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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Komunikasi 

2.1.1 Komunikasi 

Communications atau yang biasa kita kenal dengan istilah komunikasi 

didalam bahasa latin memiliki arti “sama” dari kata communis, adapun arti dari 

“membuat sama” pada kata communications, communicare atau communication 

dimana istilah ini merupakan asal kata komunikasi untuk pertama kali yang 

kemudian dijadikan sebuah akar pada bahasa latin lain yang serupa. Dedy Mulyana 

berpendapat bahwa komunikasi yakni sebuah pikiran yang memiliki satu makna, 

sama dan memahami suatu pesan secara bersamaan (Mulyana, 2007:46). Adapun 

pendapat dari Onong Uchana Effendy yang memberitahukan bahwa arti sama dari 

kata komunikasi merupakan pesan yang nantinya akan disampaikan atau 

komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih serta makna yang terdapat 

didalamnya bersifat sama (Effendy, 2002:9). 

Ada beberapa definisi komunikasi yang diperoleh dari pendapat para pakar 

dan ahli komunikasi seperti yang dikutip oleh Onong Uchana Effendy yakni 

pendapat dari Hovland mengenai komunikasi dalam buku milik Effendy yang 

berjudul “Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek” bahwa ilmu komunikasi 

merupakan suatu usaha yang secara sistematis diperuntukkan untuk merumuskan 

asas – asas penyampaian sebuah informasi secara tegas dalam pembentukan sifat 

dan pendapat (Effendy, 2002:10). Effendy juga mengatakan bahwa didalam 

komunikasi itu sendiri tidak hanya dapat berpengaruh kepada seseorang atau 
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sebagian orang untuk melakukan akitivitas maupun tindakan yang komunikator 

inginkan, namun mampu merubah pendapat, perilaku, maupun sikap milik orang 

lain dimana hal ini dapat dilakukan atau terjadi apabila sikap komunikatif diambil 

saat berkomunikasi dimana pesan yang disampaikan oleh komunikator harus benar 

dipahami dan komunikan mampu mengerti agar tercapainya komunikasi yang 

bersifat komunikatif (Effendy, 2002:10). 

Kesimpulan yang diambil oleh peneliti dari beberapa penjelasan di atas 

adalah komunikasi yang terjadi untuk menyampaikan suatu pesan atau makna 

kepada orang lain yang mempunyai tujuan agar seseorang terpengaruh. Unsur-

unsur dari proses komunikasi diatas merupakan faktor penting dalam terjadinya 

komunikasi, bahwa pada setiap unsur tersebut oleh para ahli komunikasi dijadikan 

objek ilmiah untuk ditelaah secara khusus. Proses komunikasi dapat dikategorikan 

menjadi dua bagian menurut Deddy Mulyana, yakni :  

1. Komunikasi Verbal  

Komunikasi yang terdapat simbol di dalamnya dan menggunakan lebih dari 

satu kata ataupun hanya satu kata. Kita menyadari bahwa melakukan 

komunikasi secara verbal agar dapat berhubungan dengan orang sekitar. 

Kode verbal adalah suatu sistem dalam bahasa. 

2. Komunikasi Non – Verbal 

Larry .A. Samovar dan Richard .E. Porter mengatakan bahwa komunikasi 

dikatakan sebagai non-verbal apabila didalamnya terdapat semua 

rangsangan, namun tidak termasuk rangsangan yang bersifat verbal mausk 

kedalam setting komunikasi dimana individu menghasilkan dan 
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menggunakan lingkungan mempunyai nilai yang berpotensial kepada 

penerima atau pengirim pesan (Mulyana, 2007:237). 

2.1.2 Komunikasi Pemasaran 

 Marketing communication atau dikenal dengan istilah komunikasi 

pemasaran adalah suatu upaya dalam mengirimkan sebuah pesan kepada para 

khalayak khususnya para target di pasar mengenai keberadaan suatu produk. 

