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saran dari pembaca. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 
 

Pasta gigi merupakan kebutuhan penting bagi tiap individu di segala segmen dan 

demografi, sehingga produksi produk tersebut sangat tinggi setiap harinya seiring dengan 

tingginya permintaan. Kriteria  produk pasta gigi yang diinginkan konsumen diantaranya 

mengandung kandungan fluoride  yang cukup, memiliki rasa segar, ekonomis, praktis, terkemas 

dengan baik dan menarik. Salah satu brand yang berhasil mengakar kuat dan sudah lama di 

Indonesia yang mampu memanfaatkan peluang pasar tersebut adalah produk pasta gigi 

Pepsodent. 

Pepsodent adalah pasta gigi yang paling terkenal dan tertua di Indonesia, sejak awal 

keberadaannya selalu memberikan keunggulan yang diminati oleh pelanggan. Pepsodent secara 

aktif mendidik dan mempromosikan kebiasaan menyikat gigi secara benar melalui program 

sekolah dan layanan pemeriksaan gigi gratis. Sejak itu Pepsodent telah melengkapi jajaran 

produknya mulai dari pembersihan dasar hingga pasta gigi dengan manfaat lengkap. 

PT. Unilever Indonesia pada produk pepsodent untuk saat ini menjadi market leader di 

pemasaran Indonesia terutama untuk merek Pepsodent dengan ukuran antara 25 gram – 190 

gram, dimana tingkat produksi rata-rata per hari  870.000 pcs. Selain itu, produk pasta gigi 

pepsodent jenis warna putih memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan produk lain 

yang sejenis diantaranya mengandung flouride sebagai bahan anti gigi berlubang, mengandung 

CaGP sebagai bahan aktif yang mampu memperkuat daya kerja flouride dalam mencegah gigi 

berlubang. 

Keberhasilan PT. Unilver Indonesia dalam memproduksi pasta gigi Pepsodent tidak 

terlepas dari peran pelanggan. Kekuatan utama untuk tetap mempertahankan pelanggan yaitu 

menerapkan sistem pemasaran yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Pemasaran 

merupakan ujung tombak perusahaan dengan dunia luar yang paling besar memiliki potensi 

untuk mendapatkan keuntungan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin menganalisis strategi pemasaran yang dilakukan 

oleh PT. Unilever Indonesia pada produk pasta gigi pepsodent sehingga produk tersebut bisa 

menjadi market leader di Indonesia. 



1.2.  Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana penerapan strategi pemasaran dengan analisis STP (Segmenting, Targeting, 

Positioning) pada salah satu brand PT. Unilever Indonesia yaitu produk pasta gigi 

Pepsodent? 

2. Bagaimana strategi pemasaran PT. Unilever Indonesia pada produk pasta gigi pepsodent 

dengan analisis 4P Bauran Pemasaran sehingga produk tersebut bisa menjadi market 

leader di Indonesia? 

 

1.3.  Tujuan Penulisan 

 

1. Mengetahui penerapan strategi pemasaran dengan analisis STP (Segmenting, Targeting, 

Positioning) pada salah satu brand PT. Unilever Indonesia yaitu produk pasta gigi 

Pepsodent. 

2.  Mengetahui strategi pemasaran produk PT. Unilever Indonesia pada produk pasta gigi 

pepsodent dengan analisis 4P Bauran Pemasaran. 



BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1.    Pengertian Pemasaran 

 

Pemasaran adalah suatu proses social dan manajerial yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain (Kotler:2006). 

 

2.2.  Strategi Pemasaran 

Marketing strategy menurut Armstrong dan Kotler (2000:37) “The marketing logic by 

which the business unit hopes to achieve its marketing objective” yaitu logika pemasaran dimana 

unit bisnis berharap untuk mencapai tujuan pemasaran. 

Empat  P Bauran Pemasaran 

 

Gambar 1 

(Sumber :  Principles of Marketing Jilid1 , Philip Kotler & Gary Armstrong) 

 



2.2.1. Strategi Pengembangan Merk/ Produk 

 

 

Gambar 2 

(Sumber :  Principles of Marketing Jilid1 , Philip Kotler & Gary Armstrong) 

Strategi pemasaran produk/ merk dapat dilakukan dengan cara: 

1. New brands adalah strategi mengenalkan produk dengan cara menggunakan merk 

baru untuk kategori produk lama. 

