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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Cina merupakan negara yang menjadi kekuatan ekonomi baru, bukan saja 

di Asia, tapi juga di tingkat dunia. Hal ini diungkapkan James Kynge dalam 

bukunya, Rahasia Sukses Ekonomi Cina: Kebangkitan Cina Menggeser Amerika 

Serikat sebagai Superpower Ekonomi Dunia. Pernyataannya adalah sebagai 

berikut: 

Cina merupakan negara yang berkembang dengan sangat pesat 

menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Sejak reformasi dimulai pada 

1978, ekonomi Cina mencatat angka pertumbuhan tahunan sebesar 9,4 

persen, tertinggi dari perekonomian besar manapun di dunia. Menjelang 

2005, di Cina, sekitar 350 juta orang memiliki telepon genggam dan lebih 

dari 100 juta orang mengakses internet, padahal pada 1978, nyaris tak ada 

orang yang memiliki telepon pribadi.
1
  

 

Reformasi yang dimaksudkan dalam paragraf tersebut adalah reformasi di 

segala bidang yang dicetuskan oleh Deng Xiaoping, pemimpin Cina pada saat itu. 

Reformasi tersebut utamanya bertujuan untuk memberantas korupsi yang 

menggerogoti Cina, kemudian juga meningkatkan kesejahteraan penduduk Cina 

yang pada saat itu populasinya sudah sangat padat. Perbandingan antara 

kepemilikan telepon pribadi dengan kenyataan tahun 2005 dimana 350 juta orang 

memiliki telepon genggam dan lebh dari 100 juta orang mengakses internet 

menunjukkan kemajuan dan kesejahteraan yang sangat pesat dalam rentang waktu 

kurang lebih 27 tahun. Pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai luar biasa pesat oleh 

para pengamat ekonomi dunia.  
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Melihat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan negara Cina, banyak 

pakar mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang fenomenal. Angka 

pertumbuhan Cina memang lebih cepat daripada yang diperkirakan oleh banyak 

kalangan. Menurut Majalah FOCUS, pada bulan Desember 2005 pemerintah Cina 

mampu mengangkat lagi GIP (Gross Income Per-Capita)-nya sebesar 285 Milyar 

Dollar, sehingga ekomoni Cina menempati peringkat ke-6 sedunia. Bila digabung 

dengan Hongkong, maka akan mampu menyamai Amerika Serikat, Jepang dan 

Jerman
2
. 

Sejak tahun 1978, perekonomian Cina mengalami pertumbuhan rata-rata 

sebesar 9,4%. Sedangkan pendapatan kotor per kepala mengalami kenaikan 

sebesar 600%, yang merupakan kejadian pertama kali dalam sejarah dunia. 

Dengan sistem perekonomian yang export-oriented, Cina mampu menaikan nilai 

export dari 267 Milyar Dollar (2001) menjadi 762 Milyar Dollar (2005)
3
. 

Perdagangan Cina ini didukung oleh kebijakan Pemerintah Cina yang 

sangat mendukung pertumbuhan produk barang di segala bidang. Di Cina tidak 

terdapat sistem monopoli yang menjadikan pemain tunggal menguasai seluruh 

pasar produk tertentu, semua produsen memiliki kesempatan yang sama untuk 

melakukan produksi, serta memiliki kapasitas perlindungan yang sama dari 

Pemerintah. Strategi utamanya adalah menjual barang di dalam negeri lebih 

murah dibanding ekspor, sehingga produsen Cina lebih suka melakukan ekspor 

daripada menjual barangnya di dalam negeri.
4
 Langkah ini pun didukung oleh 
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Pemerintah Cina sehingga produsen-produsen Cina secara leluasa dapat menjual 

barangnya ke luar negeri. Apalagi terdapat kebijakan ekspor yang mendukung 

para produsen tersebut, seperti rendahnya pajak ekspor dan juga perlindungan 

terhadap produk Cina di luar negeri. Negara-negara di luar Cina pun kebanjiran 

produk-produk dari Cina tersebut.
5
  

Produk China pun menyerbu ke segala penjuru negara di dunia ini. Negeri 

Tirai Bambu itu bukan cuma menjadi produsen skala besar, tetapi juga telah 

membangun sebuah jaringan perdagangan yang kuat dan terpadu di seluruh dunia. 

Kita tidak bisa menutup mata. Bagi banyak orang, produk China dari peniti, 

mainan anak, tekstil, elektronik, kedokteran hingga suku cadang otomotif jelas 

sekali menguntungkan. Produsen berbagai produksi barang di Indonesia banyak 

yang beralih menjadi pedagang. Sementara pedagang produk lokal juga beralih 

sebagai pedagang produk impor, terutama produk China. Rakyat selaku konsumen 

pun menyambut gembira dapat membeli barang-barang dengan harga murah. 