Adapun sebuah pemikiran umum dipergunakan dalam menyampaikan sebuah 

pesan yakni bauran promosi dimana produsen seringkali mempergunakan beberapa 

macam promosi yang sejenis secara bersamaan atau serentak serta terintegtasi 

kedalam sebuah strategi dalam perencanaan produk untuk dipromosikan. Dalam hal 

ini, peranan penting dipegang oleh komunikasi pemasaran bagi para pemasar. 

Apabila komunikasi tidak terjalin dengan baik atau tidak adanya komunikasi yang 

tersampaikan kepada para konsumen atau masyarakat maka produk yang 

dipasarkan tidak akan diketahui keberadaannya (Sunarto, 2003). 

 Arti lain dari marketing communication yakni penyalur informasi serta 

dapat menarik minat para konsumen untuk terciptanya sikap yang persuasif atau 

membeli produk yang ditawarkan serta sebagai pengingat konsumen mengenai 

produk dan label yang akan dipasarkan. Suara dari sebuah perusahaan diwakili 

dalam komunikasi pemasaran dengan tujuan pembuatan dialog serta mampu 

terciptanya hubungan terhadap konsumen tetap (Kotler, 2009). Komunikasi 

pemasaran terintegritas kepopulerannya dalam menghasilkan sebuah paradigm 

yang baru dalam dunia pemasaran. Masa kini, para manager mulai mengerti betapa 

pentingnya sebuah integritas untuk menyatukan kembali sebuah iklan, promosi, 
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merk, seta penjualan terhadap hubungannya dengan masyarakat (Hermawan, 

2012:51). 

 Para produsen harus dapat memahami sebuah proses komunikasi baik 

secara umum agar tercapainya keefektifan dalam komunikasi pemasaran. 

Komunikator dan komunikan masuk kedalam pelaku komunikasi, sedangkan pesan 

dan media masuk kedalam alat komunikasi, serta decoding, encoding, feedback dan 

respon masuk kedalam fungsi komunikasi, serta adanya gangguan dimana hal 

tersebut merupakan bagian dari proses komunikasi secara umum. Selain itu, Harold 

.D. Lasswel membagi model komunikasi kedalam lima bagian yang dikenal dengan 

istilah “Who Says What in Which Channel to Whom with What Effect” yang 

menjelaskan sebuah proses komunikasi beserta fungsi dari suatu pesan. Pertama 

yaitu who, biasa dikenal dengan siapa atau komunikator yang memulai kegiatan 

komunikasi baik secara individu, organisasi, kelompok maupun suatu negara dapat 

dijadikan sebagai komunikator. Kedua yaitu says what atau berupa suatu pesan 

yang akan disampaikan komunikator kepada para audience atau komunikan dimana 

dalam pesan tersebut dapat berupa sebuah informasi. Ketiga yaitu in which channel 

berupa media atau saluran secara langsung ataupun tidak langsung yang digunakan 

oleh komunikator kepada komunikan. Keempat yaitu to whom berupa khalayak, 

audience atau komunikan yang dituju sebagai penerima pesan. Kelima yaitu with 

what effect berupa sebuah dampak atau efek terhadap komunikan setelah menerima 

pesan dari komunikator contohnya terjadi perubahan perilaku maupun dapat 

menambah wawasan atau pengetahuan (Mulyana, 2007). 
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Memahami para khalayak yang akan dituju serta respon yang diinginkan 

adalah tugas dari seorang komunikator dimana proses encoding diperlukan dalam 

memahami dan menginterprestasikan nilai yang sama oleh penerima kedalam 

proses decoding yang biasanya dilakukan. Pesan yang dikirimkan oleh komunikator 

juga harus melalui media yang sangat efisien untuk dapat mencapai sasaran  atau 

audience tertentu. Dalam hal ini, tidak mudah melakukan proses komunikasi 

dikarenakan adanya kemungkinan dalam mendapatkan gangguan untuk 

menghambat komunikasi yang efektif. Adanya selisih paham atau pesan antar para 

pesaing, masalah semantik, adanya perbedaan budaya, serta tidak adanya feedback 

atau umpan balik dan gangguan fisik masuk kedalam gangguan yang dimaksud 

(Tjiptono, 2012). 

