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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti 

lain sebelumnya yang digunakan sebagai referensi untuk peneliti berikutnya. 

Adapun landasan dari penelitian terdahulu, sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang 

No. Judul peneliti Analisis 

yang 

digunakan 

Sampel 

yang 

diambil 

Variabel 

yang diteliti 

Hasil 

1, Analisis 

Segmentasi  Pasar 

Taman Indie 

Restoran di Kota 

Malang 

Analisis 

Cluster 

100 

respon 

den 

Variabel 

yang 

digunakan 

segmentasi 

: demografi, 

psikografi, 

perilaku 

 Hasil yang 

didapatkan 

menjadi 3 

segmen. 
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No Judul peneliti Analisis 

yang 

digunakan 

Sampel 

yang 

diambil 

Variabel 

yang diteliti 

Hasil 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Analisis Segmen 

Pasar Konsumen 

Waroeng “SS” di 

Malang 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Segmen 

Pasar Konsumen 

Ayam Goreng Pak 

Soleh Pandaan 

Pasuruan 

Analisis 

Cluster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Cluster 

150 

respon 

den 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

respond

en 

Variabel 

yang 

digunakan 

Segmentasi: 

demografis, 

segmentasi 

gaya hidup, 

dan 

segmentasi 

manfaat 

 

Variabel 

yang 

digunakan 

Segmentasi 

geografis, 

demografis, 

psikografis, 

dan 

manfaat 

 Dalam 

penelitian 

ini sudah 

mendapatk

an hasil 

cluster 

yaitu 3 

cluster. 

 

 

 

 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran melebihi fungsi bisnis apapun berurusan dengan 

pelanggan. Menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan adalah inti pemikiran 

pemsaran modern dalam praktik. Pemasaran dalam suatu perusahaan 

memegang penting karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang 
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dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, 

melakukan perkembangan terhadap perusahaan dalam memperoleh laba. 

Menurut Kotler & Amstrong (2004:7) pemasaran adalah suatu proses 

social dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbale 

balik produk dan nilai dengan orang lain. 

Konsep paling dasar yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan 

manusia menurut Kotler & Amstrong (2004:8).Kebutuhan (needs) manusia 

adalah pernyatan dari perasaan kekurangan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan 

fisik dasar akan makanan, pakaian, dan rasa aman, serta kebutuhan individual 

akan pengetahuan dan ekspresi diri. Keinginan (wants) adalah kebutuhan 

manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Manusia 

memiliki keinginan yang hamper tidak terbatas tetapi hanya memiliki sumber 

daya yang terbatas. Jadi, mereka memilih produk yang member nilai dan 

kepuasan yang terbesar. Ketika didukung oleh daya beli, keinginan menjadi 

permintaan (demands)  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu 

proses social yang manajerial dari invidu dan kelompok untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan penciptaan, penawaran, dan pertukaran (nilai) 

produk dengan pihak lain dimana hal ini juga diharapkan mampu memberikan 

kepuasan pada konsumen. 
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2. Konsep Pemasaran 

Ada lima Konsep alternative yang nelandasi aktivitas pemasaran 

organisasi Kotler & Amstrong (2004:19), adalah : 

a. Konsep Produksi 

Konsep produksi adalah falsafah yang menyatakan bahwa konsumen akan 

menyukai produk yang gampang diperoleh dan sangat terjangkau dan 

karenanya manajemen harus berfokus pada perbaikan efesiensi produksi 

dan distribusi. 

b. Konsep Produk 

Konsep prdok adalah gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk 

yang menawarkan mutu terbaik, kinerja baik, dan sifat terbaik dan bahwa 

organisasi harus mencurahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan 

produk terus – menerus. 

c. Konsep Penjualan 

Konsep penjualan adalah gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli 

cukup banyak produk perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut 

melakukan usaha penjualan dan promosi dalam skala besar. 

d. Konsep Pemasaran 

Falsafah manajemen pemasaran mengatakan bahwa, untuk mencapai 

tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan 
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pasar sasaran (target market) dan memuaskan pelanggan secara lebih 

efektif dan efesien dari pada yang dilakukan pesaing. 

e. Konsep berwawasan sscial 

Gagasab yang menyatakan bahwa, organisasi harus menentukan 

kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran serta memberikan 

kepuasan yang diharapkan secara efektif dan efesien daripada pesain, 

dengan suatu cara yang dapat menjaga dan meningkatkan kesejahteraan 

pelanggan dan masyarakat. 

3. Segmentasi Pasar 

a. Pengertian Segmentasi Pasar 

Menurut Kotler dan Amstrong (2004:239) segmentasi adalah 

membeagi sebuah pasar kedalam kelompok – kelompok pembeli yang 

khas berdasarkan kebutuhan, karateristik, atau perilaku yang mungkin 

membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. 

Segmentasi pasar kemudian membagi pasar yang sifatnya 

heterogen kedalam segmen-segmen homogeny yang lebih spesifik lagi. 