Salah satu indikasi dari membanjirnya produk Cina di Indonesia tersebut 

dapat dilihat dari salah satu produk Cina yang tengah populer di Indonesia, yaitu 

telepon seluler. Telepon seluler atau di Indonesia populer dengan sebutan 

Handphone (HP) merupakan produk yang paling cepat perkembangannya, baik 

dari segi desain, fitur, maupun teknologi. Untuk melihat pengaruh Cina dalam 

dunia perdagangan di Indonesia akan lebih mudah dengan memperhatikan 

bagaimana Cina mengambil alih pasar produk populer yang banyak dibutuhkan 

oleh masyarakat Indonesia dari para produsen ’lama’ yang sudah berkecimpung di 

dalamnya. Salah satu produk populer tersebut adalah telepon genggam, yang 
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mana sifatnya ’merakyat’ (dapat digunakan oleh siapa saja) dan menjadi salah 

satu kebutuhan sekunder utama bagi individu di Indonesia, terutama kawula 

muda.  

Posisi pasar ponsel di Indonesia memang masih sangat terbuka, apalagi 

relatif Indonesia masih belum memiliki produsen ponsel lokal yang kuat dan 

mandiri. Mayoritas ponsel yang kini beredar di pasar Indonesia adalah produk 

impor built up (istilah untuk menyebut barang yang diimpor utuh dari luar negeri). 

Hal ini juga berlaku pada produk Nokia yang banyak digunakan oleh masyarakat 

di Indonesia
6
. Penulis menggunakan contoh produk Nokia karena produk ini 

diterima secara luas di masyarakat Indonesia dan menempati urutan teratas untuk 

penjualan ponsel di Indonesia. 

Alhasil, ponsel-ponsel buatan Cina seperti melaju sendirian tanpa 

perlawanan produsen lain. Hebatnya lagi, jika dihadapkan dengan ponsel bermerk 

mainstream seperti Nokia, Sonny Erricson, atau Samsung, Ponsel Cina masih bisa 

bermain pada level harga.
7
 

Produk telepon seluler dari Cina membanjiri pasar Indonesia dengan ciri 

khas fitur yang menarik dan harga yang sangat murah. Merek-merek telepon 

seluler Cina seperti Asiafone, HT, Beyond, dan sebagainya menjadi sangat populer 

di Indonesia. Hal ini tampak dari cuplikan artikel berikut ini:
8
 

Kaum muda di Indonesia yang menyukai ponsel dengan fitur yang 

beragam dan teknologi tinggi kini tak malu-malu lagi menenteng HP 

buatan Cina yang memang harganya terjangkau dengan berbagai fitur yang 

menarik. Ekspansi pasar telepon seluler Cina ke Indonesia ini bahkan 

dianggap sebagai suatu ancaman serius bagi produsen besar yang sudah 

lama berkecimpung di pasar Indonesia seperti Nokia dan Siemens.  
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Cuplikan artikel tersebut menunjukkan adanya peningkatan konsumsi 

telepon seluler merek Cina oleh penduduk di Indonesia, terutama oleh kawula 

muda. Hal ini bahkan dianggap sebagai suatu ancaman serius bagi para produsen 

besar yang sudah lama berkecimpung di pasar telepon seluler Indonesia seperti 

Nokia dan Siemens.  

Fakta kemajuan perekonomian Cina, juga membanjirnya produk telepon 

seluler Cina ke Indonesia, menunjukkan bahwa Cina telah menjadi salah satu 

negara superpower, terutama dalam bidang perekonomian. Sebagai salah satu 

kekuatan ekonomi terbesar di dunia, tentu saja akan sangat menguntungkan 

menjalin hubungan perdagangan dengan Cina. Seperti halnya Indonesia yang 

berupaya untuk mendapatkan profit dari perdagangan internasional dengan Cina. 

Karena bukan saja sebagai produsen, Cina dengan jumlah penduduknya yang 

terbesar di seluruh dunia merupakan pangsa pasar yang menggiurkan bagi tiap 

negara. Oleh karena itu, dikembangkanlah suatu kerjasama antara Indonesia, juga 

negara-negara ASEAN dengan Cina dalam bentuk China ASEAN Free Trade 

Agreement (ACFTA). ASEAN China Free Trade Agreement merupakan perjanjian 

perdagangan bebas antara Cina dengan negara-negara ASEAN. Indonesia secara 

resmi memberlakukan ACFTA per 1 Januari 2010. Dampaknya, Indonesia diserbu 

oleh produk-produk buatan Cina yang mengandalkan jumlah massal dan harga 

murah.
9
 Termasuk diantaranya adalah produk telepon seluler sebagaimana dibahas 

di atas. 
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Hal ini menarik untuk dibahas karena telepon seluler merupakan salah satu 

produk yang tingkat perkembangan dan selera fashion-nya sangat cepat berubah. 