2.2 Hubungan antara Strategi dan Pemasaran 

 Pada sebuah perusahaan sangatlah dibutuhkan adanya strategi pemasaran 

agar tercapainya tujuan yang dituju. Menerapkan serangkaian rancangan besar atau 

rencana dalam sebuah perusahaan dimana hal tersebut diharapkan berjalan untuk 

tercapainya tujuan dimaksud kedalam pengertian dari kata strategi. Strategi 

pemasaran tidak memandang usaha besar atau usaha kecil dimana keduanya saling 

membutuhkan strategi pemasaran sebagai rencana pengembangan usaha. Didalam 

dunia bisnis hal ini menjadi sangat penting dikarenakan hubungan yang terjalin 

merupakan sebuah usaha kreatif yang memiliki kesinambungan dalam perusahaan 

agar tercapai target pemasaran yang terbaik serta maksimal dalam terciptanya suatu 

kepuasan pada para konsumen.  
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Daya cipta dan daya kreatifitas merupakan strategi sebagai cara dalam 

mengantisipasi menghadapi turunnya jumlah peminat atau konsumen serta 

menghadapi daya saing produk bisnis yang jatuh dalam dunia pemasaran. Proses 

pemasaran yang dirangkai secara maksimal merupakan sebuah strategi pemasaran 

yang menyatu dimana memalui strategi ini didapatkan proses yang baik dalam 

pemasaran sehingga mampu untuk dipertahankan serta diberikan upaya baru 

sehingga membuat konsumen atau pelanggan mampu menemukan hal yang unik 

dalam kemasan atau produk. Hal tersebut masuk kedalam bagian strategi 

pemasaran. Rancangan strategi dan pemasaran merupakan suatu hubungan yang 

memiliki keterkaitan dalam menghasilkan sebuah atau banyak inovasi kreatifitas. 

(Hermawan, 2012:34). 

2.2.1 Strategi Bauran Pemasaran 

 Jenis strategi dalam bauran pemasaran dibagi menjadi dua macam yakni 

strategi tarik dan strategi dorong. Pull Strategy atau strategi tarik yakni kepada para 

pembuat produk untuk dapat mengarahkan target pasarnya melalui media baik 

berupa iklan maupun promosi kepada para konsumen dengan harapan konsumen 

tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Apabila strategi tarik ini berjalan 

dengan efektif, maka konsumen atau pelanggan akan menghubungi pihak saluran 

kemudian pihak saluran akan memberitahukan kepada produsen dari produk 

tersebut. Hal ini yang dinamakan dengan strategi tarik.  

 Adapun srategi dorong atau dikenal dengan istilah push strategy dimana 

merupakan sebuah tindakan dalam mendorong suatu produk melewati saluran 
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untuk didistribusikan sehingga produk tersebut tersampaikan kepada targetnya. 

Dalam hal ini, para penjual yang sifatnya personal lebih diarahkan dalam aktivitas 

atau kegiatan pemasarannya serta promosi yang dilakukan kepada para anggota 

saluran turut serta dalam mempromosikan dan membawa produk tersebut kepada 

konsumen atau pelanggan terakhir (Sunarto, 2003).  

2.3 Pengertian brand atau merek 

Brand adalah merek yang memegang peran penting dalam sebuah produk. 

Merek yang dapat melekat dan meluas dibenak konsumen akan menjadi nilai 

tambahan dalam suatu produk dan perusahaan. Untuk mendapatkan posisi dibenak 

konsumen maka harus dipikirkan baik-baik dan mempunyai makna yang penting 

dalam sebuah perusahaan. 

