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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Kondisi persaingan bisnis telah mengalami banyak perkembangan. 

Perubahan ini disebabkan karena semakin banyaknya ide manusia yang 

semakin inovatif dalam menciptakan peluang usaha baru. Dengan 

perkembangan zaman dan meningkatnya tingkat kesibukan, membuat 

masyarakat memilih hal yang praktis, menghemat waktu dan tenaga. 

Disinilah peluang usaha baru muncul karena tingkat konsumtif masyarakat 

meningkat, perusahaan membuat produk atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Banyaknya perusahaan yang bermunculan membuat 

perusahaan harus melakukan pendekatan pemasaran yang membuat 

masyarakat tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. 

Cara membuat masayarakat tertarik dengan produk atau jasa yang  di 

tawarkan perusahaan yaitu dengan merancang strategi pemasaran. Menurut 

Kotler dan Armstrong (2012) strategi pemasaran yaitu bagaimana 

perusahaan menciptakan nilai bagi konsumen dan memiliki hubungan yang 

saling menguntungkan dengan konsumen. Salah satu strategi pemasaran 

yaitu dengan menentukan segmentation, targeting, dan positiong 

perusahaan.  

Perusahaan harus memiliki strategi pemasaran yang bertujan untuk 

menentukan pelanggan mana yang akan dilayani dan bagaimana cara 

perusahaan melayaninya. Perusahaan akan mengenali keseluruhan pasar 
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kemudian akan membaginya kedalam segmen-segmen yang lebih kecil,  

memilih segmen yang paling menjajikan, dan memusatkan perhatian  pada 

pelayanan dan pemuasan kepada segmen yang sudah ditentukan.  

Banyaknya jumlah konsumen dan keanekaragaman keinginan 

pembelian menyebabkan perusahaan tidak dapat memasuki semua segmen 

pasar sehingga perusahaan harus dapat mengidentifikasi segmen pasar yang 

dapat dilayani paling efektif, yaitu dengan melakukan segmentasi. 

Segmentasi pasar merupakan proses pengelompokan pasar keseluruhan 

yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen yang memiliki 

kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan dan perilaku terhadap program 

pemasaran spesifik (Tjiptono, 2012). 

Strategi segmentasi dapat memberikan keuntungan dalam memudahkan 

perusahaan menciptakan produk yang sesuai dengan segmen yang di 

targetkan perusahaan, setelah menentukan segmen pasar maka proses 

selanjutnya yaitu menentukkan target pasar dari segmen-segmen yang sudah 

di kelompokkan. Targeting yang tepat menguntungkan perusahaan 

memudahkan target segmen pasar yang sesuai dengan tujuan perusahaan, 

kemudian perusaahan memposisikan diri kepada konsumen agar perusahaan 

dengan cara memberikan keunikan manfaat dan penanaman merek agar 

dapat menentukan keunggulan produk untuk bersaing dan menarik hati 

konsumen.  

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan kuartal 

III 2017, industri makanan dan minuman terhitung pertumbuhannya turun 
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menjadi 8,24 persen. Salah satu untuk memenangkan persaingan tersebut 

yaitu dengan meningkatkan kualitas produk, untuk meningkatkan kualitas 

produk pelaku usaha harus menyesuaikan selera pelanggan, dan melakukan 

inovasi produk sesuai dengan tren di masyarakat. Melakukan inovasi produk 

guna untuk mempertahankan dan meningkatkan penjualan, dikarenakan 

dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, perusahaan tidak hanya 

dituntut untuk dapat menghasilkan produk dan jasa bagi konsumen akan 

tetapi dituntut untuk mengetahui cara penyajian atau penawaran yang lebih 

baik kepada pasar sasaran secara efisien dan tepat. 

Lapangan usaha dalam bidang kuliner yaitu rumah makan merupakan 

salah satu strategi bisnis. Semakin banyaknya rumah makan yang 

bermunculan baik rumah makan kecil maupun rumah makan besar, baik 

yang sejenis maupun tidak sejenis. Di Jawa Timur bisnis jasa makanan dan 

minuman sudah menjamur dimana-mana. Di daerah yang memiliki jumlah 

penduduk sebesar 86.417 jiwa (bedasarkan data dinas kependudukan dan 

catatan sipil kab. Gresik 2016) ini sudah banyak dijumpai usaha jasa 

makanan dari tingkat kecil hingga besar. Bisnis jasa makanan dan minuman 

merupakan bisnis yang sangat menarik perhatian para wirusahawan. 

Dalam upaya untuk membedakan karakteristik unik dari tiap-tiap bisnis 

jasa makanan tersebut, maka diperlukan sebuah strategi pemasaran khusus 

pada segmen tertentu untuk dapat membedakan  karakteristik unik restoran 

mereka dan menarik bagi target palanggan dari segmen lain (Ha dan Jang, 

2012). Semakin sengitnya persaingan pada bisnis makanan dan minuman, 
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strategi pemasaran memegang peranan penting dalam menentukan 

keunggulan dan kelemahan produk kita dengan produk pesaing di mata 

pelanggan serta mencapai target pasar yang dituju. Strategi pemasaran dapat 

dibagi menjadi strategi segmenting, targeting, dan positioning yang 

digunakan untuk menganalisa konsumen dalam suatu industri. 

Industri makanan dan minuman yang semakin menjamur membuat 

perusahaan berlomba untuk memiliki ciri khas yang menarik hati konsumen. 

