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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Strategi Pemasaran 

       Konsep pemasaran merupakan salah satu hal yang sangat penting 

dalam menjalankan sebuah usaha. Baik peluang usaha baru maupun usaha 

yang telah lama dirintis, baik usaha kecil maupun usaha yang telah 

berkembang sekalipun. Semuanya membutuhkan konsep pemasaran untuk 

mengembangkan usaha yang dijalankan. Berbicara tentang konsep 

pemasaran, maka sesungguhnya kita sedang membicarakan bagaimana 

strategi pemasaran produk yang akan dijual.  

Saat ini perusahaan menyadari bahwa mereka tidak bisa selalu 

memenuhi keinginan semua pembeli di pasar. Oleh karena itu,  perusahaan 

harus membagi keseluruhan pasar dengan memilih segmen pasar terbaik, 

dan merancang strategi untuk melayani segmen terpilih dengan baik. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2009) strategi pemasaran adalah logika 

pemasaran dimana perusahaan ingin menciptakan nilai pelanggan dan 

mencapai hubungan yang menguntungkan. sedangkan menurut Tjiptono 

(2012) stategi pemasaran adalah rencana yang menjabarkan eskpetasi 

perusahaan  akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran 

terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar tertentu. 

Menurut Assauri (2011) terdapat tiga jenis strategi pemasaran yang 

dapat di tempuh perusahaan. Jenis yang pertama yaitu strategi pemasaran 
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tanpa membeda-bedakan pasar (undifferentiated marketing) stretegi 

pemasaran ini menganggap pasar sebagai keseluruhan dan hanya 

memperhatikan kebutuhan secara umum, produk yang dihasilkan hanya 

satu macam produk dan dipasarkan dengan satu rencana pemasaran. Jenis 

kedua yaitu strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar 

(differentiated marketing) strategi pemasaran ini hanya melayani beberapa 

kelompok tertentu dengan satu jenis produk tertentu, maka dari itu 

perusahaan harus menghasilkan produk tertentu sesuai dengan kebutuhan 

segmen pasar. Jenis strategi ketiga yaitu strategi pasar yang terkonsentrasi 

(concentrated marketing) strategi pemasaran ini mengkhususkan 

pemasaran produknya kedalam beberapa segmen pasar tertentu, dan lebih 

spesifik. 

Dari ketiga jenis strategi pemasaran menurut Assauri (2011) strategi 

segmentation, targeting, dan positioning termasuk dalam jenis strategi 

pemasaran yang membeda-bedakan pasar karena perusahaan melakukan 

pembedaan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen dibeberapa 

kelompok pasar. Kelebihan dalam strategi pemasaran ini yaitu perusahaan 

dapat meningkatkan produksi produk karena setiap kebutuhan konsumen 

berdasarkan kelompok pasar berbeda. Sedangkan untuk kelemahan dari 

strategi pemasaran ini yaitu perusahaan harus mengeluarkan dana yang 

besar untuk memasarkan produk pada kelompok-kelompok tertentu. 

Perusahaan harus berusaha menang dalam pesaingan pelanggan, lalu 

mempertahankan pelanggan dengan nilai yang lebih baik. Tetapi sebelum 
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perusahaan memuaskan pelanggan, perusahaan haru dapat memahami 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Perusahaan menyadari bahwa mereka 

tidak akan bisa melayani semua keinginan kelompok pasar yang 

mempunyai kebutuhan beragam. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan 

pemasaran yang kuat untuk analisis pasar yang tepat. Ada terlalu banyak 

jenis konsumen dengan berbagai kebutuhan, maka dari itu perusahaan 

harus membagi keseluruhan pasar dan merancang strategi. Proses ini 

melibatkan segmen pasar, target pasar dan positioning pasar. 

