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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Segmentasi Pasar 

Segmentasi adalah membagi sebuah pasar menjadi kelompok-kelompok 

pembeli dengan keinginan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda (Kotler dan 

Amstrong, 2008). Menurut Farrel dan Hartline (2011), segmentasi pasar adalah 

proses membagi keseluruhan pasar untuk produk tertentu atau kategori produk 

tertentu kedalam segmen yang relatif homogen atau kedalam kelompok. 

Ada empat pembagian pasar menurut Kotler (2008), yaitu : 

1. Geografis 

2. Demografis 

3. Psikografis 

4. Perilaku  

Assauri (2008), mengemukakan bahwa : “Segmentasi pasar adalah suatu cara 

untuk membedakan pasar menurut golongan pembeli, kebutuhan pemakai, motif, 

perilaku, dan kebiasaan bembeli, cara penggunaan produk, dan tujuan pembelian 

produk tersebut”. Untuk mempelajari segmentasi pasar pada produk yang kita 

pasarkan, maka kita dapat dengan mudah mengalokasikan usaha pemasaran kita 

pada kelompok pembeli yang paling potensial.  

Menurut Buchori dan Saladin (2010), ada empat manfaat yang dapat 

diperoleh dengan melakukan segmentasi yaitu : 
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1. Penjual atau produsen berada pada dalam posisi yang baik untuk memilih 

kesempatan-kesempatan pemasaran. 

2. Penjual atau produsen dapat menggunakan pengetahuannya terhadap 

respon pemasaran yang berbeda-beda, sehingga dapat mengalokasikan 

anggarannya secara lebih tepat ke berbagai segmen. 

3. Untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. 

4. Penjual atau produsen dapat mengatur produk lebih baik, sehingga benar-

benar cocok dengan permintaan pasar dengan demikian perusahaan dapat 

mengevalusai pasarnya dan posisi pesaing. 

Pendekatan segmentasi pasar dapat membantu perusahaan dalam memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsumen, untuk mendeteksi pasar 

yang berubah cepat, untuk megevaluasi kekuatan-kekuatan yang kompetitif dan 

kelemahan perusahaan pesaing, untuk melaksanakan perencanaan yang lebih 

sistematik, menentukan kantitas promosi yang tepat pada media yang tepat bagi 

segmen yang paling berpotensial. Pelanggan adalah inti dari semua model bisnis. 

Tanpa pelanggan (yang dapat memberikan keuntungan), tidak ada perusahaan 

yang mamapu bertahan dalam waktu lama. Untuk lebih memuaskan pelanggan 

perusahaan dapat mengelompokan mereka dalam segmen yang berbeda 

berdasarkan kesamaan kebutuhan, perilaku atau atribut lain. Sebuah model bisnis 

dapat menggambarkan satu atau beberapa segmen pelanggan, besar ataupun kecil. 

Suatu organisasi harus memutuskan segmen mana yang dilayani dan mana yang 

diabaikan (Osterwalder dan Pigneur, 2009). 
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Kotler dan Keller (2009), Mengatakan bahwa segmentasi pasar konsumen 

memiliki variabel segmentasi utama yaitu : 

a. Segmentasi Geografis 

Segmentasi geografis mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-unit 

geografis yang berbeda, seperti negara, negara bagian, wilayah, propinsi, 

kota, atau lingkungan rumah tangga. Perusahaan dapat memutuskan untuk 

beroperasi dalam satu atau beroperasi dalam seluruh wilayah, tetapi 

memberikan perhatian dalam berbedaan lokal. 

b. Segmentasi Demografis 

Dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok 

berdasarkan variabel seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, 

jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, 

kewarganegaraan, dan kelas sosial. 

c. Segmentasi Psikografis 

Psikografis adalah ilmu yang menggunakan psikologi dan demografik 

untuk lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis, para 

pembeli dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan gaya hidup 

atau kepribadian atau nilai. Dan 

d. Segmentasi Perilaku Konsumen 

Dalam segmentsai prilaku konsumen, pembeli dibagi menjadi kelompok-

kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan 

mereka tentang produk tertentu.  
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Menurut Subagyo (2010), peran segmentasi dalam marketing adalah untuk 

memudahkan kita untuk lebih fokus masuk ke pasar sesuai keunggulan kompetitif 

perusahaan kita, mendapatkan input mengenai peta kompetisi dan posisi kita di 

pasar, merupakan basis bagi kita untuk mempersiapkan strategi marketing kita 

selanjutnya, faktor kunci mengalahkan pesaing dan memangdang pasar dari sudut 

unik dan cara yang berbeda. 

Menurut Setiadi (2003), kelas sosisal dan gaya hidup mempunyai pengaruh 

yang kuat pada pemilihan barang-barang atau terhadap keputusan-keputusan 

dalam pemilihan kebutuhan. 

Jumlah anggota keluarga akan menentukan jumlah dan pola konsumsi suatu 

barang dan jasa. Semakin besar jumlah anggota keluarga berarti kebutuhan akan 

barang dan jasa juga akan semakin besar. Jumlah anggota keluarga 

menggambarkan potensi permintaan terhadap suatu barang dari sebuah 

rumahtangga (Sumarwan,2003) 

2.2 Pertanian Organik 

Kesadaran masyarakat akan bahaya terhadap kesehatan dan lingkungan 

menyebabkan terjadinya peralihan budidaya ke sistem organik. Menurut 

Chouichom dan Yamao (2010), pertanian organik sebagian dari upaya terbaru 

untuk mendorong sistem pertanian yang baik secara sosial dan ekologis 

berkelanjutan. 