2. Line extension adalah sebuah strategi mengenalkan sebuah produk baru melalui atau 

dibawah naungan suatu produk yang memiliki merek atau brand yang telah ada 

sebelumnya. Product Line Extension terjadi pada saat perusahaan memperkenalkan 

barang tambahan didalam kategori produk yang sama dibawah nama merek yang 

sama, biasanya dengan ciri yang baru, seperti rasa baru, bentuk, warna, bahan – 

bahan yang ditambah, ukuran kemasan dan sebagainya. 

3. Brand extension adalah mengembangkan sebuah produk dengan kategori baru tetapi 

tetap merek yang sama. 

4. Multi brands strategi mengenalkan sebuah produk dengan cara menggunakan merk 

baru untuk kategori produk lama. Dalam pendekatan ini, produk sama saja dengan 



yang sebelumnya, tetapi merknya dibuat berbeda. Dengan demikian, sebuah 

perusahaan bisa memiliki beberapa merk untuk produk yang sama. 

2.2.2. Strategi Penetapan Harga 

 

 

Gambar 3 

(Sumber :  Principles of Marketing Jilid1 , Philip Kotler & Gary Armstrong) 

 

Strategi penetapan harga produk baru, yaitu: 

1. Premium strategy dapat digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan produk 

bermutu tinggi dan memasang harga tinggi pula. 

2. Good-value strategy merupakan cara menyerang pemasang harga premium. 

3. Overcharging strategy merupakan strategi pemasangan harga tinggi, tetapi kualitas 

produknya tidak sebanding dengan harga yang ditawarkan. 

4. Economy strategy menghasilkan produk bermutu rendah dan memasang harga 

rendah. Strategi ini dapat bersama-sama ada di pasar yang sama sepanjang pasar 

terdiri paling sedikit dua kelompok pembeli, yang mencari mutu dan yang mencari 

harga rendah. 

  



2.2.3. Strategi Pemasaran Distribusi (Place) 

Distribusi (place) merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan agar produk dapat 

diperoleh dengan mudah tersedia bagi konsumen sasaran sebagaian besar produsen 

menggunakan perantara pemasaran untuk memasarkan produk. Untuk mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar dibutuhkan strategi distribusi yang tepat untuk menyalurkan 

barang atau jasa dagangannya ke tangan konsumen. Berikut ini adalah metode distribusi 

yang dapat dipilih oleh suatu perusahaan bisnis untuk memaksimalkan laba. 

1. Strategi Distribusi Intensif 

Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya 

pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini 

sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang 

memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Contoh seperti sembako, 

rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. 

2. Strategi Distribusi Selektif 

Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk barang 

atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau 

pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terdapat 

suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik dan strategi masing-

masing. Contoh saluran distribusi selektif adalah produk elektronik, produk kendaraan 

bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. 

3. Strategi Distribusi Eksklusif 

Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada satu dua 

distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. barang atau jasa yang 

ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan 

harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Contoh distribusi ekslusif 

adalah seperti showroom mobil, factory outlet, restoran waralaba, multi level 

marketing / pasif income, mini market, supermarket, hipermarket, dan lain-lain. 

  



2.2.4. Strategi Pemasaran Promosi 

Strategi promosi menurut Moekijat (2000 : 443) : “strategi promosi adalah kegiatan 

perusahaan untuk mendorong penjualan dengan mengarahkan komunikasi-komunikasi yang 

meyakinkan kepada para pembeli.” 

Sedangkan menurut Lamb, Hair, McDaniel (2001 : 146) : “Strategi promosi adalah 

rencana untuk penggunaan yang optimal dari elemen-elemen promosi : periklanan, 

hubungan masyarakat, penjualan pribadi dan promosi penjualan”. 

Dari defenisi diatas dapat dilihat bahwa strategi promosi merupakan kegiatan yang 

direncanakan dengan maksud membujuk, merangsang konsumen agar mau membeli produk 

perusahaan sehingga tujuan untuk meningkatkan penjualan diharapkan dapat tercapai. 