2. Segmentation 

Pada strategi pemasaran, segmentasi pasar adalah komponen yang 

sangat penting dalam mengembangkan progam pemasaran. Dengan 

segmentasi pasar diharapkan usaha-usaha pemasaran dilakukan dapat 

mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Menurut Kotler dan 

Armstrong (2009) segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi 

kelompok-kelompok pembeli yang lebih kecil dengan kebutuhan, 

karakteristik, atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk 

atau bauran pemasaran tersendiri. Sedangkan menurut Sofjan Assauri  

(2011) segmentasi pasar adalah proses pembagian pasar kedalam subset 

pelanggan dengan kebutuhan yang sama dan mempunyai ciri-ciri yang 

dapat diarahkan atas tanggapan mereka, sehingga dapat dilakukan cara-

cara yang sama bagi produk tertentu ditawarkan, termasuk program 

pemasarannya.  
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Tujuan utama segmentasi pasar adalah untuk merangsang semua 

pelanggan yang perpotensi, pemasaran apabila tidak memiliki target akan 

menjadi sia-sia karena terdapat banyak kelompok pelanggan yang 

mungkin tidak tertarik untuk menggunakan atau membeli produk yang 

ditawarkan. Inti dari sebuah pemasaran yang baik adalah mengambil 

unsur-unsur pemasaran terhadap segmen tersebut.  

       Peranan terpenting segmentasi dalam bisnis adalah untuk 

menggabungkan proses penyampaian nilai kepada pelanggan dalam 

bentuk STP (Segmentation, Targeting, Positioning). Segmentasi pada 

dasarnya adalah suatu strategi memahami struktur pasar yang dalam hal ini 

dikalukan identifikasi dan pemanfaatan peluang yang ada dipasar. Peran 

segmentasi antara lain yaitu memungkinkan perusahaan lebih fokus ke 

pasar sesuai dengan keunggulan yang dimiliki perusahaan, mendapatkan 

informasi mengenai kompetitor dan posisi pasar serta mendapat cara untuk 

melakukan langkah-langkah selanjutnya seperti penempatan posisi pasar, 

diferensiasi, menentukan target dan penguatan citra produk. Langkah-

langkah proactive segmentation dapat dilihat pada gambar 2.1. 

  



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Langkah-langkah Proactive Segmentation 

Sumber: Tjiptono (2012) 

       Tingkat awal mendiskusikan segmentasi adalah pemasaran massal. 

Dalam pemasaran massal, penjual melakukan produksi massal, distribusi 

massal dan promosi massal dari satu produk untuk semua pembeli. Alasan 

dilakukannya pemasaran massal karena pemasaran ini menciptakan pasar 

potensial terbesar, yang menghasilkan biaya rendah dan kemudian 

berujung pada harga yang lebih murah atau margin yang lebih tinggi. 

Namun beberapa kritikus berpendapat bahwa pemasaran massal sedang 

sekarat karena pasar semakin pecah, media iklan semakin marak sehingga 

mempersulit perusahaan. Menurut Kotler dan Keller (2008) sebagian besar 

perusahaan beralih kepemasaran mikro pada satu dari empat tingkat yaitu: 

 

 

Menentukan kebutuhan segmentasi untuk pengembangan strategi 

Memilih serangkaian variabel 

segmentasi berbasis  

kebutuhan 

Memilih serangkaian variabel 

segmentasi berdasar atribut produk 

yang bernilai 

Memilih prosedur untuk mengagregasi pelanggan ke dalam segmen 

segmen yang sesuai 

Menyusun berbagai macam segmen pelanggan 

Memilih jumlah segmen yang ingin digunakan 
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a Pemasaran Segmen 

Pemasaran segmen terdiri dari sekelompok konsumen yang memiliki 

kebutuhan dan keinginan serupa, dalam pemasaran segmen ini pemasar 

melakukan identifikasi segmen dan memutuskan segmen mana yang 

akan dibidik. Pemasaran ini mempunyai manfaat yang sesuai dengan 

segmen yang di bidik melebihi pemasaran massal.  

b Pemasaran Ceruk 

Ceruk merupakan segmen pasar yang lebih spesifik. Pemasar biasanya 

mengidentifikasi ceruk dengan membagi satu segmen menjadi 

subsegmen. Ceruk tidak besar namun mempunyai ukuran, laba dan 

pertumbuhan yang potensial dan tidak menarik banyak pesaing dan 

penceruk mendapatkan keekonomisan tertentu melalui spesialisasi. 

c Pemasaran Lokal 

Pemasaran lokal membuat progam pemasaran yang disesuaikan khusus 

untuk kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen lokal dibidang 

perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan toko perorangan.  

d Pemasaran Individual 

Tingkat segmentas ini mengarah pada satu segmen, pemasaran yang 

disesuaiakan (customized) atau pemasaran satu-satu. Customerization 

menggabungkan penyesuaian massal yang digerakan secara operasional 

dengan pemasaran yang disesuaikan dalam cara yang memberdayakan 

konsumen untuk merancang penawaran produk dan jasa pilihan mereka. 
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      Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa titik awal 

untuk mendiskusikan segmentasi pasar adalah pemasaran massal. Alasan 

ini dilakukan karena pemasaran massal menciptakan pasar potensial 

terbesar yang menghasilkan biaya terendah dan kemudian berjuang pada 

harga yang lebih murah atau margin yang lebih tinggi. Namun semakin 

sulit dan mahalnya jangkauan terhadap konsumen pemasaran masal 

sehingga sebagian besar perusahaan beralih ke pemasaran mikro. 