Kotler dan gary (2007) menjelaskan definisi lain tentang merek, menurut 

mereka  merek adalah nama, istilah, tanda, symbol, rancangan, atau kombinasi dari 

semua ini yang di maksudkan untuk menggali produk atau jasa dari sesorang atau 

penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Sedangkan menurut 

Kertajaya (2010), mendefinisikan merek sebagai asset yang menciptakan nilai bagi 

pelanggan dan mengingatkan keouasan dan menghargai kualitas. Buchory (2010) 

menjelaskan merek adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang atau desain atau 

kombinasi dari semuanya, yang diharapkan mengidentifikasikan barang atau jasa 

dari sekelompok penjual dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa 

tersebut dari produkproduk pesaing. 

Maka, berdasarkan ketiga pendapat dari para ahli, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa merek berarti sebuah nama, simbol, istilah, warna, tanda, gerak ataupun 
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desain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau 

jasa suatu produk dari para kompetitor lainnya yang juga menawarkan produk 

sejenis . Selain itu, merek juga berfungsi untuk membedakan kualitas produk yang 

satu dengan yang lainnya. 

Merek menjadi salah satu hal penting dalam pemasaran. Terdapat beberapa 

perbedaan antara merek dan produk. Produk merupakan merupakan output yang  di 

hasilkan oleh aktifitas produksi pabrik dan rentan ditiru oleh kompetitor. Sedangkan 

merek adalah nilai, dan identitas dari suatu produk yang di beli oleh konsumen. 

Merek dilindungi oleh hukum sehingga tidak dapat ditiru oleh competitor. 

Persaingan antar perusahaan adalah persaingan persepsi bukan persaingan produk, 

maka merek menjadi hal penting untuk mempengaruhi persepsi konsumen terhadap 

produk yang akan di beli.  (Tjiptono, 2011) 

Menurut Surachman pengertian merek terbagi kedalam enam macam yakni 

atribut, manfaat, nilai, budaya, kepribadian dan pemakai. Yang pertama yakni 

atribut dimana harus dimiliki pada setiap merek yang tercipta dan dikelola 

sebagaimana mestinya agar para konsumen dapat memahami apa saja atribut yang 

terdapat dalam sebuah merek. Kedua yakni manfaat dimana manfaat terbagi 

menjadi dua yaitu manfaat fungsional yang berupa atribut mudah untuk didapatkan, 

serta manfaat emosional dimana kategori atribut mahal masuk kedalam manfaat 

emosional tersebut. Ketiga yakni nilai dimana merek juga harus memiliki nilai 

kepada para produsen agar dapat diketahui kelompok konsumen pencari nilai. 

Keempat adalah budaya dimana merek dapat mewakili suatu budaya. Kelima yakni 

kepribadian yang dapat tercermin dalam sebuah merek tertentu. Terakhir atau 

keenam adalah pemakai dimana hal ini merek dapat menunjukkan atau memberikan 
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identitas kepada para konsumen selaku pemakai dalam mempergunakan atau 

membeli merek tersebut (Surachman, 2008).   

Kotler (2012) menjelaskan  citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang 

dipegang oleh konsumen, seperti yang dicerminkan asosiasi yang tertanam dalam 

ingatan konsumen. Rangkuti (2008) menjelaskan citra merek adalah sekumpulan 

asosiasi merek yang terbentuk dan melekat di benak konsumen. Ferrinadewi (2008) 

mengemukakan bahwa brand image adalah persepsi tentang merek yang merupakan 

refleksi memori konsumen akan asosiasinya pada merek tersebut. Sedangkan 

Surachman (2008) mendefinisikan citra merek sebagai suatu pandangan 

masyarakat terhadap merek suatu produk. Berdasarkan dari pendapat para ahli 

mengenai citra merek, dapat di Tarik kesimpulan bahwa citra merek adalah suatu 

pemahaman dari merek yang tercipta dan melekat dipikiran konsumen, dimana hal 

itu dapat mempengaruhi konsumen dalam menilai suatu merek. 