Menurut Kotler & Armstrong (2002:656) variabel-variabel yang ada di dalam 

promotional mix ada lima, yaitu: 

a. Periklanan (advertising) 

Segala  biaya  yang  harus  dikeluarkan  sponsor  untuk  melakukan  presentasi dan 

promosi non pribadi dalam bentuk gagasan, barang atau jasa. 

b. Penjualan Personal (personal selling) 

Presentasi pribadi oleh  para wiraniaga perusahaan dalam rangka mensukseskan 

penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. 

c. Promosi penjualan (sales promotion) 

 Insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau 

jasa. 

d. Hubungan masyarakat (public relation) 

Membangun hubungan baik dengan publik terkait untuk memperoleh dukungan, 

membangun "citra perusahaan" yang baik dan menangani atau menyingkirkan gosip, 

cerita dan peristiwa yang dapat merugikan. 

e. Pemasaran langsung (direct marketing) 

Komunikasi langsung dengan pelanggan yang diincar secara khusus untuk memperoleh 

tanggapan langsung. 

 

 

 



2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Pemasaran Perusahaan 

 

 

Gambar 4 

(Sumber :  Principles of Marketing Jilid1 , Philip Kotler & Gary Armstrong) 

 

2.4.  STP (Segmenting, Targeting, Positioning) 

 

2.4.1. Segmenting 

Kotler (2003) menyatakan segmentasi adalah “the process of breaking a 

heterogeneous group of potential buyer into smaller homogeneous groups of buyer, that is 

with relatively similar buying characteristics or needs” yaitu suatu aktivitas membagi atau 

mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen atau memiliki 

kesamaan dalam hal minat, daya beli, geografi, perilaku pembelian maupun gaya hidup. 

Langkah-langkah segmentasi pasar dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 



Ada beberapa variabel segmentasi yaitu: 

1. Demografis 

Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok 

berdasarkan variabel demografis, seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, 

pendapatan, ras, pendidikan, pekerjaan dan geografis. 

2. Psikografis 

Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang 

berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, dan lain-lain. Informasi 

demografis sangat berguna, tetapi tidak selalu menyediakan informasi yang cukup untuk 

membagi konsumen ke dalam segmen-segmen, sehingga diperlukan segmen 

berdasarkan psychographics untuk lebih memahami karakteristik konsumen. 

3. Perilaku 

Segmentasi ini dilakukan dengan membagi konsumen ke dalam segmen-segmen 

berdasarkan bagaimana tingkah laku, perasaan, dan cara konsumen menggunakan 

barang/situasi pemakaian, dan loyalitas merek. Cara untuk membuat segmen ini yaitu 

dengan membagi pasar ke dalam pengguna dan non-pengguna produk.  

 

2.4.2. Targeting 

Targeting adalah kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa 

yang akan dilayani oleh perusahaan. 

 

2.4.3. Positioning  

Positioning merupakan tindakan untuk merancang penawaran dan citra perusahaan 

agar menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berbeda dalam benak pelanggan 

sasaran. 

Diferensiasi ada untuk menciptakan sebuah perbedaan yang bertujuan memberikan 

nilai lebih kepada para konsumen. Dengan begitu sebuah produk akan lebih mudah dikenal 

dan memberikan daya tarik tersendiri bagi para konsumen. Sehingga mereka lebih memilih 

produk kita, dibandingkan produk lainnya yang ada dipasaran. Dengan diferensiasi produk 

membuat bagaimana perusahaan dapat menciptakan produk unik yang memberikan tingkat 



keuntungan di atas rata-rata yang mampu diraih oleh industri melalui kombinasi manusia, 

lingkungan dan proses. 

Keuntungan yang akan diperoleh para pelaku pasar dari strategi diferensiasi produk: 

1.      Produk lebih mudah diingat para konsumen. 

2.      Produk lebih unggul dibandingkan dengan produk lainya. Karena dengan produk yang 

unggul akan memudahkannya dalam membangun loyalitas konsumen. 

3.      Harga jual produk lebih tinggi. Sebuah produk yang memiliki keunikan khusus, 

biasanya akan diburu konsumen dengan harga berapapun. 

4.      Mengatasi masalah kejenuhan pasar adanya diferensiasi produk dapat membantu para 

pelaku pasar ketika konsumen sudah mulai jenuh dengan produk yang biasa 

ditawarkannya. 