Perusahaan tidak lagi memerlukan informasi awal pelanggan dan 

perusahaan juga tidak harus memiliki fasilitas manufaktur. Dalam 

melakukan segmentasi perusahaan perlu memperhatikan efektifitas 

segmentasi tersebut. Menurut Kotler (2009) syarat segmentasi yang efektif 

yaitu: 

1)  Terukur (Measurable) : sebagai segmen pasar harus dapat membantu 

perusahaan dalam mengukur potensi pasar, daya beli konsumen serta 

ukuran alokasi sumberdaya. 

2) Banyak (Substansial) : memiliki segmen yang besar dan profitable untuk 

dilayani. 

3) Dapat diakses (Accessible ) : Segmen yang harus mudah dijangkau untuk 

dilayani. 

4) Dapat dibedakan (Differentiable) : segmen yang dapat dibedakan dengan 

jelas. 

5) Dapat dilayani (Actionable) : segmen dapat dijangkau atau dilayani 

dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. 
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Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat banyak cara 

untuk mensegmentasi pasar, namun tidak semua segmentasi efektif 

sehingga perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor untuk 

melakukan segmentasi pasar yang efektif. Pengertian segmentasi pasar 

adalah suatu proses membagi-bagi pasar ke semua produk atau jasa yang 

awalnya bersifat heterogen kedalam beberapa segmen, yang masing-

masing segmen-nya bersifat homogen kesemua aspek. Terdapat empat 

variabel utama yang mendasari segmentasi pasar (Kotler dan Amstrong, 

2009) yaitu: 

1) Segmentasi Geografis 

Segmentasi ini membagi pasar menjadi unit geografis yang berbeda 

seperti negara, wilayah, negara bagian, daerah, kota, atau bahkan 

lingkungan sekitar. Perusahaan mungkin dapat beroprasi di satu atau 

beberapa wilayah geografis, atau beroprasi diseluruh wilayah akan tetapi 

perusahaan harus memperhatikan perbedaan geografis dalam kebutuhan 

dan keinginan. 

2) Segmentasi Demografis 

Segmentasi ini membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan variabel 

seperti usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, sikluas hidup keluarga, 

pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, dan 

kebangsaan. Dalam menetapkan segmentasi kelompok pelanggan, faktor 

demografis adalah dasar paling umum yang digunakan karena tingkat 



16 
 

 

variasi kebutuhan, keinginan, dan penggunaan konsumen sering 

berhubungan erat dengan variabel demografis.  

3) Segmentasi Psikografis 

Segmentasi ini membagi pasar menjadi kelompok berbeda berdasarkan 

kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik kepribadian. Produk akan 

dibeli oleh konsumen karena mencermikan gaya hidup mereka, maka 

dari itu pemasar sering menetapkan segmen pasar mereka melalui gaya 

hidup konsumen dan mendasarkan strategi pemasaran berdasarkan 

penampilan gaya hidup. 

4) Segmentasi Perilaku 

Segmentasi ini membagi pembeli menjadi kelompok berdasarkan 

pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respons terhadap sebuah produk. 

Variabel perilaku dianggap titik awal baik dalam membangun segmen 

pasar. 