Rangkuti (2008) mengatakan bahwa langkah – langkah dalam membangun citra 

sebuah merek terbagi dalam tiga langkah yaitu : 

1. Mempunyai positioning yang tepat, dimana sebuah merek harus memiliki 

penempatan diri secara tepat dalam benak konsumen untuk menjadi yang 

utama. Hal ini didukung oleh kualitas yang diciptakan pelayanan dalam 

memenuhi kepuasan para konsumen serta didukung oleh kualitas suatu 

produk yang ditawarkan. 

2. Mempunyai brand value yang tepat, dimana brand value atau nilai suatu 

produk harus dimiliki oleh para produsen agar terbentuknya brand 

personality yang positif terhadap merek yang diciptakan karena semakin 
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merek tersebut memiliki nilai serta kompetitif dihati konsumen maka merek 

tersebut semakin bernilai. Brand personality yang dapat mengikuti 

keinginan dan permintaan para konsumen atau pelanggannya setiap saat 

lebih cepat mengalami perubahan dibandingkan brand positioning. 

3. Mempunyai konsep yang tepat, hal ini diperlukan dalam sebuah pemikiran 

yang tepat sasaran terhadap sebuah produk, segmentasi pasar, target pasar, 

kualitas pelayanan, serta cara pemasaran dalam mengkomunikasikan 

positioning dan brand value. Hal ini dilakukan untuk membangun image 

atau citra yang baik dan positif dihati konsumen. 

2.3.1 Pengertian Positioning 

 Positioning menurut konteks pemasaran adalah suatu istilah dalam menarik 

hati pelanggan atau konsumen sebagai penempatan jasa dan produk yang akan 

ditawarkan dimana jasa dan produk tersebut mampu memposisikan serta memiliki 

suatu keunikan tersendiri dan berbeda dengan yang lainnya. Contoh halnya ketika 

pelanggan atau konsumen menginginkan sebuah produk untuk dibeli, maka pikiran 

yang ada pada konsumen tersebut adalah merk dari produk yang diinginkan. Brand 

Positioning menurut Philip Kotler merupakan sebuah tindakan dalam memberikan 

desain suatu penawaran serta menciptakan citra dari perusahaan tersebut sehingga 

dapat bersaing dengan posisi yang memiliki sebuah makna dan memiliki perbedaan 

dipikiran konsumen. Adapun pendapat lain menurut Hermawan Kertajaya 

mengenai positioning yakni sebuah proses dalam penempatan perusahaan dipikiran 

pelanggan atau konsumen dengan cara dibangun sebuah nilai keyakinan dan 

kepercayaan kepada para pelanggan (Kartajaya, 2009). 
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 4C diamond yang terdiri dari Competitor, Customer, Change dan Company 

dapat digunakan sebagai pembangun perusahaan dalam segi positioning. Pertama 

adalah competitor atau pesaing dimana kriteria ini harus memiliki suatu keunikan 

agar tidak dapat ditiru oleh para pesaing lain yakni dengan cara membedakan 

perusahaan tersebut dari para pesaing dikarenakan semakin berbeda dan memiliki 

keunikan tersebut maka perusahaan akan lebih mudah diingat oleh para konsumen. 

Kedua yakni customer atau pelanggan dimana nilai positif harus dibangun kepada 

para pelanggan dengan tujuan dapat memperkuat posisi yang ditawarkan kepada 

para customer. Ketiga yaitu change atau perubahan dimana positioning tersebut 

harus relevan serta memiliki kelanjutan dengan segala perubahan yang ada didalam 

lingkungan. Fleksibilitas perusahaan harus dilakukan dalam menghadapi segala 

perubahan dilingkungan apabila sudah tidak relevan lagi dengan cara repositioning. 