Hal tersebut dapat membuat perusahaan dapat menargetkan pelayanan jasa 

dan marketing mix yang cocok bagi tiap-tiap segmen. Segmentasi sendiri 

bukanlah sebuah strategi murni yang dapat menyessuaikan diri karena 

proses dari segmentasi pasar tediri dari seleksi beberapa segmen dari 
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perusahaan yang sesuai memiliki keunggulan kompetetif dengan 

competitor pada segmen yang samaa. 

b. Langkah – langkah memilih segmentasi pasar 

Menurut Kasali (1998:64) ada beberapa yang harus dilakukan 

dalam memilih pasar, yaitu : 

1. Analisis peluang pasar 

Seorang pemasar (marketer) harus memulai analisisnya dengan 

mencari peluangusaha yang paling menarik. Tidak semua orang 

mampu melihat peluang. Bahkan sebuah peluang bisnis yang potensial 

adakalanya dikatakan sama sekali tidak berprospek. 

2. Analisis lingkungan usaha 

Analisis lingkungan usaha yaitu analisis terhadap faktor – 

faktor yang berpengaruh didalam pasar. Faktor – faktor tersebut adalah 

Pemerintah (persatuan yang berlaku, aspirasi masyarakat), Pesaing 

(potensi, perilaku, para eksekutifnya, sasaran, strategi), Teknologi, 

Keadaan ekonomi, Kebudayaan, Politik 
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3. Menyeleksi segmen pasar 

Dalam manajemen pemasaran, sasaran pasara disebut 

segmenatsi pasar yaitu bagian yang potensial, dapat dikukur, dapat 

dijangkau dan spesifik. Mulanya pasar disegmentasikan menurut 

variabel – variabel demografis ditajam oleh segmen psikografis seperti 

orientasi terhadap karir, keluarga, motivasi dalam berkonsumsi, 

kecendrungan tahap mode, dan sebagainya. 

c. Tujuan melakukan segmentasi pasar 

Setiap perusahaan mempunyai maksud yang berbeda – beda dalam 

melakukan segmenatsi pasar, tetapi tujuan utama dalam melakukan 

segmenatsi pasar yaitu “ melayani konsumen lebih baik dan memperbaiki 

posisi kompetitif perusahaan “ Kasali (1998). 

Ada lima keuntungan yang diperoleh dalam melakukan segmentasi 

pasar, yaitu : 

1. Mendisain produk yang lebih respontif terhdap kebutuhan pasar 

Dengan mememahami segmen – segmen yang responsive maka 

pemasar (marketers) dapat medisain produk yang sesuai dengan 

kebutuhan atau keinginan konsumen. 
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2. Menganalisis pasar 

Segmentasi pasar membantu eksekutif mendeteksi dalam pasar 

3. Menemukan peluang 

Setelah mengenalisis pasar, pemasar harus mendapatkan ide dalam 

mendapatkan peluang. 

4. Menguasai posisi yang superior dan kompetitif 

Perusahaan harus menguasai segmen dengan baik umumnya adalah 

perusahaan yang sangat mengerti akan konsumennya karena dalam hal 

ini harus menguasai tahapan – tahapan segmen yang sudah 

dilaksanakan. 

5. Menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efesien 

Kalau perusahaan sudah benar – benar tahu siapa konsumennya, maka 

perusahaan akan tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik 

dengan konsumen. 

d. Manfaat segmentasi pasar 

Banyaknya perusahaan yang melakukan segmentasi pasar atas 

dasar pengelompokkan variabel tertentu. Dengan menggolongkan atau 

mensegmentasikan pasar seperti itu, dapat dikatakan bahwa secara umum 
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perusahaan mempunyai motivasi untuk mempertahankan dan 

meningkatkan tingkat penjualan dan yang lebih penting lagi agar operasi 

perusahaan dalam jangka panjang dapat berkelanjutan dan kompetitif 

(Porter, 1991). 

Manfaat yang lain dengan dilakukannya segmentasi pasar, antara 

lain:  

1. Perusahaan akan dapat mendeteksi secara dini dan tepat mengenai 

kecenderungan-kecenderungan dalam pasar yang senantiasa berubah.   

2. Dapat mendesign produk yang benar-benar sesuai dengan permintaan 

pasar.  

3. Dapat menentukan kampanye dan periklanan yang paling efektif.  

4. Dapat mengarahkan dana promosi yang tersedia melalui media yang 

tepat bagi segmen yang diperkirakan akan menghasilkan keuntungan 

yang lebih besar. 

5. Dapat digunakan untuk mengukur usaha promosi sesuai dengan masa 

atau   periode-periode dimana reaksi pasar cukup besar. 