5.      Membantu terciptanya image produk. 



BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1. Penerapan Strategi Pemasaran dengan Analisis STP (Segmenting, Targeting, 

Positioning) pada Pepsodent  

3.1.1. Segmenting 

Berdasarkan daftar produk yang variatif, Pepsodent mengelompokkan produknya 

berdasarkan  segmentasi demografis pada variabel usia, yaitu anak-anak dan dewasa. 

Pepsodent untuk anak-anak disesuaikan dengan rasa yang biasanya disukai oleh anak-anak 

misalnya rasa buah dan mengandung mint yang lebih sedikit, seperti Pepsodent Kids, Gigi 

Susu Strawberry, dan Gigi Susu Orange. Kemudian untuk dewasa seperti Pepsodent 

Complete,  Pepsodent Center Fresh dan lain lain.   Selain Segmentasi demografis, 

Pepsodent juga mengelompokkan produk untuk konsumen berdasarkan Segmentasi 

Tingkah laku pada variabel Manfaat, dimana Pepsodent menciptakan beberapa produk 

yang menyediakan manfaat utama pada tiap merk bagi para konsumennya, seperti 

Pepsodent White Pencegah Gigi Berlubang, Pepsodent Whitening untuk pemutih gigi, 

Pepsodent Sensitive dan Pepsodent Sensitive Expert untuk gigi sensitive. 

 

3.1.2. Targeting 

Berdasarkan analisis segmentasi diatas, bahwa Pepsodent berada di segmentasi 

demografi pada variabel usia. Pepsodent menetapan target yang sesuai untuk produk-

produknya yang variatif yaitu adalah anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan gigi 

dan orang dewasa yang memerlukan pasta gigi untuk  perlindungan gigi mereka.  Hal ini 

jelas terlihat pada iklan yang mereka publikasikan diberbagai media. Model dalam iklan 

tersebut menampilkan seorang anak yang sedang menggosok gigi bersama ayahnya. Hal 

ini menunjukkan segmentasi pasar pepsodent yaitu pada anak-anak dan dewasa, secara 

umumnya yaitu pada suatu keluarga. Kemudian produk pepsodent juga berada pada 

segmentasi tingkah laku yaitu manfaat, dimana beberapa produk pepsodent ditujukan pada 

para konsumen yang mengalami permasalahan gigi sensitive, mencegah gigi berlubang dan 

memutihkan gigi. Maka pepsodent menyediakan produk-produk tertentu untuk membidik 

pasar konsumen jenis tersebut. Penetapan target-terget diatas didukung dengan adanya 



berbagai macam produk yang variatif untuk anak-anak seperti pasta gigi dengan rasa buah-

buahan dan dewasa dengan pasta gigi yang memiliki kadar mint yang lebih tinggi. Lalu 

produk-produk pasta gigi untuk mengatasi beberapa permasalah gigi mulai dari untuk 

mencegah gigi berlubang dan untuk gigi sensitive. 

 

3.1.3. Positioning 

Kata kunci setiap produk untuk tetap bertahan tergantung seberapa inovatif sebuah 

produk mengikuti product life cycle (PLC) yang harus diperbaharui memenuhi selera 

konsumen yang berubah, berkembang dan tumbuh bersama dengan pola-pola perilaku dan 

tuntutan masyarakat. Pepsodent menjalankan PLC secara konsisten. Hal tersebut 

mengakibatkan Posisi pasar produk pepsodent memiliki berbagai keunggulan. Sehingga tak 

heran jika banyak keluarga di Indonesia menggunakan pasta gigi ini. Di samping 

mengembangkan product content sebagai bagian product life cycle strategy, pepsodent pun 

terus melakukan inovasi dalam kemasan, rasa, warna, bentuk, ukuran dan merancang 

produknya sesuai dengan segmentasi pasarnya yakni dewasa dan anak-anak. Seperti 

kemasannya yang di buat dari plastik lentur dan tutup yang lebih adaptif setelah sebelumnya 

dari aluminium dan tutup lepas. Rasanya dibagi sesuai dengan cita rasa buah-buahan atau 

rasa mint. Selain itu warnanya disesuaikan dengan warna-warna trendi, yakni putih dan hijau 

baik isi maupun kemasannya. Ukurannya diatur dari kecil, sedang, hingga besar. Sehingga 

praktis mempengaruhi harga. Tidak hanya dari segi nilai produknya, inovasi promosi 

pepsodent juga sangat kreatif dan inovatif sehingga mampu menarik daya beli konsumen. 