Tabel 2.1  variabel segmentasi utama utama pasar konsumen 

Segmentasi 

Geografis 

Segmentasi 

Demografis 

Segmentasi 

Psikografis 

Segmentasi 

Perilaku 

-Wilayah dunia  

atau negara 

-Wilayah 

negara 

-Ukuran kota 

-Kepadatan 

-iklim 

-Usia 

-Jenis kelamin 

-Ukuran 

keluarga 

-Pendapatan 

-Pekerjaan 

-Pendidikan 

-Agama 

-Ras 

-Generasi 

-kebangsaan 

-Kelas sosial 

-Gaya hidup 

-Kepribadian 

-Situasi 

-Manfaat 

-Status 

penggunaan 

-Tingkat 

penggunaan 

-Loyalitas 

-Tahap kesiapan 

-Sikap produk 

Sumber: Kotler dan Armstrong (2009) 
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Pendekatan yang efektif dalam melakukan segmentasi pasar 

merupakan faktor penting bagi keberhasilan pengembangan dan 

implementasi strategi dorongan pasar. Dalam menggunakan produk untuk 

kebutuhan dan preferensi mereka terhadap kepuasan atau suatu produk, 

serta pola konsumsi pembeli sangat bervariasi. Variasi tersebut menjadi 

acuan bagi perusahaan menciptakan segmen pasar, oleh karena itu dapat 

dinyatakan bahwa sementasi pasar merupakan proses identifikasi dan 

analisis sub-kelompok pembeli dalam suatu produk pasar.  

       Segmentasi berperan penting dalam sebuah perusahaan karena 

segmentasi memudahkan perusahaan untuk lebih fokus mengalokasikan 

sumber daya yang dimiliki. Dengan membagi pasar menjadi segmen-

segmen akan memberikan gambaran bagi perusahaan untuk menentapkan 

segmen yang lebih efektif dilayani. Selain itu dengan adanya segmentasi, 

perusahaan dapat mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai posisi 

pasar perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumennya. 

Pada dasarnya segmentasi adalah suatu kapabilitas penting dalam 

pemasaran stratejik, yang terkait dengan pemilihan target pasar dan posisi 

pasar sebagai alternatif upaya untuk membangun keunggulan berasaing. 

Dalam melakukan segmentasi perusahaan perlu memperhatikan efektifitas 

segmentasi tersebut. Menurut Kotler (2009) syarat segmentasi yang efektif 

adalah sebagai berikut:  
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1)  Terukur (Measurable) 

Measurable diartikan sebagai segmen pasar harus dapat membantu 

perusahaan dalam mengukur potensi pasar, daya beli konsumen serta 

ukuran alokasi sumberdaya.  

2) Banyak (Substansial) 

Substansial dapat diartikan sebagai segmen yang harus besar dan 

profitable untuk dilayani. 

3) Dapat diakses (Accessible ) 

Accessible dapat diartikan sebagai segmen yang harus mudah dijangkau 

untuk dilayani. 

4) Dapat dibedakan (Differentiable) 

Differentiable dapat diartikan sebagai segmen yang dapat dibedakan 

dengan jelas. 

5) Dapat dilayani (Actionable) 

Actionable dapat diartikan bahwa segmen tersebut dapat dijangkau atau 

dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. 

3. Targeting 

       Banyak perusahaan yang maju karena keberhasilan dalam menfaatkan 

secara optimal target pasar yang dituju, karena target pasar merupakan  

tumpuan dan fokus pelayanan perusahaan pada pelanggan secara intensif, 

agar menghasilkan kepuasan para pelanggan dan menjadi keuntungan 

perusahaan. Setiap segmen pasar perlu dikaji atas minat kebutuhan 
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pelanggan guna menentukan daya tarik potensial sehingga, dapat dipilih 

suatu target pasar dari alternatif segmen pasar yang ada. 

a. Macam-Macam Targeting 

Menurut Ali Hasan (2009) pasar sasaran (targeting) adalah 

kegiatan menentukan pasar sasaran, yaitu tindakan memilih satu atau 

lebih segmen untuk dilayani. Sedangkan menurut Tjiptono (2012) 

pasar sasaran diartikan sebagai proses mengevaluasi dan memilih satu 

atau beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik untuk dilayani 

dengan program pemasaran spesifik perusahaan. Setelah mengevaluasi 

segmen-segmen yang berbeda, perushaan harus menetapkan target pasar 

yang dituju, terdapat lima pilihan dalam target pasar yaitu:  

1) Konsentrasi Segmen Tunggal 

Perusahaan memilih konsentrasi pada satu segmen tertentu. 

Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan karena dana perusahaan 

yang terbatas, tetapi segmen tersebut merupakan segmen yang tidak 

ada pesaingnya, atau segmen tersebut dianggap sebagai segmen yang 

paling tepat sebagai landasan ekspansi ke segmen lain.  

