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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini dinamika kehidupan masyarakat telah banyak mengalami 

kemajuan yang cukup pesat didukung oleh kemajuan dan perubahan atau 

dinamika dari masyarakat itu sendiri. Semua aspek kehidupan masyarakat 

tidak terlepas dari persaingan yang semakin ketat, hal tersebut terutama terjadi 

pada bidang ekonomi dan segala jenis bidang ekonomi yang lain. Semua 

pelaku ekonomi harus mampu dan dituntut untuk mampu berfikir kritis, 

evaluatif, analitis dan selalu mempertimbangkan semua informasi atas 

perubahan lingkungan yang terjadi termasuk di dalamnya mengetahui banyak 

tentang konsumennya. Perusahaan dituntut untuk selalu peka terhadap 

perubahan lingkungan yang terjadi baik perubahan lingkungan internal, 

lingkungan eksternal maupun lingkungan persaingan. Perusahaan harus 

mampu menyusun dan melaksanakan strategi yang tepat agar tujuan yang 

telah ditetapkan dapat tercapai. Langkah tersebut yang mendorong perusahaan 

harus memahami bagaimana persaingan dalam bisnis yang digelutinya. 

Konsumen semakin lama semakin selektif dalam memilih atau 

mengkonsumsi suatu produk atau jasa, keadaan tersebut secara langsung 

memaksa perusahaan untuk semakin memahami perilaku konsumen 

mengingat konsumen semakin banyak dihadapkan pada berbagai macam 

pilihan produk atau jasa. Secara umum konsumen dalam melakukan kegiatan 
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pembelian mempunyai tujuan untuk memuaskan kebutuhannya, pemilihan 

akan produk oleh konsumen ini sangat dipengaruhi oleh informasi yang telah 

diberikan oleh perusahaan. Keadaan tersebut yang mendorong perusahaan 

untuk terus-menerus mencari peluang dengan menawarkan berbagai 

keunggulan pada produknya.  

Pasar terdiri dari pembeli dan pembeli berbeda-beda dalam berbagai 

hal yang bisa membeli dalam keinginan, sumber daya, lokasi, sikap membeli, 

dan kebiasaan membeli. Karena masing-masing memiliki kebutuhan dan 

keinginan yang unik, masing-masing pembeli merupakan pasar potensial 

tersendiri. Oleh sebab itu penjual idealnya mendesain program pemasarannya 

tersendiri bagi masing-masing pembeli. Segmentasi yang lengkap 

membutuhkan biaya yang tinggi, dan kebanyakan pelanggan tidak dapat 

membeli produk yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk itu, 

perusahaan mencari kelas-kelas pembeli yang lebih besar dengan kebutuhan 

produk atau tanggapan membeli yang berbeda-beda. Segmen pasar terdiri dari 

kelompok pelanggan yang memiliki seperangkat keinginan yang sama (Kotler, 

2005:307). 

Segmentasi dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan 

kebijakan terkait dengan penjualan produk. Melalui segmentasi pasar maka 

produk yang ditawarkan dapat diterima oleh pasar dan pada akhirnya produk 

yang ditawarkan dapat benar-benar diterima dan dapat memenuhi pasar atau 

konsumen. Upaya perusahaan untuk membagi segmen pasar dengan 
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sendirinya jaminan produk dapat bersaing dan produk yang ditawarkan benar-

benar mampu sesuai dengan karakteristik konsumen 

Minum kopi merupakan kegemaran masyarakat baik di kota dan di 

desa yang dapat dinikmati di rumah, kantor dan tempat makan dengan 

beragam penyajian. Konsumsi domestik kopi yang masih kecil dapat 

dikembangkan untuk menumbuhkan pasar kopi yang potensial.  

Perkembangan tingkat konsumsi kopi dalam negeri menunjukkan adanya 

peningkatan, kondisi tersebut menunjukkan produk kopi masih menjadi 

pilihan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi berbagai jenis minuman yang 

ada. Kenyataan tersebut menjadikan peluang bagi perusahaan yang 

memproduksi produk kopi untuk mengembangkan usahanya, dimana berbagai 

bentuk pengembangan jenis produk kopi yang bertujuan untuk memberikan 

jaminan kepuasan kepada konsumen. Salah satu produk yang ditawarkan yaitu 

produk kopi merek Luwak White Koffie, memiliki sertifikat halal LPPOM 

dengan nomor sertifikat 151.20005281211 sehingga dapat memberikan 

jaminan atas kualias produk yang dihasilkan. Keunggulan Luwak White Koffie 

yang lain dan tidak dimiliki oleh jenis kopi yang lain yaitu tidak menyebabkan 

perut kembang atau gangguan pencernaan serta aman bagi jantung. 

Apabila dikaitkan dengan posisi persaingan yang terjadi maka dapat 

diketahui bahwa Luwak White Koffie mampu menempati urutan pertama 

merek kopi yang disukai oleh masyarakat sehingga, Luwak White Koffie 

mendapatkan penghargaan Top Brand Award tahun 2014, dimana secara 

keseluruhan dapat diketahui merek-merek dari masing-masing kriteria kopi 
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penerima. Top Brand Award tahun 2014, yaitu untuk kopi bubuk berampas, 

1) Kapal Api (42,1%), ABC (20%) dan Luwak (14,5%). Adapun untuk 

kriteria kopi bubuk instan yaitu merek Indocafe mencapai 37,9% dan Nescafe 

sebesar 19,7%, sedangkanuntuk kriteria kopi ginseng yaitu merek CNI (Citra 

Nusa Insan cemerlang) yaitu mencapai 11% dan Kapal Api sebesar 

10,2%adapun untuk White Coffee hanya Luwak White Koffie mencapai 

sebesar 74,4% (Sukirno, 2014) 

Melalui analisis keputusan para konsumen yang mengkonsumsi 

Luwak White Koffie maka dapat diketahui segmentasi konsumen yang 

mengkonsumsi produk kopi tersebut dan pada akhirnya dapat digunakan 

perusahaan dalam upaya penetapan strategi penjualan yang akan ditetapkan. 

Pada sisi yang lain melalui analisis segmentasi pasar maka dengan sendirinya 

perusahaan mampu mengikuti permintaan pasar serta pasar sasaran yang akan 

dituju dan pada akhirnya produk yang ditawarkan dapat memenuhi keinginan 

konsumen. Selain itu sebagai produk yang masuk dalam kategori baru maka 

Luwak White Koffie harus mampu menetapkan strategi yang tepat sehingga 

produk yang ditawarkan dapat bersaing secara maksimal dengan produk 

sejenis yang telah terdapat di pasar. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul 

“ANALISIS  SEGMENTASI PASAR KONSUMEN PRODUK LUWAK 

WHITE KOFFIE (Studi di Universitas Muhamadiyah Malang)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diangkat suatu perumusan 

masalah sebagai berikut: Bagaimanakah segmentasi pasar konsumen produk 

Luwak White Koffie pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang? 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas maka pembahasan 

dalam penelitian ini dibatasi dengan hanya menggunakan tiga variabel 

segmentasi yaitu variabel demografi, psikografi dan perilaku. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui segmentasi pasar konsumen produk Luwak White 

Koffie pada Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan konstribusi kepada para manajer 

pemasaran dalam membangun suatu perencanaan strategi pemasaran yang 

lebih efektif khususnya mengenai segmentasi pasar produk. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan atau masukan dan bahan pertimbangan dalam 

penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan pemasaran. 