Hal ini yang membuat nama Pepsodent paling kerap terdengar diantara para pemain di 

industri ini. Bahkan, di ajang Indonesian Customer Loyalty Index (ICLI) tahun 2012 

Pepsodent berhasil menduduki peringkat teratas, diikuti Close Up dan Maxam di urutan ke-2 

dan ke-3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasta gigi Pepsodent telah menjadi market 

leader dan menguasai pangsa pasar untuk produk pasta gigi. 

Pepsodent yang dulu juga membangun positioning statement “Gigi Putih” saat ini 

telah berhasil melakukan repositioning dengan “Perlindungan Gusi” dan “Perlindungan Gigi 

Berlubang”. Perubahan ini bukan semata-mata kata-kata yang diubah, namun produsen telah 

memikirkan perubahan kuantitatif target pasar dan segmen pasar yang dibidik, tentu ketika 



seseorang mencapai usia tua dengan gigi berlubang sangatlah tidak nyaman, sehingga 

Pepsodent menjadi jawabannya. 

Pepsodent pun memiliki diferensiasi produk agar mudah dikenal dan memberikan 

daya tarik tersendiri bagi para konsumen. Pada produk Pepsoden diferensiasi yang utama 

adalah : 

 Pepsodent adalah merk terkemuka di sebagian besar negara Asia dengan Indonesia 

dan India sebagai pasar terbesar. 

 Pada tahun 2005 Pepsodent merupakan satu-satunya merk pasta gigi yang diakui 

oleh FDI, Federasi Gigi Dunia, di samping asosiasi dokter gigi di dalam negeri. 

 Pepsodent anak ikut bersaing dalam produk pasta gigi anak. 

 Pepsodent menggunakan diferensiasi content dalam meluncurkan varian baru pasta 

gigi  dari Triple action sampai Herbal Cooling dan juga Pepsodent mengeluarkan 

sikat gigi yang inovatif. Fokus diferensiasi Pepsodent pada konten yaitu bagaimana 

menghasilkan produk inovatif yang terdepan. 

 

3.2. Strategi pemasaran PT. Unilever Indonesia pada produk pasta gigi pepsodent dengan 

analisis 4P Bauran Pemasaran 

3.2.1. Strategi Pengembangan Produk yang Dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia 

pada Produk Pasta Gigi Pepsodent 

Strategi pengembangan produk yang dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia pada 

produk pasta gigi pepsodent adalah: 

 Line extension adalah mengembangkan item produk dengan kategori yang sama 

dengan menggunakan merek yang sama seperti rasa, bentuk, warna, dan kemasan. 

Dalam hal ini, Pepsodent telah mengeluarkan berbagai varian produk yang 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yaitu : 

1. Pepsodent White Pencegah Gigi Berlubang 

2. Pepsodent Whitening 

3. Pepsodent Sensitive 

4. Pepsodent Herbal 

5. Pepsodent Complete 12 

6. Pepsodent Complete + Gum Care 



7. Pepsodent Gigi Susu Strawberry 

8. Pepsodent Gigi Susu Orange 

9. Pepsodent Complete 8 

10. Pepsodent Center Fresh 

11. Pepsodent Anak Dora dan Diego, Pagi dan Malam 

12. Pepsodent Mouth Wash 

13. Pepsodent White Now 

14. Pepsodent Sensitive Expert 

15. Pepsodent Tooth Brush: Smart Clean, Family, Fighter, Easy Clean, Extra, 

Double Care, Torsion, Whitening 

 Brand extension adalah mengembangkan sebuah produk dengan kategori baru tetapi 

tetap merek yang sama. Dan ini dilakukan oleh pepsodent ketika meluncurkan sikat 

gigi. 

 

3.2.2. Strategi Penetapan Harga yang Dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia pada 

Produk Pasta Gigi Pepsodent 

Produk pasta gigi pepsodent menawarkan manfaat yang lengkap dengan harga yang 

terjangkau. Konsumen diberikan pilihan untuk dapat menikmati manfaat dari varian produk 

pepsodent disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, apakah mencari mutu atau mencari 

harga rendah. Dengan demikian, strategi penetapan harga yang dilakukan PT. Unilever 

Indonesia pada produk pasta gigi pepsodent adalah Economy strategy dimana harga yang 

ditawarkan sebanding dengan kualitas yang didapat oleh konsumen yaitu rendah/ terjangkau.  