2) Spesialisai Selektif 

Perusahaan memilih segmen yang menarik dan sesuai dengan tujuan 

dan sumber daya yang dimiliki. Spesialisasi selektif juga dapat untuk 

menghindari terjadinya penurunan penjualan perusahaan. 
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3)  Spesialisasi Pasar 

Pada spesialisasi pasar perusahaan memusatkan diri pada upaya 

melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu 

dan menjadikan perusahaan mendapatkan reputasi yang kuat. Akan 

tetapi resiko yang tidak menguntungkan yaitu bahwa kelompok 

pelanggan mungkin harus memotong anggaran mereka dan 

mengurangi pembelian. 

4) Spesialisari Produk 

Perusahaan memusatkan pembuatan produk tertentu yang akan 

ditawarkan kepada berbagai segmen pasar. Kelebihan dalam 

spesialisasi ini yaitu perusahaan akan mendapatkan reputasi yang baik 

dibidang produk tertentu, akan tetapi mempunyai kelemahan yaitu 

jika produk tersebut digantikan dengan produk sejenis yang lebih 

canggih. 

5) Pelayanan Penuh (Full Market Coverage) 

Melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang 

mungkin dibutuhkan. Bagi perusahaan yang mempunyai sumber daya 

kuat cenderung menggunakan strategi ini. Perusahaan besar dapat 

mencakup seluruh pasar dengan dua cara umum, yaitu melalui 

pemasaran yang tidak terdiferensiasi atau melalui pemasaran yang 

terdiferensiasi. 
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b. Strategi Penetapan Sasaran 

       Umumnya penetapan target pasar bisa dilaksanakan pada beberapa 

tingkat yang berbeda, karena beberapa perusahaan berusaha melayani 

pembeli kecil, sehingga pelayanan secara pribadi menjadi tidak sepadan, 

sebagai gantinya, perusahaan mencari segmen pembeli yang lebih luas. 

Gamabar 2.2 memperlihatkan strategi pemasaran sasaran dari penetapan 

sasaran yang sangat luas hingga penetapan sasaran sempit (Kotler dan 

Armstrong, 2008), seperti yang dijelaskan berikut ini. 

a. Pemasaran Tanpa Diferensiasi (Undifferentiated Marketing) 

Perusahaan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar 

dan menargetkan keseluruhan pasar dengan satu penawaran, strategi 

ini berfokus pada kesamaan kebutuhan konsumen. Perusahaan 

merancang produk dan program pemasaran sesuai dengan jumlah 

besar pembeli. 

b. Pemasaran Terdiferensiasi (Differentiated Marketing) 

Perusahaan memutuskan untuk menargetkan beberapa segmen pasar 

dan merancang penawaran terpisah bagi masing-masing segmen. 

Dengan menawarkan variasi produk dan pemasaran kepada segmen, 

perusahaan berharap penjualan menjadi lebih tinggi dan posisi yang 

lebih kuat di dalam masing-masing segmen. 

c. Pemasaran Terkonsentrasi (Concentrated Marketing)  

Pemasaran ini sesuai dengan perusahaan dengan sumber daya yang 

terbatas. Perusahaan mengejar pangsa besar dari satu atau beberapa 
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segmen yang lebih kecil. Melalui pemasaran terkonsentrasi, 

perusahaan mencapai posisi pasar kuat karena pengetahuan 

perusahaan yang lebih besar akan kebutuhan konsumen dalam segmen 

yang dilayaninya. 

d. Pemasaran Mikro (Micromarketing) 

Pemasaran ini menghantarkan produk dan progam pemasaran untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan individual tertentu dan lokasi 

tertentu, pamasaran mikro melihat individu dalam diri setiap 

pelanggan. 

 

Gambar 2.2 Strategi pemasaran sasaran 

Sumber: Kotler dan Armstrong (2009) 

       Berdasarkan beberapa alternatif dalam memilih posisi pasar, untuk 

memilihh posisi pasar yang sesuai dengan segmen dibutuhkan 

pengetahuan bahwa masing-masing alternatif memiliki karakteristik 

yang berbeda. Menurut Tjiptono (2010) dalam melakukan evaluasi 

terhadap segmen pasar yang nantinya dipilih sebagai target pasar, 

perusahaan perlu memperhatikan tiga faktor yaitu :  

1) Ukuran dan Pertumbuhan Pasar 

Perusahaan harus menentukan apakah suatu segmen potensial, 

memiliki karakteristik ukuran dan pertumbuhan yang tepat.  