Keberhasilan Cina dalam memenuhi selera produk telepon seluler Indonesia 

merupakan refleksi bahwa produk Cina dapat menjadi ancaman pangsa pasar 

produsen telepon seluler lain, dimana Cina menguasai pasar melalui produk yang 

kuantitasnya besar dan harga yang murah. Pelaksanaan ACFTA dalam hal ini 

memungkinkan dominasi produk telepon seluler Cina di Pasar Indonesia lebih 

kuat lagi. Hal ini dapat dianalisis dari pasar telepon seluler di Indonesia sebelum 

pemberlakuan ACFTA, yaitu sebelum tahun 2010, dan pada saat Indonesia 

memasuki era pemberlakuan ACFTA pada tahun 2010.  

Hal ini merupakan salah satu strategi pemasaran produk telepon seluler 

oleh Cina. Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan 

serta aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke 

waktu pada masing-masing tingkatan serta lokasinya. Strategi pemasaran modern 

secara umum terdiri dari tiga tahap yaitu: segmentasi pasar (segmenting), 

penetapan pasar sasaran (targeting), dan penetapan posisi pasar (positioning)
10

. 

Setelah mengetahui segmen pasar, target pasar, dan posisi pasar maka dapat 

disusun strategi bauran pemasaran (marketing mix) yang terdiri dari strategi 

produk, harga, penyaluran/ distribusi dan promosi. Untuk menguasai pasar telepon 

seluler di Indonesia tersebut, tentu saja produsen telepon seluler Cina memiliki 

strategi tertentu dengan memanfaatkan potensi dan kekuatan-kekuatan 

ekonominya.   
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Membanjirnya produk telepon seluler Cina di pasar telepon seluler 

Indonesia tersebut tentu saja membawa dampak yang tak kecil bagi 

perkembangan pasar telepon seluler di Indonesia. Oleh karena itu hal tersebut 

akan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dari landasan fenomena tersebut, penulis 

tertarik untuk mengungkap strategi pemasaran produk telepon seluler Cina dalam 

menguasai pasar telepon seluler di Indonesia.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah strategi pemasaran produk telepon seluler Cina dalam 

menguasai pasar telepon seluler di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penulis berupaya untuk memberikan gambaran tentang strategi pemasaran 

produk telepon seluler Cina menguasai pasar telepon seluler di Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Memberikan sumbangan terhadap bidang keilmuan, terutama Hubungan 

Internasional, yaitu dengan memberikan analisis mengenai strategi pemasaran 

produk telepon seluler Cina menguasai pasar telepon seluler di Indonesia pada 

tahun 2010.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Memberikan sumbangan pemikiran mengenai strategi pemasaran produk 

telepon seluler Cina menguasai pasar telepon seluler di Indonesia pada tahun 

2010. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

1.5.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berkaitan dengan pengaruh strategi Pemasaran 

terhadap volume penjualan barang dibahas oleh Syahyunan dalam jurnal yang 

berjudul: ”Strategi Pemasaran  Dalam Meningkatkan Volume Penjualan”. Dari 

penelitiannya, Syahyunan menyatakan bahwa Strategi Pemasaran memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap volume penjualan secara umum. Dari sini, penulis 

kemudian mendapatkan pemikiran untuk mengungkap strategi pemasaran yang 

dilakukan oleh produsen telepon seluler Cina untuk menguasai pasar telepon 

seluler Indonesia. Karena terbukti bahwa ada strategi pemasaran tertentu yang 

memberikan pengaruh terhadap volume penjualan suatu produk.  

Penelitian lain berkaitan dengan Strategi Pemasaran adalah yang dilakukan 

oleh Suranto dan Anand Miftachur Riza Penentuan Strategi Pemasaran 

Berdasarkan Perilaku Konsumen Dengan Metode Diskriminan (kasus di PT. 

Gudang Rabat Alfa Retailindo Solo). Dalam jurnal ini, Suranto dan Anand 

Miftachur Riza menunjukkan pentingnya menentukan strategi pemasaran dengan 

mendasarkan pada perilaku konsumen untuk meningkatkan hasil penjualan.  Dari 

jurnal ini, penulis mengetahui adanya suatu strategi pemasaran tertentu yang harus 

memperhatikan elemen-elemen pasar, termasuk disini konsumen, untuk 

meningkatkan volume penjualan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

mengungkap strategi penjualan yang dilakukan oleh produsen telepon seluler 

Cina. 
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Dengan mendasarkan pada penelitian terdahulu inilah kemudian penulis 

melakukan penelitian tentang Strategi Pemasaran Produk Telepon Seluler Cina 

dalam Menguasai Pasar Telepon Seluler di Indonesia. Penulis disini berupaya 

mengungkap strategi apa saja yang dilaksanakan, serta bagaimana pengaruhnya 

terhadap pasar telepon seluler di Indonesia.  