Salah satu industri makanan dan minuman yaitu rumah makan Mi3 Setan 

dan Ayam Geprek Jumbo yang terletak di kota Gresik, Jawa Timur. Mi3 

Setan dan Ayam Geprek Jumbo berdiri pada tahun 2017, dan dimiliki oleh 

Bapak Detak Resa Malawan. Mi3 Setan dan Ayam Geprek Jumbo terletak 

di jalan Randengansari, Kota Gresik, Jawa Timur. Saat ini Mi3 Setan dan 

Ayam Geprek Jumbo dihadapkan oleh banyaknya rumah makan baru yang 

menjadi pesaing. Langkah-langkah pemasaran yang tepat sangat diperlukan 

untuk mempersiapkan Mi3 Setan dan Ayam Geprek Jumbo dalam 

menghadapi persaingan dalam bidang industri makanan dan minuman. 

Mi3 Setan dan Ayam Geprek Jumbo berusaha menciptakan produk 

yang berkualitas dan mempunyai nilai lebih dari produk pesaing. Terbukti 

sejak Mi3 Setan dan Ayam Geprek Jumbo dibuka,  produk tersebut 

mendapat respon yang baik dari pelanggan. Di Indonesia ada berbagai 

rumah makan yang menawarkan jenis makanan dan minuman yang serupa 

dengan mie pedas dan ayam geprek yang sudah dikenal oleh masyarakat 

luas, beberapa diantaranya yaitu Kober Mie Setan dan Ayam Geprek Mbok 
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Judes. Mi3 Setan dan Ayam Geprek Jumbo hadir menjadi solusi dengan 

menawarkan berbagai produk olahan mie dan ayam dengan rasa yang unik 

dan harga yang terjangkau. 

Diketahui bahwa sebagai rumah makan yang tergolong baru, Mi3 Setan 

dan Ayam Geprek Jumbo belum dapat menandingi Kober Mie Setan dan 

Ayam Geprek Mbok Judes sebagai pesaing yang lebih dahulu buka di kota 

Gresik di bidang rumah makan dengan produk yang hampir sama (sumber: 

www.inigresik.com, 2016). Mi3 Setan dan Ayam Geprek Jumbo hendaknya 

menyadari bahwa tidak mungkin dapat melayani seluruh pelanggan dalam 

pangsa pasar yang luas, untuk itu Mi3 Setan dan Ayam Geprek Jumbo dapat 

melakukan perbaikan strategi segmenting, targeting, dan positioning agar 

dapat terus bersaing dengan pesaing yang lebih dahulu mempunyai 

pasarnya. 

Tabel 1.1 penjualan Mi3 Setan dan Ayam Geprek Jumbo 

no Bulan (2018) Jumlah Pelanggan Total Penjualan 

1 Januari  1208 Rp 116.648.000 

2 Februari 1689 Rp 176.078.429 

3 Maret 1792 Rp 190.149.000 

4 April 1592 Rp 175.049.750 

5 Mei 1471 Rp 168.204.250 

6 Juni 1921 Rp 228.040.350 

7 Juli 1399 Rp 159.290.175 

8 Agustus 1187 Rp 115.956.150 

Sumber: Mi3 Geprek dan Ayam Geprek Jumbo (2018) 

Berdasarkan dari tabel penjualan 1.1 dan wawancara awal, Mi3 Setan 

dan Ayam Geprek Jumbo diketahui belum memahami strategi segmenting, 

targeting dan positioning yang tepat untuk menjalankan usahanya, dan hasil 

rekapitulasi penjualan memperlihatkan ketidak stabilan penjualan. Penjualan 

http://www.inigresik.com/
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pada bulan  Juni ke bulan Juli dan Agustus mengalami penurunan yang 

sangat drastis daripada bulan bulan sebelumnya. 

Dalam kaitannya dengan perilaku konsumen, Mi3 Setan dan Ayam 

Geprek Jumbo perlu mengelompokkan konsumen atau pembeli sesuai 

kebutuhan dan keinginnya. Kelompok konsumen yang dikelompokan 

disebut dengan segmen pasar, sedangkan usaha pengelompokannya dikenal 

dengan segmentasi pasar yang terdiri dari sekelompok pelanggan yang 

memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan serupa. Setelah 

mementukan segmen yang tepat langkah kedua yaitu menentukan siapa 

target pasar yang akan dituju, dan langkah terakhir yaitu memposisikan 

perusahaan untuk memfokuskan palayanan dan pemuasan pelanggan. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

bagaimana strategi segmenting, targeting dan positioning yang dilakukan 

oleh rumah makan Mi3 Setan dan Ayam Geprek Jumbo. Maka dari itu 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan  judul “Analisis Segmenting, 

Targeting dan Positioning Rumah Makan Mi3 Setan dan Ayam Geprek 

Jumbo”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah 

dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana segmenting rumah makan Mi3 Setan dan Ayam Geprek 

Jumbo? 
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2. Siapa targeting rumah makan Mi3 Setan dan Ayam Geprek Jumbo? 

3. Bagaimana positioning pasar rumah makan Mi3 Setan dan Ayam 

Geprek Jumbo? 

C. Tujuan Penelitian 

        Sebagaimana rumusan yang sudah dijelaskan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis segmenting rumah makan Mi3 

Setan dan Ayam Geprek Jumbo. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis targeting pasar rumah makan Mi3 

Setan dan Ayam Geprek Jumbo. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis positioning pasar rumah makan 

Mi3 Setan dan Ayam Geprek Jumbo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemilik Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan 

penjualan pada rumah makan Mi3 Setan dan Ayam Geprek Jumbo. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

akademisi, penelitian dan sebagai tambahan referensi pada bidang ilmu 

menajemen terutama yang berkaitan dengan segmenting, targeting, dan 

positioning. 

 

 