 

Pemasaran tanpa 
diferensiasi 

(massal) 

Pemasaran 
terdiferensiasi 

(tersegmentasi) 

Pemasaran 
terkonsentrasi 

(ceruk) 

Pemasaran Mikro 
(Lokas/individual) 
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2) Daya Tarik struktur Segmen 

Perusahaan menilai dampak profitabilitas jangka panjang yang 

mempengaruhi industri secara keseluruhan maupun setiap segmen 

yang ada didalamnya.  

3) Tujuan dan Sumber Daya Perusahaan 

Perusahaan mampu menimbang kesesuaian segmen yang akan 

disasar, perusahaan mempunyai sumber daya yang memadai untuk 

melayani segmen tersebut. 

       Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pasar sasaran 

(targeting) merupakan kegiatan dimana perusahaan memilih segmen pasar 

untuk dimasuki dan kemudian perusahaan dapat menentukan lebih spesifik 

pasar yang akan dituju. Akan tetapi perusahaan juga tidak bisa sepenuhnya 

melayani konsumen secara memuaskan. Untuk itu perusahaan perlu 

menentukan batas target pasar yang dilayani. 

4. Positioning  

Selain memutuskan segmen pasar yang akan di menjadi sasarannya, 

perusahaan harus memutuskan proposisi nilai yaitu bagaimana perushaan 

akan menciptakan nilai terdiferensiasi untuk segmen sasaran dan posisi apa 

yang ingin diduduki perusahaan dalam segmen itu (Kotler dan Armstrong, 

2009). Diferensiasi ini penting, karena pasa konsumen menekankan bahwa 

dalam pembelian mereka terdapat dua alasan. Alasan pertama yaitu mereka 

melakukan pilihan barang atau jasa adalah yang lebih baik, alasan kedua yaitu 
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barang atau jasa yang dibeli itu adalah yang lebih murah (Sofjan Assauri, 

2012).  

a. Manfaat Positioning 

       Pelanggan dari suatu segmen pasar mempunyai kebutuhan dan 

keinginan yang berbeda dengan pelanggan lain dari segmen pasar yang 

berbeda. Dalam hal ini, strategi pemposisian dilakukan untuk 

memungkinkan pemasar mengambil suatu keunggulan dan cepat tanggap 

atas perbedaan. menurut Ali Hasan (2009) pemposisian yang berhasil 

terletak pada kemampuan perusahaan dalam menciptakan presepsi yang 

diinginkan perushaan, presepsi pelanggan dan pesaing itu sendiri, serta 

jaringan presepsi itu sendiri (perusahaan, pesaing, dan pelanggan). 

Pemposisian menjadi sangat penting, karena beberapa alasan yaitu: 

a Produk atau perusahaan baru tidak dapat bersaing dengan produk 

atau perusahaan yang sudah memiliki posisi yang terbentuk kuat, 

mereka memiliki tempat tertinggi dalam benak calon konsumen. 

Posisioning memberi jalan untuk bersaing di sekelilingnya, dibawah 

atau diatasnya, tetapi tidak secara langsung. 

b Dalam penempatan, nama produk atau perusahaan adalah hal yang 

sangat penting, apabila nama perusahaan kurang sesuai bagi produk 

baru yang ingin dijual, ciptakan nama perusahaan baru dan posisi 

yang baru. 
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b. Macam-Macam Product Positioning 

       Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa 

positioning dapat ditentukan menurut produk dan perusahaan dan 

penempatan oleh perusahaan. Terdapat beberapa cara product 

positioning yang dapat dilakukan pemasar dalam memasarkan produk 

kepada konsumen yang dituju antara lain (Tjiptono, 2015):  

a Penentuan Posisi Menurut Atribut 

Perusahaan memposisikan dirinya berdasar atribut, sifat atau fitur 

spesifik. Misalnya simbol, lambang, ukuran, warna, keberadaan, 

kedudukan, dsb. Pemilihan atribut yang dijadikan basis positioning 

harus dilandaskan oleh 6 kriteria, yaitu: 

1) Important (tingkat kepentingan) 

2) Distinctiveness (keunikan) 

3) Superioritas 

4) Communicabillity (dapat dikomunikasikan) 

