan ukuran pada lini produk pipa PVC Aqualon. b) 

perubahan wujud produk (Alteration of exiting product) dengan meredesain pipa 

PVC Aqualon standard (kelas premium) agar dapat bersaing di segmen premium. c) 

Memposisikan produk (Positioning the product) yaitu dengan memposisikan produk 

pipa PVC Aqualon secara umum untuk menyasar segmen pasar kelas menengah 

kebawah sehingga hampir 60% kapasitas produksi diperuntukkan untuk 

memproduksi pipa PVC Aqualon Econ (kelas ekonomis). d) Trading up and trading 

down (up Stretching and down stretching) dimana trading up dengan membuat pipa 

PVC Aqualon Standard untuk bersaing dikelas premium, dan trading down dengan 

dengan menambah varian ukuran panjang pada pipa PVC Aqualon Econ dari 4 

meter menjadi 3,8 meter. 
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