1.5.2 Konsep 

1.5.2.1 Konsep Perdagangan Bebas (Free Trade) 

Perdagangan antarnegara atau lebih dikenal dengan perdagangan 

internasional, sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, namun dalam ruang 

lingkup dan jumlah yang terbatas, di mana pemenuhan kebutuhan setempat 

(dalam negeri) yang tidak dapat diproduksi, mereka melakukan transaksi dengan 

cara barter (pertukaran barang dengan barang lainnya yang dibutuhkan oleh kedua 

belah pihak, di mana masing-masing negara tidak dapat memproduksi barang 

tersebut untuk kebutuhannya sendiri). Hal ini terjadi karena setiap negara dengan 

negara mitra dagangnya mempunyai beberapa perbedaan, di antaranya perbedaan 

kandungan sumber daya alam, iklim, penduduk, sumber daya ekonomi, sosial, dan 

politik, dan lain sebagainya. Dari perbedaan tersebut di atas, maka atas dasar 

kebutuhan yang saling menguntungkan, terjadilah proses pertukaran, yang dalam 

skala luas dikenal sebagai perdagangan internasional.
11

 

Pada proses awalnya merupakan pertukaran dalam arti perdagangan tenaga 

kerja dengan barang dan jasa lainnya, yang selanjutnya diikuti dengan 

perdagangan barang dan jasa sekarang (saat terjadinya transaksi) dengan 
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kompensasi barang dan jasa di kemudian hari. Akhirnya berkembang hingga 

pertukaran antarnegara/internasional dengan aset-aset yang mengandung resiko, 

seperti saham, valuta asing, dan obligasi yang saling menguntungkan kedua belah 

pihak, bahkan semua negara yang terkait di dalamnya sehingga memungkinkan 

setiap negara melakukan diversifikasi atau penganekaragaman kegiatan 

perdagangan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka.
12

  

Keadaan tersebut di atas menunjukkan bahwa setiap negara mempunyai 

perbedaan tingkat kapasitas produksi secara kuantitas, kualitas, dan jenis 

produksinya. Sebagai contoh, suatu negara (A) membutuhkan jenis barang dan 

jasa tertentu, tetapi barang dan jasa tersebut hanya bisa dihasilkan oleh negara lain 

(B) atau barang tersebut dapat dihasilkan oleh negara (A), tetapi ongkos 

produksinya lebih besar dibanding dengan apabila negara (A) membeli atau 

mengimpor dari negara lain. Dari perbedaan inilah akhirnya timbul transaksi 

perdagangan antarnegara atau perdagangan internasional.
13

 

Adapun sebab-sebab umum yang mendorong terjadinya perdagangan 

internasional adalah sebagai berikut: 

1. Sumber daya alam (natural resources) 

2. Sumber daya modal (capital resources) 

3. Tenaga kerja (human resources) 

4. Teknologi 

Dalam studi ekonomi politik, posisi kebijakan perdagangan adalah sangat 

sentral. Kebijakan perdagangan merupakan salah satu analisis substansial pokok 

yang juga melandasi lahirnya konsep dan teori dalam ekonomi politik. Kebijakan 
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perdagangan menurut M.L. Jhingan
14

 dalam bukunya The Ecocnomy of 

Development and Planning mengatakan, sebagai suatu kebijakan yang dapat 

menopang percepatan laju pembangunan ekonomi adalah dengan cara:  

1. Memungkinkan negara terbelakang memperoleh bagian lebih besar dari 

manfaat perdagangan 

2. Meningkatkan laju pembentukan modal 

3. Meningkatkan industrialisasi 

4. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran 

Politik perdagangan internasional negara-negara pada umumnya mencakup 

suatu bidang utama lainnya dari ekonomi politik internasional. Yang paling 

banyak disinggung dalam konteks ini adalah kebijakan proteksi yang menjadi 

rasional, sebagai sarana untuk memperoleh cara hidup unggul dari swasembada 

dan bukan konsep ketidak-tergantungan pada negara-negara lain. Hal ini 

sesungguhnya merupakan tujuan politis dari negara yang mempunyai nilai-nilai 

tersendiri
15

. Sedangkan untuk suatu waktu dalil ekonomi yang berwujud proteksi 

dapat dimulai dari perdagangan bebas yang merupakan suatu bentuk politik 

optimal apabila syarat-syarat produksi ditinjau pada optimasi temporer dan tidak 

dalam suatu kurun waktu tunggal saja, melainkan jika hal itu menyangkut 

keuntungan nasional atau bukan merupakan keuntungan timbal balik yang 

diperoleh dari perdagangan
16

.  