  



3.2.3. Strategi Pemasaran Place (Distribusi) yang Dilakukan oleh PT. Unilever 

Indonesia pada Produk Pasta Gigi Pepsodent 

Strategi pemasaran distribusi yang dilakukan PT. Unilever Indonesia pada produk 

pasta gigi Pepsodent adalah strategi distribusi intensif. Strategi distribusi ini menempatkan 

produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. 

Distribusi untuk produk Pepsodent ini biasanya berlangsung di gudang distribusi, 

supermarket, pasar tradisonal, dan warung-warung eceran. 

 

3.2.4. Strategi Pemasaran Promotion PT. Unilever pada Produk Pasta Gigi Pepsodent  

Elemen marketing yang terlihat sangat menonjol yang dilakukan PT. Unilever 

Indonesia pada produk pasta gigi Pepsodent adalah sisi promotion. Hal ini ditunjukkan pada 

uraian sebagai berikut: 

 

 Advertising 

Dalam proses mengkomunikasikan produk Pepsodent ke konsumen juga sangat 

signifikan. Jika kita menonton televisi, maka pepsodent akan familiar dengan kebiasaan 

menyikat gigi turun-temurun. Mulai anak-anak, gadis, beranjak menjadi ibu dan menjadi 

nenek-nenek. Merode lain adalah melakukan perikalanan yang melakukan kebiasaan 

menyikat gigi sebelum tidur. 

 

 Sales promotion  

Metode ini digunakan oleh Pepsodent untuk mempengaruhi kosumennya dengan 

menggukan bahasa promosi tentang pengetahuan yang mendalam mengenai produk 

Pepsodent. Penerapan strategi komunikasi dan promosi yang menarik ini akan mendorong 

konsumen untuk menggunakan Pepsodent. Promosi dan komunikasi yang menarik tentunya 

Pepsodent akan meningkatkan brand awareness merek tersebut. Brand loyality pun selalu 

diawali dari brand awareness yang baik yang akan membawa seseorang pada tahap 

“mencoba produk”. Setelah konsumen percaya bahwa produk yang digunakan sesuai dengan 

kebutuhannya maka akan tercipta “repeat purchase” dengan memberikan lebih dari yang 

diharapakan, repeat purchase  akan berubah menjadi loyality. Disamping itu, Pepsodent juga 



selalu memformulasikan brand activation yang tepat untuk menjawab tantangan dan 

kebutuhan disetiap level. 

 

 Event  

Event Pepsodent pun cukup gencar dilakukan. Pepsodent yang akrab terdengar di 

sekolah dengan metode pemeriksaan gigi gratis. Pepsodent mengadakan acara Program 

Sekolah Pepsodent dan Pemeriksaan Gigi Gratis dan Kampanye Pepsodent Untuk Menyikat 

Gigi pada Malam Hari. Diantara. Tema besar yang digunakan Pepsodent dalam berstrategi 

adalah edukasi. Bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kesehatan Pemerintah 

Indonesia dan diakui oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), sejak tahun 1990an, 

Pepsodent telah menjalankan Program Sekolah Pepsodent yang hingga tahun 2006 telah 

menjangkau lebih dari 3,2 juta anak-anak berusia di bawah 12 tahun di seluruh Indonesia 

dan jumlah ini terus meningkat. Program ini meningkatkan kebiasaan menyikat gigi secara 

benar dan semenjak dini untuk mencegah masalah gigi khususnya gigi berlubang. Selain itu, 

pepsodent menyelenggarakan lomba Senyum Pepsodent, melalui event ini Pepsodent 

memperkenalkan produknya secara langsung dengan memberikan pengetahuan tentang 

manfaat bersikat gigi, cara sikat gigi dengan benar sehingga menarik hati masyarakat untuk 

menggunakan produk pepsodent. 

Banyaknya masyarakat yang belum terlalu aware tentang pentingnya merawat 

kesehatan gigi digunakan Pepsodent sebagai peluang untuk memasarakan produknya. 

Pepsodent melaksanakan program pemeriksaan gigi gratis di 12 kota Indonesia, termasuk 

Bandung. Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan PDGI dan FKG Universitas di 

berbagai kota. 

