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Produk & KulturProduk & Kultur

Sebuah produk lebih dari sekedar barang fisik.
Produk merupakan sekumpulan kepuasan atau kegunaan yang 
diterima pembeli.

Kepuasan tersebut meliputi :
• Bentuk, rasa, warna, aroma dan tekstur
• Bagaimana produk berfungsi ketika digunakan
• Kemasan, label, jaminan
• Layanan produsen dan peritel
• Keyakinan dan kebanggaan yang ditawarkan merk
• Reputasi produsen
• Negara asal
• Kegunaan simbolis lainnya yang diterima akibat kepemilikan 

atau penggunaan produk



Produk & KulturProduk & Kultur

Nilai dan budaya dalam kultur memberikan sejumlah besar 
pentingnya manfaat lainnya.
Dengan kata lain, sebuah produk merupakan kumpulan dari 
kepuasan fisik dan psikolgis yang disediakan bagi penggunanya.

Atribut fisik dari sebuah produk umumnya dibutuhkan untuk 
membentuk fungsi utamanya.

Fungsi utama dari mobil, misalnya, adalah memindahkan penumpang dari 
titik A ke titik B.
Kemampuan ini membutuhkan penggerak, transmisi dan fitur fisik lainnya 
untuk mencapai tujuan utama. Fitur fisik atau fungsi utama mobil
umumnya dibutuhkan oleh seluruh kultur.
Dalam kultur tertentu, fitur mobil lainnya (warna, ukuran, desain, merek, 
harga) hanya sedikit berhubungan dengan fungsi utamanya namun 
menambah nilai kepuasan yang diterima.



Produk & AdaptasiProduk & Adaptasi

Ketika Produk dikaitkan dengan kultur dan pemasaran 
internasional, maka Pemasar pun harus memperhatikan dan 
melakukan proses adaptasi

PRODUK

KULTUR NEGARA

PEMASARAN INTERNASIONAL

ADAPTASI



Produk & AdaptasiProduk & Adaptasi

KOMPONEN 
LAYANAN PENDUKUNG

KOMPONEN 
PENGEMASAN

KOMPONEN 
INTI

•Program Produk
•Desain Fitur

•Fitur Fungsional

•Merek 
Dagang

•Merek Jual

•Harga

•Kualitas

•Kemasan

•Gaya

•Perbaikan 
dan 

Perawatan

•Pemasangan

•Petunjuk

•Layanan 
Antar

•Garansi

•Suku 
Cadang



Layanan Pasar GlobalLayanan Pasar Global

Sama halnya dengan produk, 
Layanan di pasar global pun harus  dilakukan proses adaptasi.

Produk seringkali diklasifikasikan sebagai benda kasat mata,
Sementara layanan diklasifikasikan sebagai benda tidak kasat mata

TANGIBLE INTANGIBLE

Kendaraan Bermotor
Komputer
Furnitur
Makanan

Asuransi
Dry Cleaning
Hotel
Pesawat Terbang



Karakteristik LayananKarakteristik Layanan

Sifat Layanan yang tidak kasat mata menghasilkan karakteristik 
unik bagi sebuah layanan.

1. Layanan tidak dapat dipisahkan (inseparable) dalam artian 
pembentukannya tidak dapat dipisahkan dari konsumsinya

2. Layanan bersifat beragam (heterogeneous), karena layanana 
diproduksi satu per satu sehingga bersifat unik

3. Layanan bersifat mudah kadaluwarsa (perishable), karena 
setelah dibuat layanan tidak dapat disimpan namun harus 
dikonsumsi secara langsung seiring proses pembuatannya



Peluang Layanan di Pasar GlobalPeluang Layanan di Pasar Global

Peluang Bisnis di bidang Pelayanan, mencakup :
1.Sektor Pariwisata
2.Traveling
3.Transportasi
4.Layanan Finansial
5.Pendidikan
6.Telekomunikasi
7.Hiburan
8.Informasi
9.Layanan Kesehatan



Peluang Layanan di Pasar GlobalPeluang Layanan di Pasar Global

Coba perhatikan dan pertimbangkan fakta berikut ini :
• Wisatawan di seluruh dunia menghabiskan sekitar $ 3,5 triliun dan sebuah 

lembaga di AS memproyeksikan bahwa angka tersebut akan meningkat empat 
kali lipat pada tahun 2020

• Maskapai Penerbangan Amerika saling merebutkan pangsa pasar yang lebih 
besar dari pasar perjalanan Amerika Latin yang semakin maju melalui investasi 
pada perusahaan pengangkutan lokal

• Penjualan asuransi juga semakin berkembang di Amerika Latin, dengan usaha 
bersama antara perusahaan lokal dan global yang menghasilkan sebagian besar 
kemajuan

• Layanan Finansial di Cina sedang mengalami revolusi. Cash Register ATM 
bermunculan dimana-mana. Bahkan masyarakat di kawasan kutub juga mulai 
mengenal ATM

• Hampir 600 ribu siswa asinbg menghabiskan kira-kira $11 miliar setahun untuk 
biaya pendidikan di Amerika

• Video game mulai berkembang dan diminati masyarakat
• TV Kabel meledak di pasar Amerika Latin
• 43 persen Cina penduduk Cina mengenal internet
• Pertunjukan olahraga dijual di seluruh dunia
• Rumah Sakit kelas Internasional mulai marak didirikan dan ditawarkan.



Hambatan Memasuki Pasar Global Hambatan Memasuki Pasar Global 

Untuk Layanan KonsumenUntuk Layanan Konsumen

Coba perhatikan dan pertimbangkan 
fakta berikut ini :
• Proteksi
• Hambatan dalam Aliran Data 

Antarperbatasan
• Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
• Hambatan Kultural dan Adaptasi



Finding Finding 
InspirationsInspirations
By Smoking ?By Smoking ?