Dobermann (2007), menyebutkan bahwa padi organik adalah padi yang 

disahkan oleh suatu badan independen, ditanam dan diolah menurut standar yang 
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telah ditetapkan. Pada umumnya padi organik harus memenuhi persyaratan 

berikut : 

1. Tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia sepanjang budidaya dan 

pengolahannya. 

2. Kesuburan tanah dipelihara secara alami, antara lain melalui penanaman 

tanaman penutup (cover crop) dan penggunaan pupuk kandang yang 

dikomposkan serta sisa tanaman. 

3. Tanaman dirotasikan untuk menghindari penanaman komoditas yang sama 

secara terus-menerus. 

Pemanfaatan bahan non kimia, seperti musuh alami untuk menekan 

serangga hama dan penyakit tanaman serta penyebaran jerami untuk 

menekan gulma. 

Pertanian organik akan banyak memberikan keuntungan ditinjau dari gatra 

peningkatan kesuburan tanah dan peningkatan produksi tanaman maupun ternak, 

serta dari gatra lingkungan dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem, di 

samping itu gatra ekonomi akan lebih menghemat devisa negara untuk 

mengimpor pupuk, bahan kimia pertanian, serta member banyak kesempatan 

lapangan kerja dan menungkatkan pendapatan petani (Sutanto, 2002). 

Menurut Badan Standarisasi Nasional (2002), “Organik” adalah istilah 

pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan 

standar produksi organik dan disertifikasi oleh otoritas atau lembaga sertifikasi 

resmi. Pertanian organik didasarkan pada penggunaan masukan eksternal yang 

minimum, serta menghindari penggunaan pupuk dan pestisida sintetis. Praktek 
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pertanian organik tidak dapat menjamin bahwa produknya bebas sepenuhnya dari 

residu karena adanya polusi lingkungan secara umum. Namun beberapa cara 

dilakukan untuk mengurangi polusi dari udara, tanah, dan air. Pekerja, pengoah, 

dan pedagang pangan organik harus patuh pada standar untuk menjaga integritas 

produk pertanian organik. Tujuan utama dari pertanian organik adalah untuk 

mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas komunitas interdependen dari 

kehidupan di tanah, tumbuhan, hewan, dan manusia (Mayrowani, 2012). 

Sejauh ini pertanian organik disambut oleh banyak kalangan masyarakat, 

meskipun dengan pemahaman yang berbeda. Keberlanjutan pertanian organik, 

tidak dapat dipisahkan dengan dimensi ekonomi, selain dimensi lingkungan dan 

dimensi sosial. Pertanian organik tidak hanya sebatas meniadakan penggunaan 

input sintetis, tetapi juga pemanfaatan sumber-sumber daya alam secara 

berkelanjutan, produksi makan sehat dan menghemat energi (Mayrowani, 2012). 

Yayasan Lindugan Konsumen Indonesia atau YLKI (2012) menyebutkan 

bahwa makanan organik diproduksi dengan sedikit atau sama sekali 

tidakmengandung unsur-unsur kimia seperti pupuk, pestisida, hormon, dan obat-

obatan. Semua proses produksi pangan organik dilakukan secara alami dan 

hendaknya memenuhi pedoman persyarata internasional yang telah ditetapkan, 

seperti tidak menggunakan bibit GMO (Genetic Modified Organism atau produk 

rekayasa genetik) selama proses produksi dan tidak menggunakan teknologi 

nirradiasi untuk mengawetkan produk. Produksi pangan dengan metode pertanian 

organik diyakini dapat menghasilkan pangan yang lebih sehat dan bergizi (Yanti, 

2005). 
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2.3 Bekatul 

Di Indonesia, Proses penyosohan beras umumnya dilakukan hanya 

dalamsatu tahap saja. Dengan demikian, hasil samping dari sosohan tersebut, yaitu 

dedak dan bekatul, bercampur menjadi satu, sehingga limbah penggilingan padi 

yang berupa dedak berarti pula bekatul (Saropah.,dkk, 2012) 

Bekatul (rice bran) adalah hasil samping penggilingan padi. Setelah beras 

di pisahkan dari sekam (kulit luar gabah), kemudian dilakukan penyosohan. 

Proses Penyosohan dilakukan dua kali, penyosohan pertama menghasilkan dedak 

(seratnya masih kasar), sedangkan penyosohan yang kedua menghasilkan bekatul 

(rice brand) yang bertekstur halus (Bintana dan Handasari, 2014). 

Hardini (2010) dalam Nonok dan Eka (2011) menyatakan bahwa “bekatul 

mudah tengik dan memilki ikatan asam lemak tidak jenuh. Oleh karena itu 

penggunan bekatul dalam pakan unggas dibatasi. Selain itu kandungan serat kasar 

pada bekatul sangat tinggi, juga dikarenakan kandungan protein kasar bekatul 

rendah dan adanya anti nutrisi yaitu phytat yang menyebabkan terbatasnya 

penggunaan P dan Ca dalam bekatul”. 

Kandungan zat gizi yang dimiliki bekatul yaitu protein 13,11 sampai 

dengan 17,19 persen, lemak2,25 sampai dengan 5,05 persen, karbohidrat 67,58 

sampai dengan 72,74 persen, dan serat kasar 370,91 sampai dengan 287,3 kalori 

serta kaya akan vitamin B, terutama vitamin B1 (thiamin). Berdasarkan 

sumbernya, protein yang terdapat dalam bekatul dapat dimanfaatkan untuk dibuat 

suatu produk yang dimungkinkan dapat mengatasi masalah kurang gizi. Selain 
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memiliki kandungan protein yang cukup tinggi bekatul juga tergolong sebagai 

bahan makanan yang aman untuk dikonsumsi (Wulandari dan Handarsari, 2010). 