 

 Public relation  

Public relation yang diluncurkan oleh Pepsodent melakukan hubungan baik dengan 

para konsumennya dengan cara memberikan kualitas prima untuk produk Pepsodent.  

 

 Direct marketing 

Direct marketing yang dilakukan PT. Unilever Indonesia adalah Penggunaan 

teknologi internet. Penggunaan teknologi ini  juga menjadi concern dalam strategi 



pemasaran yang dilakukan oleh Pepsodent. Internet dan mobile merupakan media yang 

memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka strategi pemasarannya. Berbagai 

strategi komunikasi yang dilaksanakan oleh Pepsodent memperkuat kedudukannya sebagai 

market leader di bidang pasta gigi selama bertahun-tahun. Hasil survey Frontier Consulting 

Group tahun 2013 menunjukkan Pepsodent memiliki index sebesar 71,6%. Brand image 

yang terbentuk pun dapat dikatakan positif. Sebagai produk perawatan kesehatan, Pepsodent 

mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki kepedulian tinggi di 

bidang sosial. 

  



BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Simpulan 

Pepsodent telah menjadi market leader dan menguasai pangsa pasar di Indonesia untuk 

produk pasta gigi, karena memiliki STP (Segementing Targeting Positioning) yang telah 

direncanakan secara jelas dan diaplikasikan secara konsisten. Berdasarkan analisis STP, Penulis 

menyimpulkan Pepsodent mengelompokkan produknya berdasarkan segmentasi demografis pada 

variabel usia yaitu anak-anak dan dewasa, serta segmentasi tingkah laku pada variabel manfaat, 

dimana Pepsodent menciptakan beberapa produk yang menyediakan manfaat utama pada tiap 

merk bagi para konsumennya. Adapun target pasar (targeting) Pepsodent yaitu anak-anak dan 

dewasa serta konsumen yang memiliki kebutuhan khusus seperti permasalahan gigi sensitive, 

mencegah gigi berlubang dan memutihkan gigi. Kata kunci yang menjadi positioning dari 

produk pepsodent adalah inovasi sebuah produk dengan mengikuti product life cycle (PLC) yang 

harus diperbaharui dan disesuaikan dengan selera konsumen yang berubah, berkembang dan 

tumbuh bersama dengan pola-pola perilaku serta tuntutan masyarakat. Pepsodent menjalankan 

PLC secara konsisten dengan cara mengembangkan product content sebagai bagian product life 

cycle strategy dan terus melakukan inovasi dalam kemasan, rasa, warna, bentuk sesuai dengan 

segmentasi pasarnya yakni dewasa dan anak-anak. Pada produk Pepsodent diferensiasi yang 

utama adalah : 

 Pepsodent adalah merk terkemuka di sebagian besar negara Asia dengan Indonesia dan 

India sebagai pasar terbesar. 

 Pada tahun 2005 Pepsodent merupakan satu-satunya merek pasta gigi yang diakui oleh 

FDI, Federasi Gigi Dunia, di samping asosiasi dokter gigi di dalam negeri. 

 Pepsodent anak ikut bersaing dalam produk Pasta gigi anak. 

 Pepsodent menggunakan diferensiasi content dalam meluncukan varian baru pasta gigi  

dari Triple action sampai Herbal Cooling dan juga Pepsodent mengeluarkan sikat gigi 

yang inovatif.  

 

 



Berdasarkan analisis 4P Bauran Pemasaran yang meliputi Product, Price, Place, 

Promotion, maka penulis menyimpulkan:  

1. Strategi pengembangan produk yang dilakukan PT. Unilever Indonesia pada Pepsodent 

adalah Line Extension dan Brand Extension. 

2. Strategi penetapan harga yang dilakukan PT. Unilever Indonesia pada Pepsodent adalah 

Economy strategy dimana harga yang ditawarkan sebanding dengan kualitas yang didapat 

oleh konsumen yaitu rendah/ terjangkau. 

3. Strategi pemasaran promotion yang dilakukan PT. Unilever Indonesia pada Pepsodent 

adalah Advertising, Sales promotion, Event, Public relation, Direct marketing. 

4. Strategi pemasaran distribusi yang dilakukan PT. Unilever Indonesia pada Pepsodent 

adalah strategi distribusi intensif. 
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