Keempat, company atau perusahaan dimana wajib mencerminkan suatu keunggulan 

dan kekuatan persaingan. Apabila keunggulan kompetitif yang disajikan semakin 

jelas maka tidak menutup kemungkinan posisi penawaran akan semakin kuat 

dibenak konsumen. (Kartjaya, 2009:20) 

 Strategi pemasaran dibantu dengan tujuan lebih jelas produk tersebut dalam 

pemasarannya merupakan brand positioning yang baik yang artinya positioning 

tersebut mampu membedakan produk serupa dari produk yang dimiliki competitor. 

Dalam situasi persaingan ini, strategi yang paling banyak digunakan para 

perusahaan yakni positioning yang menuntut perusahaan untuk memiliki 

kekreatifan lebih agar dapat mendapatkan strategi yang baru sehingga mendapatkan 

tempat dipikiran atau hati pelanggan. 
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 Konsep positioning menurut Cravens (2000) yakni memiliki pengertian dari 

sebuah produk yang asalnya dari kebutuhan para konsumen dalam sasaran pasar 

dimana konsep yang dihadirkan dapat berupa simbolik, fungsional serta 

pengalaman. Produk yang menawarkan sebuah solusi dalam menghadapi suatu 

masalah yakni disebut dengan konsep fungsional seperti sabun mandi, pasta gigi, 

dan sebagainya.  Adapun sebuah produk yang memiliki keterkaitan dengan jati diri 

konsumen yakni disbut dengan konsep simbolik seperti celana jeans yang 

digunakan sebagai bentuk jadi diri para penggunanya. Selain itu, ada konsep 

pengalaman yang merupakan sebuah konsep penekanan saat pada saat produk 

digunakan, contohnya pada saat melakukan test drive ketika konsumen ingin 

membeli mobil tersebut. (Cravens, 2000) 

 Dapat dilihat bahwa konsep positioning pada ketiga konsep diatas memiliki 

keterhubungan dengan konsumen dalam proses merasakan sensasi melalui masing-

masing indera. Berpikir merupakan suatu proses dengan keterlibatan sesuatu 

didalamnya yang dikenal dengan istilah persepsi. Positioning memiliki tujuan 

untuk penempatan atau mendapatkan tempat produk didalam pikiran masyarakat 

itu sendiri. 

2.3.2 Teknik mengkomunikasikan positioning 

 Agar Brand positioning suatu perusahaan dapat di terima dibenak 

masyarakat secara efektif, maka dibutuhkan teknik untuk mengkomunikasikanya, 

yakni (Kartajaya, H. 2009): 

1. Be Creative 

merancang positioning sekreatif mungkin untuk menarik perhatian 

konsumen dan mampu di ingat oleh konsumen secara baik. 
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2. Simplicity 

Menyampaikan positioning kepada konsumen harus jelas dan sederhana. 

sehingga konsumen tidak kesulitan menangkap esensi dari positioning. 

3. Consisten Yet Flexible 

Konsistensi postioning, sehingga bisa tertuju ke benak konsumen lebih 

lama, Jika dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi lingkungan perusahan 

dan pasar, maka perusahaan harus melakukan repositiong. 

4. Own, Dominate, Protect 

Positioning harus mempunyai kata yang kuat agar tertanam dengan baik 

ke benak konsumen, menguasai segmen yang akan di masuki, dan berusaha 

dengan kuat untuk mempertahankan posisi dominan dari serangan kompetitor. 

5. Use Their Language 

Menggunakan bahasa sesuai dan mudah dimengerti target pasar yang 

dituju di dalam positioning merek. 

2.4 Segmentasi dan Target  

 Perilaku konsumen dapat dihubungkan dalam menentukan segmentasi pasar 

yang dapat diperkecil lagi yang sesuai dengan karakteristik yang sudah ditentukan. 