                                                 
14

  Dalam Yanuar Ikbar, 2007. Ekonomi Politik Internasional 2 – Implementasi Konsep dan 

Teori, (Bandung:PT. Refika Aditama), h.133 
15

  Harry G. Johnson, 1984:6-13 dalam Yanuar Ikbar, 2007. Op.Cit., h.140 
16

  Ibid., h.140 
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Dari sekian banyak model proteksi politik ekonomi perdagangan 

internasional, kini banyak dilakukan pendekatan yang relatif baru dalam 

pengertian telaah mengenai studi kawasan menjadi bagian yang penting dari 

aktivitas tersebut. Ini biasanya menyangkut pendekatan institusional dengan 

pembentukan organisasi-organisasi regional. Mula-mula dilakukan bentuk-bentuk 

perjanjian perdagangan sebagai penerapan dari pembatasan impor nasional secara 

otonom. Kemudian lambat laun negara-negara yang bersangkutan melakukan 

perundingan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kebijakan luar negeri dan 

politik perdagangan domestik dalam diversifikasi serta orientasi mengadakan 

perjanjian-perjanjian sekitar impor mereka masing-masing. Biasanya negosiasi 

berhubungan dengan konsesi-konsesi tarif atau juga bukan tarif yang diberikan 

dan kontingen-kontingen yang ditetapkan untuk masing-masing impor.  

Perjanjian perdagangan demikian tercapai dengan jalan perundingan 

tawar-menawar, ini merupakan model yang berkembang pesat saat ini. Lebih 

lanjut, negosiasi yang berhasil membuahkan kerjasama dalam perjanjian-

perjanjian biasanya lebih mengikatkan diri lagi dalam suatu kerjasama yang lebih 

erat dalam politik ekonomi perdagangan mereka, berupa dibentuknya zona 

perdagangan bebas danzona preferensial. Organisasi regional yang paling kokoh 

dan berhasil menerapkan kerjasama mereka antara lain adalah Masyarakat Eropa 

(ME), kemudian juga ASEAN (Association of South East Asian Nation)
17

. 

Suatu zona perdagangan bebas mencakup negara-negara yang saling 

mengekalkan bea impor atau sebagai bentuk proteksi antisipasi pada negara-

negara yang melakukan politik proteksi. Mereka mengenakan tarif tersendiri 
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terhadap negara-negara lain. Keberatannya ialah, bahwa dengan cara demikian 

negara dengan bea impor terendah akan bertugas sebagai sebuah corong bagi 

impor dari negara-negara ketiga. Hal ini dapat diatasi dengan jalan mengenakan 

bea impor yang bersifat mengompensasi, pada pembatasan atas benda-benda dari 

negara lain. Sebagai syaratnya ialah bahwa petugas pabean dari negara-negara 

yang bersangkutan diberitahu megnenai asal-usul komoditinya (namun ini sulit 

diterapkan bagi semua barang yang masuk). Negara-negara yang termasuk dalam 

sebuah zona preferensial, masing-masing mengenakan terhadap negara di luar 

mereka
18

.  

Dengan demikian, berdasarkan konsep perdagangan internasional tersebut, 

maka dapat dilakukan tinjauan terhadap fenomena yang tengah berlangsung 

sebagaimana diungkap dalam latar belakang masalah dengan memperhatikan 

unsur-unsur: 

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional antara Cina 

dengan ASEAN 

2. Pengaruh yang timbul akibat perdagangan internasional antara Cina dengan 

ASEAN. 

Pada prinsipnya perdagangan bebas atau free trade adalah suatu bentuk 

penjabaran ekonomi suatu negara yang mekanisme kebijakan perekonomiannya 

diserahkan kepada kebijakan pasar dengan meminimalkan seminim mungkin 

peran negara bahkan diharapkan sama sekali tidak ada intervensi/campur tangan 

dari negara. Prinsip ini berpijak pada teori ekonomi Adam Smith, seorang filosof 

dalam bukunya The Wealth of Nations (1776) yang mengharamkan campur tangan 
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pemerintah dalam mekanisme pasar karena pasar akan mampu memperbaiki 

dirinya sendiri. Tangan-tangan tak terlihat akan menciptakan keseimbangan 

penawaran dan permintaan dalam pasar komoditas maupun pasar surat-surat 

berharga (pasar uang dan pasar modal). Intinya adalah akumulasi modal dengan 

keniscayaan memperoleh keuntungan semaksimal-maksimal nya karena pasar 

mengatur dirinya sendiri. Adam Smith juga dalam bukunya The wealth of nations 

mengatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah homo economicus yang 