5) Affordability (terjangkau) 

6) Profitability (profitabilitas) 

b Penentuan Posisi Berdasarkan Harga dan Kualitas 

Dalam pengertian ini positioning yang berusaha menciptakan 

kesan/citra berkualitas tinggi lewat harga mahal atau sebaliknya. 
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c Penentuan Posisi Menurut Penerapan Penggunaan 

Produk diposisikan sebagai alternatif terbaik untuk situasi 

pemakaian atau aplikasi tertentu. Misalnya Bodrek diposisikan 

sebagai obat yang boleh diminum sebelum makan.  

d Penentuan Posisi Menurut Pemakai  

Produk diposisikan sebagai pilihan terbaik untuk kelompok 

pemakai tertentu, misalnya minuman kesehatan untuk para atlet 

dan kameran instan untuk para amatir. 

e Penentuan Posisi Menurut Pesaing 

Klaim produk dihubungkan dengan posisi persaingan terhadap pesaing 

utama. Misalnya 7UP, memposisikan dirinya sebagai “The Un-Coca 

Cola” dan Pepsi memposisikan dirinya sebagai “Generation:Next” 

Selain itu juga bisa berupa klaim berupa perbandingan langsung dengan 

produk pesaing. 

f Penentuan Posisi Menurut Kategori Produk 

Produk diposisikan sebagai pemimpin dalam katagori produk. Katagori 

produk dapat dikelompokan dalam katagori makanan dan minuman, 

katagori produk rumah tangga, katagori obat-obatan, katagori 

perawatan pribadi, dsb. 

g Penentuan Posisi Menurut Manfaat 

Perusahaan berusaha memposisikan produk sebagai pemimpin pasar 

dalam suatu manfaat tertentu. Contoh pasta gigi Sensodyne yang 

dikhususkan bagi gigi sensitif. 
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       Dapat disimpulkan positioning merupakan suatu tindakan atau langkah-

langkah yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya penawaran nilai dimana 

dalam satu segmen tertentu konsumen mengerti dan menghargai apa yang 

dilakukan suatu perusahaan dibanding dengan pesaingnya. Positioning bukan 

menciptakan produk pada segmen tertentu namun lebih menempatkan produk 

dibenak konsumen pada segmen tertentu dengan cara berkomunikasi. Kunci 

utama keberhasilan positioning terletak pada presepsi yang diciptakan. Selain 

ditentukan oleh presepsi pelanggannya sendiri, posisi atau citra sebuah 

perusahaan dipengaruhi pula oleh para pesaing dan pelanggan mereka. 

5. Analisis Kluster 

       Analisis kluster adalah sebuah teknik yang digunakan untuk 

mengidentifikasi objek atau individu yang serupa dengan memperhatikan 

beberapa kriteria (Kuncoro, 2013). Pengertian lainnya menyatakan analisis 

kluster adalah teknik yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek 

menjadi kelompok yang relatif homogen yang disebut kluster (Malhotra, 

2005). Dalam analisis ini akan terbentuk kelompok dan dalam setiap 

kelompok tersebut memiliki sifat homogen antar anggota dalam kelompok. 

Tujuan utama dari analisis kluster adalah menggabungkan objek – objek 

yang memiliki kesamaan ke dalam sebuah kelompok atau kluster. 
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Gambar 2.3 Ilustrasi Objek Sebelum dan Sesudah Kluster 

Sumber: Malhotra (2005) 

1.  Penelitian Terdahulu 

       Landasan penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai referensi 

dalam menunjang keakuratan data dan penelitian yang dilakukan saat ini. 

Hasil penelitian terdahulu dpat dijadikan referensi bagi peneliti dan 

membantu dalam penelitian saat ini. Berikut ini terdapat beberapa penelitian 

yang berhubungan dengan topik bahasan 

Jessika Devi pada tahun 2016 di Josh Cafe yang merupakan rumah 

makan di daerah Purworejo, Jawa tengah. Metode yang digunakan  

penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik 

wawancara. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisa strategi 

pemasaran yang dilakukan Josh Cafe sebagai cafe baru dengan menganalisa 

segmentasi, targeting serta positioning. Dapat disimpulkan bahwa Josh Cafe 

membagi pasar berdasarkan dari segmentasi demografis dan perilaku dan 

hasil dari wawancara dapat disimpulkan bahwa segmentasi pasar Josh Cafe 

adalah remaja pelajar dan keluarga, terdiri dari usia muda hingga dewasa. 
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Target pasar dari Josh Cafe yaitu para kaum remaja dan keluarga karena 

melihat dari antusiasme dari kalangan remaja dan keluarga di Purworejo 

yang suka berkumpul bersama sambil menyantap makanan bersama teman 

atau keluarga. Hasil dari posisi pasar Josh Cafe yaitu menggunakan 

pemosisian penggunaan dan manfaat produk, yaitu sebagai tempat makan 

dan berkumpul. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Andrian Gunarso pada tahun 