 

 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/teori-motivasi-kerja.html
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e. Persyaratan agar segmentasi efektif 

Menurut Kotler dan Amstrong (2004:312-313) agar bermanfaat, 

segmentasi pasar harus : 

1. Dapat diukur  : besar, daya beli, dan profil segmen dapat dikur  

2. Dapat diakses  : Segmen pasar dapat secara efektif dijangkau dan 

dilayani 

3. Substansial : Segmen pasar harus cukup besar atau menguntungkan 

untuk dilayani 

4. Dapat dibedakan : Suatu segmen secara konsep harus dapat 

dibedakan dan memberikan tanggapan yang berbeda terhadap elemen 

bauran pemasaran dan program pemasaran yang berbeda 

5. Dapat ditidaklanjuti : Program yang efektif dapat didisain untuk 

menarik dan melayani segmen. 

f. Pendekatan dalam melakukan segmentasi pasar 

Menurut Kotler dan Amstrong (2004) segmentasi pasar dibagi 

menjadi empat variabel utama yaitu: 
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1. Segmentasi Geografis 

Segmentasi yang mengharuskan pembagian pasar menjadi 

unit- unit geografis yang berbeda seperti Negara, bagian, wilayah, 

propensi, kota, atau lingkungan rumah tangga. Disini perusahaan 

menentukan geografis mana yang dapat diayani dengan baik. 

2. Segmentasi Demografis 

Segmentasi dimana pasar dibagi menjadi kelompok – 

kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, ukuran 

keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, 

pendidikan, agama, ras, dan generasi. 

3. Segmentasi Psikografis 

Segmentasi dimana pasar dibagi menjadi kelompok yang 

berbeda beda berdasarkan gaya hidup atau kepribadian akan nilai. 

4. Segmentasi perilaku 

Segmentasi dimana pembeli dibagi – bagi menjadi kelopok – 

kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan 

mereka terhadap suatu produk. 
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5. Segmentasi manfaat 

Segmentasi memilah pasar menjadi grup – grup sejalan dengan 

perbedaan manfaat yang dicari konsumen dari suatu produk. 

g. Menyeleksi Segmen Pasar 

Setelah mengevaluasi berbagai segmen, perusahaan sekarang harus 

memutuskan segmen yang mana dan berapa banyak segmen yang akan 

dilayani. Ini adalah masalah penyeleksian pasar sasaran. Suatu pasar 

sasaran berisikan satu set pembeli yang memiliki kebutuhan atau 

karateristik yang samai, Kotler & Amstrong (2004:314). 

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengadopsi 

satu dari tiga strategi penguasaan pasar yang terdiri dari sebagai berikut 

ini: 

Gambar 2.1 Tiga alternative strategi peliputan pasar 

 

 

1. Pemasaran takdibedakan 

 

Bauran 

Pemasaran 

perusahaan 

Pasar 
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b. Pemasaran dibedakan 

 

 

 

c. Pemasaran terkonsentrasi 

Perusahaan dapat mengadopsi satu dari tiga strategi penguasaan 

pasar, yaitu: 

1. Pemasaran takdibedakan (Undifferentiated marketing) 

Suatu strategi peliputan pasar dimana suatu perusahaan memutuskan 

untuk mengabaiikan perbedaan segmen pasar dan melayani 

keseluruhan pasar dengan satu penawaran. 

 

Bauran pemasaran 

Bauran pemasaran 

Bauran pemasaran 

Bauran 

pemasaran 

perusahaan 

Segmen 1 

Segmen 2 

Segmen 3 

Segmen 1 

Segmen 2 

Segmen3 
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2. Pemasaran dibedakan (Differentiated marketing) 

Strategi peliputan pasar Diana suatu erusahaan memutuskan untuk 

menyasar beberapa segmen pasar berbeda dan mendisain tawaran – 

tawaran yang berbeda untuk masing – masing segmen. 

3. Pemasaran terkonsentrasi (Concentrated marketing) 

Sebuah strategi peliputan pasar dimana perusahaan berusaha 

mendapatkan pangsa yang besar dari satu atau beberapa sub-pasar. 
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C.  Kerangka Pikir 

Gambar 2.2  

Kerangka Pikir Segmen Pasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Rhenald Khasali diolah 

 Peneliti harus mengumpulkan informasi tentang karateristik konsumen. 

Dalam kerangka piker diatas peneliti menetapkan variabel segmentasi pasar yang 

akan digunakan antara lain variabel geografis, segmentasi demografis, segmentasi 

psikografis, dan segmentasi manafaat. Ada beberapa indicator dari setiap variabel - 

variabel segmentasi. 

Indentifikasi Segmen Pasar 

Pembentukan Segmen 

1. Segmentasi geogrfis : Wiayah tempat tinggal 

2. Segmentasi demografis : Usia, Pendapatan, Pendidikan, Jenis 

kelamin, dan Pekerjaan 

3. Segmentasi Psikografis : Gaya hidup ( Aktivitas, Minat, 

Pendapat ) 

4. Segmentasi manfaat : Kualitas, pelayanan, ekonomi, dan 

kecepatan 

Konsumen Ayam Goreng Pak Soleh 
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 Melalui variabel tersebut peneliti dapat mengumpulkan data dan 

mengelompokkan konsumen karakter yamh memiliki respon yang sama.setelah itu 

peneliti dapat menganalisis segmen berdasarkan masing – masing segmen. 