senantiasa mengejar kepentingannya sendiri guna memperoleh manfaat atau 

kenikmatan yang sebesar-besarnya dari apa saja yang dimilikinya. Kalau karakter 

manusia yang egosentris dan individualistik seperti ini dibiarkan tanpa campur 

tangan pemerintah sedikitpun, dengan sendirinya akan terjadi alokasi yang efisien 

dari faktor-faktor produksi, pemerataan dan keadilan, kebebasan, daya inovasi dan 

kreasi berkembang sepenuhnya. Hal ini bisa dilihat kalau seandainya ada barang 

dan jasa yang harganya tinggi sehingga memberikan laba yang sangat besar (laba 

super normal) kepada para produsennya maka akan mengundang ketertarikan 

banyak orang untuk memproduksi barang yang sama. Akibatnya supply 

meningkat dan  harga turun, dan begitu juga seterusnya. Maka dengan prinsip 

seperti ini penganut paham inipun menyakini bahwa kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat akan datang dengan sendirinya. 

Selain itu, perdagangangan bebas juga menyakini akan menciptakan 

kemakmuran bersama semua bangsa yang disebabkan setidaknya oleh tiga hal 

yaitu pertama, perdagangan akan menyebabkan Negara-negara melakukan 

spesialisai dalam produksi setiap item dimana mereka secara relatif lebih efesien. 

Inilah yang oleh David Ricardo (salah satu peletak dasar teori ekonomi klasik) 
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sebagai teori Comparative Advantage. Sebaliknya, pada sisi koin mata uang yang 

sama, pembatasan perdagangan atau distorsi cenderung menurunkan allocative 

efficiency. Yang kedua perdagangan bebas akan menghasilkan efficiency from 

competition, yang berarti bahwa dengan terlibat dalam aktivitas perdagangan 

bebas pemerintah harus mendorong perusahaan-perusaha an domestik untk 

bertarung di pasar global, dan kemudian memaksa mereka agar lebih inovatif. 

Dengan demikian, pada akhirnya perusahaan-perusaha n domestik tersebut akan 

menjadi lebih efesien. Hasil akhirnya, kompetisis akan melahirkan harga barang 

yang lebih murah dan pelayanan terhadap konsumen yang lebih baik. Ketiga, 

perdagangangan juga melahirkan apa yang disebut imported efficiency, dalam 

artian bahwa pemerintah mau tidak mau harus membuka pasarnya terhadap 

investasi asing atau impor teknologi asing dengan harapan akan membawa metode 

proses produksi yang lebih efesien.
19

 

1.5.2.2 Strategi Pemasaran 

Strategi Pemasaran terdiri atas: 

1. Segmentasi 

Secara umum, terdapat tiga falsafah dasar sebagai pedoman bagi 

perusahaan untuk mendekati pasar, yakni pemasaran masal dimana keputusan 

untuk memproduksi dan mendistribusi produk secara masal, pemasaran 

berbagai produk yang menyajikan pilihan produk berbeda untuk segmen 

berbeda, dan pemasaran terarah yang mengembangkan produk untuk pasar 

yang spesifik. 
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a. Pemasaran masal, di mana para penjual memproduksi secara masal, 

mendistribusikan secara masal, dan mempromosikan secara masal satu 

produk kepada semua pembeli. Pemikirannya, bahwa biaya produksi dan 

harga menjadi murah dan dapat menciptakan pasar potensial paling besar. 

b. Pemasaran berbagai produk, di mana penjual memproduksi dua macam 

produk atau lebih yang mempunyai sifat, gaya, mutu, ukuran dan 

sebagainya yang berbeda. Pemikirannya, bahwa konsumen memiliki selera 

berbeda yang berubah setiap waktu, dan selalu mencari variasi serta 

perubahan. 

c. Pemasaran terarah, di sini penjual mengenali berbagai segmen pasar, 

memilih satu atau beberapa di antaranya, dan mengembangkan produk serta 

bauran pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing 

konsumen. 

Produsen atau perusahaan modern, kini menjauhi pemasaran masal dan 

pemasaran berbagai produk, dan mendekati pemasaran terarah. Penjual dapat 

mengembangkan produk yang tepat untuk setiap pasar sasaran dan 

menyesuaikan harga, saluran distribusi, dan iklannya untuk mencapai pasar 

sasaran secara efisien. 