2016 di Indotaste yang merupakan penghasil makanan beku dengan rasa 

khas Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif 

deskriptif dengan metode wawancara dan observasi. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui segmenting, targeting, positioning yang tepat 

untuk projek Indotaste. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

segmentasi dari Indotaste konsumen dengan umur 21 tahun keatas, wilayah 

dijangkau yaitu area Surabaya. Target pasarnya yaitu mahasiswa dan ibu 

rumah tangga, yang memiliki penghasilan 2 sampai 6 juta rupiah perbulan. 

Posisi pasar yang didapat dari hasil analisis wawancara terhadap konsumen 

Indotaste  adalah dari segi rasa produk Indotaste sangat enak dan memiliki 

khas rasa Indonesia. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hari Wijaya (2016) di Kecap 

Blekok , metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis yang digunakan analisis 

deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui segmentasi, targeting, 

positioning serta strategi harga perusahaan pada Kecap Blekok Cilacap.  
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Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini yaitu segmen pasar dari 

perusahaan kecap Blekok adalah kelas menengah kebawah, target pasar 

yang dipilih yaitu konsentrasi segmen atau pasar tunggal, kecap Blekok 

memposisikan pada kelas menengah kebawah dengan kualitas tinggi, untuk 

strategi harga perusahaan kecap Blekok menggunakan metode cost plus 

pricing untuk mengatur harga jual. 

Dari tiga penelitian terdahulu diatas yang telah diuraikan, terdapat 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif 

kualitatif metode survei. Analisis deskriptif kualitatif untuk 

mendeskripsikan orang maupun lingkungan kasus berdasarkan keadaan 

nyata dilapangan, sedangkan perbedaanya yang terdapat pada penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah teknik 

pengumpulan data yang peneliti akan gunakan yaitu metode kuisioner dan 

objek penelitian yang kedua dan ketiga menggunakan objek produk 

makanan beku dan kecap sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan objek rumah makan. 
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C. Kerangka Pikir 

Segmentation Targeting Positioning 

• Geografis 
Tempat tinggal 

• Demografis 
Usia 

jenis kelamin 

Ukuran keluarga 

Status perkawinan 

Pendapatan 

Pekerjaan 

Pendidikan 

• Perilaku 
Situasi 

Manfaat-Kualitas 

Manfaat -Kenyamanan 

Manfaat-Jasa 

Manfaat-Kecepatan 

Status pengguna 

Tingkat pengguna 

Status loyalitas 

Tahap kesiapan 

Sikap terhadap produk 

 Ukuran dan 

pertumbuhan 

segmen 

 Karakteristik 

struktural segmen 

 Kesesuaian antar 

produk dan pasar 

 

 Important 

 Distinctive 

 Superior 

 Preemtive 

 Affordable  

 Profitable 

Sumber: Kotler dan Armstrong (2009) dan Tjiptono (2012) 

Kerangka pikir diatas menjelaskan tentang proses untuk menganalisis 

strategi pemasaran Mi3 Setan dan Ayam Geprek Jumbo. Tahap pertama 

yaitu segmentasi, menurut Kotler dan Armstrong (2009) terdapat variabel 

utama dalam segmentasi pasar yaitu segmentasi geografi, demografi, dan 

perilaku. Tahap kedua yaitu targeting, menurut Tjiptono (2012) terdapat 

tiga faktor targeting yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen, karakteristik 

struktural segmen, dan kesesuaian antar produk dan pasar 
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Tahap ketiga yaitu positioning, menurut Tjiptono (2012) terdapat 

beberapa cara untuk memposisikan produk dalam memasarkan kepada 

konsumen yaitu dengan menganalisis important, distinctive, superior, 

preemtive, affordable, dan profitable. 

 