Setelah pasar sudah dibagi menjadi segmen-segmen yang lebih mengerucut, 

perusahaan bisa mengeluarkan program pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dan 

preferensi dari segmen yang ada. Setelah kebutuhan dan konsep dari segmen telah 

ada, pasar yang sudah dibagi menjadi segmen-segmen yang mengerucut, 

perusahaan dapat mengeluarkan program yang sudah dirancang. Selanjutnya hal-

hal yang sering tidak diperhatikan oleh perusahaan lain, perusahaan dapat 

menjadikan hal tersebut dalam menentukan strategi pemasaran yang khusus dan 
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beda (Hermawan, 2012). Suatu perusahaan harus bisa melihat dan menilai 

keunggulan yang dimiliki perusahaan terhadap pesaingnya dalam menentukan 

pasar sasarannya. Sumber daya yang berwujud ataupun tidak ada wujudnya bisa 

menjadi keunggulan kompetitif sebuah perusahaan. Dalam era saat ini diperlukan 

suatu inovasi agar dapat mempertahankan perkembangan sebuah perusahaan dalam 

jangka panjang terhadap persaingan yang sulit. Munculnya inovasi dalam 

perusahaan harus mempunyai kemampuan untuk menilai berbagai tindakan dalam 

memutuskan suatu resiko, kreatif dalam perubahan yang akan dilakukan dan sudah 

mempunyai bukti data dengan begitu muncul ide yang berbeda dari perusahaan lain. 

Sehingga keberhasilan sebuah perusahaan dapat dicapai dengan adanya sumber 

daya manusia dalam mengeluarkan produk yang bernilai. 

 Semakin berhasil suatu perencanaan dalam segmentasi yang terkontrasi 

dikarenakan adanya persaingan yang kuat di lingkungan bisnis, menurut Dolnicar, 

Freitag, dan Randle (2005) dalam bukunya Hermawan Agus (2012). Untuk 

menentukan segmentasi dapat diputuskan dengan melakukan dari segi perilaku, 

demografis, geografis dan psikografis yang tergantung pada ciri produk yang 

berbentuk barang atau jasa. 

 Dalam mengolah sumber daya yang maksimal dan dapat mengeluarkan 

produk bernilai untuk konsumen maka perusahaan harus membuat strategi dalam 

menentukan produk apa yang akan dibuat, serta menentukan harga jualnya. 

Mengolah sumber daya yang efektif  dan memberikan nilai tinggi pada konsumen 

untuk menentukan segmentasi pasar diperlukan dalam sebuah perusahaan yang 

semakin kompetitif di dalam lingkungan bisnisnya. Suatu kesuksesan bisnis dalam 
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perusahaan diperlukan tindakan dalam menentukan segmentasi pasarnya (Kotler, 

1997). 

 Cara membagi-bagi target sasaran dalam beberapa bagian yang memiliki 

potensi itu disebut segmentasi. Potensi pertama adalah konsumen yang memiliki 

minat dan mau tahu mengenai penawaran yang ditawarkan. Selanjutnya yang kedua 

adalah menggolongkan target menurut demografisnya dan psikografisnya. 

Perusahaan dikatakan salah dalam menentukan segmentasi jika pada penjualan 

pertamanya kepada konsumen kurang diminati dan tidak merespon apa yang sudah 

ditawarkan. Segmen bisa ditentukan dengan tiga cara, yang pertama dengan 

tingkatan pendekatan tradisional, caranya membagi pasar di dalam kelompok-

kelompok demografis, cara pendekatan yang kedua adalah dengan melakukan  

pembagian pasar ke dalam kelompok-kelompok kebutuhan, dan pendekatan yang 

terakhir adalah dengan menentukan segmentasi pasar dengan karakteristik 

kelompok-kelompok perilaku. Selanjutnya adalah perusahaan menentukan untuk 

memisahkan segmen yang berhasil dibedakan tersebut atau tidak  (Kotler, P. 2003). 

 