Dengan menggunakan pemasaran terarah, yang semakin dekat dengan 

bentuk pemasaran mikro, perusahaan menyesuaikan program pemasaran pada 

kebutuhan dan keinginan dari segmen geografik, demografik, psikografik, atau 

tingkah laku, yang telah ditentukan secara sempit. Bentuk akhir dari pemasaran 

terarah adalah pemasaran yang disesuaikan, yaitu bila perusahaan 

menyesuaikan produk dan program pemasaran pada kebutuhan pelanggan 

secara spesifik. 
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Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat 

heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar (segmen pasar) yang 

bersifat homogen
20

. Dengan kata lain, segmentasi pasar adalah kegiatan 

membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan 

kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku berbeda yang mungkin 

membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. 

Perusahaan membagi pangsa pasar ke dalam segmen-segmen pasar 

tertentu di mana masing-masing segmen tersebut bersifat homogen. Perbedaan 

keinginan dan hasrat konsumen merupakan alasan yang utama untuk 

diadakannya segmentasi pasar. Jika terdapat bermacam-macam hasrat dan 

keinginan konsumen, maka perusahaan dapat mendesain suatu produk untuk 

mengisi suatu heterogenitas keinginan dan hasrat tersebut. Dengan demikian 

dapat berkreasi dengan suatu penambahan penggunaan yang khusus untuk 

konsumen dalam segmen yang diinginkan. Konsumen akan mau membayar 

lebih tinggi terhadap produk yang mereka butuhkan bila mereka menerima 

berbagai keuntungan dari produk tersebut. 

Perusahaan atau para penjual mengklasifikasikan beberapa kelompok 

sasaran segmen pemasaran, yakni segmentasi pasar konsumen, segmentasi 

pasar industri, dan segmentasi pasar internasional. Kelompok segmen pasar 

tersebut memiliki karakteristik berbeda, sehingga memerlukan cara tersendiri 

untuk menanganinya. 
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2. Target Pasar (Targetting) 

Dalam menetapkan sasaran pasar (target pasar), perusahaan terlebih 

dulu harus melakukan segmentasi pasar, dengan cara mengelompokkan 

konsumen (pembeli) ke dalam kelompok dengan ciri-ciri (sifat) yang hampir 

sama. Setiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar yang akan 

dicapai. Segmentasi pasar dimaksudkan untuk mengkaji dan mencari 

kesempatan segmen pasar yang dihadapi perusahaan, menilai segmen pasar, 

dan memutuskan berapa banyak dari segmen pasar yang ada tersebut yang 

akan dilayani oleh perusahaan. Penentuan target pasar sangat penting karena 

perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen atau pembeli yang ada di 

pasar. Pembeli yang ada terlalu banyak dengan kebutuhan dan keinginan yang 

beragam atau bervariasi, sehingga perusahaan harus mengidentifikasi bagian 

pasar mana yang akan dilayaninya sebagai target pasar. 

Kegiatan pemasaran akan lebih berhasil jika hanya diarahkan kepada 

konsumen tertentu sebagai target pasar yang dituju. Target pasar adalah 

kelompok konsumen yang agak homogen, yang akan dijadikan sasaran 

pemasaran perusahaan. Dalam hal ini perusahaan harus memperhatikan jenis 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Selain itu perlu diperhatikan pula 

kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen manakah yang akan dipenuhi. 

Konsumen memang pembeli yang harus dilayani perusahaan dengan 

memuaskan. Namun, tidak mungkin perusahaan benar-benar dapat 

memberikan kepuasan kepada seluruh konsumen yang ada di pasar, karena 

terbatasnya kemampuan atau sumber daya perusahaan. Untuk itu perusahaan 
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perlu menentukan batas pasar yang akan dilayani atau yang menjadi target 

pasar, melalui pengelompokkan konsumen berdasarkan ciri-ciri atau sifatnya 

dikaitkan dengan kebutuhan dan keinginan mereka. 

3. Diferensiasi dan Positioning 

Setelah mengidentifikasi segmen pasar, maka sebuah perusahaan juga 

harus mengidentifikasi cara-cara spesifik yang dapat mendiferensiasikan 

produknya dan memilih “competitive positioning”. 

a. Diferensiasi 

Pada dasarnya diferensiasi adalah tindakan merancang satu set 

perbedaaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari 

penawaran pesaing
21

. Diferensiasi dapat dilakukan melalui lima dimensi 

berikut ini : 

1) Diferensiasi Produk, membedakan produk utama berdasarkan 

keistimewaan, kinerja, kesesuaian, daya tahan, keandalan, kemudahan 

untuk diperbaiki, gaya dan rancangan produk. 

2) Diferensiasi Pelayanan, membedakan pelayanan utama berdasarkan 

kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, 

konsultasi pelanggan, pemeliharaan dan perbaikan. 

