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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bisnis rumah makan semakin tumbuh seiring dengan perkembangan 

jumlah penduduk dan gaya hidup yang ingin serba instan. Dengan persaingan 

yang semakin ketat restoran atau rumah makan dituntut untuk dapat 

mempertahankan konsumen, maka harus melakukan efesiensi dalam segala 

hal. Pasar terdiri dari banyak pembeli, dan para pembeli berbeda untuk satu 

atau lebih hal. Pembeli dapat berbeda dalam kebutuhan, sumber daya, loksai, 

sifat pembelian, dan pola pembelian. Perusahan membagi pasar yang besar 

dan heterogen menjadi segmen yang lebih kecil yang dapat diliput secara 

efesien dengan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan unik pembeli 

yaitu melalui kegiatan segmentasi pasar. 

Dalam mendefinisikan segmentasi pasar membagi suatu pasar 

menjadi kelompok – kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki 

kebutuhan, karaterstik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin 

membutuhkan  produk atau baurn pemasaran yang berbeda. Sebabnya, 

perusahaan mengidentifikasi berbagai cara untuk mensegmentasi pasar dan 

mengembangkan profil dari setiap segmen yang diperoleh (Kotler dan 

Amstrong 2004). 
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Pembeli mempunyai kebutuhan dan keinginan yang unik, setiap 

pembeli berpotensi menjadi pasar yang terpisah. Oleh karena itu, seorang 

penjual seharusnya mendesain suatu program pemasaran terpisah untuk 

setiap pembeli. Namun demikian, sebagian perusahaan mencoba melayani 

pelanggan secara individual, sebagian yang lain harus melayani pembeli kecil 

dalam jumlah yang sangat banyak dan tidak menemukan segmentasi utuh 

untuk layak dilayani. 

Pada rumah makan Ayam Goreng Pak Soleh di  Jl. Tunggulwulung 

Kecamatan Pandaan Pasuruan yaitu salah satu rumah makan yang 

menyediakan ayam goreng sebagai produk unggulan dan masih banyak 

berbagai macam  produk – produk lain yang ditawarkan. Rumah makan 

Ayam Goreng Pak Soleh tidak memiliki data apapun mengenai konsumen 

dan tidak memiliki konsep tentang teknik promosi yang efektif, dan rumah 

makan ini hanya mengetahui kegiatan dalam memproduksi secara langung 

dan menjual. 

Secara umum segmentasi pasar bermanfaat untuk dapat membedakan 

antara segmen yang satu dengan segmen yang lain, dapat digunakan untuk 

mengetahui sifat masing – masing segmen dan dapat digunakan untuk 

mencari segmen yang berpotensi paling besar atau tinggi. Dalam usaha untuk 

mewujudkan pasar sasaran rumah makan Ayam Goreng Pak Soleh maka 

diperlukan suatu segmentasi pasar yang tepat dan sesuai dengan prosedur 
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yang telah ditetapkan. Pelaksanaan segmentasi pasar yang secara tepat dapat 

menentukan sistem perencanaan telah dilkasanakan sehingga efektif dan 

efisiensi. 

Banyaknya perusahaan yang melakukan segmentasi pasar atas dasar 

pengelompokkan variabel tertentu. Dengan menggolongkan atau 

mensegmentasikan pasar seperti itu, dapat dikatakan bahwa secara umum 

perusahaan mempunyai  motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan 

tingkat penjualan. Salah satu strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan 

dilaksanakan untuk memilih segmen konsumen yang dituju. Target pasar dari 

pelaksanaan strategi pemasaran dan penempatan produk dibenak konsumen 

seperti yang diinginkan perusahaan didalam pasar. 

Terdapat manfaat segmentasi pasar dapat membedakan antara segmen 

yang satu dengan segmen lainnya, dapat digunakan untuk mengetahui sifat 

masing-masing segmen, dapat digunakan untuk mencari segmen mana yang 

potensinya paling besar, dan dapat digunakan untuk memilih segmen mana 

yang akan dijadikan pasar sasaran. 

Untuk mendapatkan pelanggan yang setia, rumah makan ini harus 

menggunakan segmentasi pasar untuk memilih segmen dan pasar sasaran 

yang berpotensi relatif tinggi sehingga kebutuhan yang diharapkan para 

konsumen dapat dipenuhi. 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/teori-motivasi-kerja.html
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Peneliti akan membantu untuk meneliti segmen dan pasar sasaran 

konsumen Ayam Goreng Pak Soleh. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin 

menganalisis tentang SEGMEN PASAR KONSUMEN AYAM GORENG 

PAK SOLEH PANDAAN. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan masalah adalah: 

Bagaimana segmen pasar konsumen Ayam Goreng Pak Soleh Pandaan? 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat berpengaruh untuk mendapatkan data 

yang tepat dan fokus terhadap peneleitian. Peneliti membatasi dengan 

menggunakan segmentasi geografis (tempat tinggal), segmentasi 

demografis(jenis kelamin, usia, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan), 

segmentasi psikografis(gaya hidup dan kepribadian), dan segmentasi manfaat 

(kualitas, pelayanan, harga, dan kecepatan) bertujuan untuk fokus terhadap 

pada penelitiannya. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian. 

Untuk mengelompokkan dan mengidentifikasi segmen pasar 

konsumen Ayam Goreng Pak Soleh Pandaan Pasuruan. 
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 2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi 

pengelola Ayam Goreng Pak Soleh dalam menetapkan kebijakan dan 

strategi segmentasi. 

b. Bagi Akademik 

Bagi peneliti selanjutnya, untuk menjadi informasi dan refrensi sebagai 

bahan masukan dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya. 