3) Diferensiasi Personil, membedakan personil perusahaan berdasarkan 

kemampuan, kesopanan, kredibilitas, dapat diandalkan, cepat tanggap 

dan komunikasi yang baik. 
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4) Diferensiasi Saluran, langkah pembedaan melalui cara membentuk 

saluran distribusi, jangkauan, keahlian dan kinerja saluran-saluran 

tersebut. 

5) Diferensiasi Citra, membedakan citra perusahaan berdasarkan perbedaan 

identitas melalui penetapan posisi, perbedaan lambang dan perbedaan 

iklan. 

b. Positioning 

Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra 

perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan 

berada dalam benak pelanggan sasarannya
22

. Positioning merupakan elemen 

yang sangat utama dalam suatu strategi pemasaran. Sebuah perusahaan 

dapat menentukan posisinya melalui persepsi pelanggan terhadap produknya 

dan produk pesaingnya sehingga akan dihasilkan peta persepsi. Dengan 

menggunakan informasi dari peta persepsi itu, dapat dikenali berbagai 

strategi penentuan posisi antara lain : 

1) Positioning menurut atribut produk. 

Usaha memposisikan diri menurut atribut produknya. 

2) Positioning menurut manfaat. 

Produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu 

3) Positioning menurut harga/ kualitas. 

Produk diposisikan sebagai nilai (harga dan kualitas) terbaik. 

4) Positioning menurut penggunaan/ penerapan. 

Usaha memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah 

penggunaan/ penerapan. 
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5) Positioning menurut pemakai. 

Usaha memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah 

kelompok pemakai 

6) Positioning menurut pesaing. 

Produk memposisikan diri sebagai lebih baik daripada pesaing utamanya. 

7) Positioning menurut kategori produk. 

Produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. 

 

1.6 Variabel Penelitian 

Dengan memperhatikan rumusan masalah, maka terdapat dua variabel 

yang terlibat dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel Bebas: yaitu strategi pemasaran produk telepon seluler Cina, yaitu 

meliputi elemen-elemen segmentasi, target pasar, diferensiasi, dan positioning.  

2. Variabel Terikat: kondisi pasar telepon seluler di Indonesia pada tahun 2010 

yang didominasi oleh produk telepon seluler Cina 

 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Pendekatan 

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif, yang mana menjelaskan 

fenomena yang ada. Metode penelitian ini menyoroti dua variabel persoalan 

utama yang akan menghasilkan sebuah analisa tentang fenomena tersebut yang 

dinilai tidak wajar dengan konsep dan teori sebagai landasan utamanya. Dalam hal 

ini penulis berupaya menggambarkan fenomena yang terjadi, yaitu strategi 

pemasaran produk telepon seluler Cina menguasai pasar telepon seluler di 

Indonesia tahun 2010. 
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1.7.2 Sumber Data 

Data yang digunakan penulis adalah data sekunder, yaitu sumber data 

berupa literatur, buku, catatan, dan artikel berkaitan dengan tema yang tengah 

diteliti penulis, yaitu strategi pemasaran produk telepon seluler Cina menguasai 

pasar telepon seluler di Indonesia tahun 2010.  

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penulis di sini adalah dengan menggunakan 

studi pustaka, yaitu mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan tema 

yang tengah diteliti oleh penulis, yaitu strategi pemasaran produk telepon seluler 

Cina menguasai pasar telepon seluler di Indonesia tahun 2010.  

1.7.4 Analisis Data 

Dalam hal ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitik, dimana 

penulis melihat persoalan, kemudian berusaha untuk menggambarkan secara lebih 

sederhana dan sistematis dengan membandingkan dengan teori atau konsep 

tertentu.  

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan ini, maka penulis 

menyusun sistematika sebagai berikut: 

Bagian Bab Judul Pembahasan 

Satu  I Pendahuluan Bab ini terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, metode penelitian, dan diakhiri 

dengan sistematika penulisan 
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Dua  II Produk Telepon 

Seluler Cina 

Bab ini membahas tentang tinjauan 

tentang produk telepon seluler secara 

umum dan tinjauan tentang produk 

telepon seluler Cina yang bermanfaat 

untuk memberikan landasan pengetahuan 

tentang materi yang akan dibahas penulis, 

yaitu tentang strategi pemasaran produk 

telepon seluler Cina. 

Tiga III Strategi Pemasaran 

Produk Telepon 

Seluler Cina di 

Indonesia 

Bab ini membahas masuknya produk 

telepon seluler Cina ke Indonesia serta 

strategi pemasaran produk telepon seluler 

Cina dalam menguasai pasar telepon 

seluler di Indonesia tahun 2010. 

Lima IV Penutup Bab ini membahas kesimpulan dan saran 

berdasarkan pembahasan yang disusun 

oleh penulis. 

 


