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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Pengertian Manajemen 

Setiap perusahaaan mempunyai tujuan yang telah ditetapkan, karena tujuan 

itulah yang akan memberikan arah bagi kegiatan yang akan dilakukan  serta 

digunakan  untuk mengukur efektivitas kegiatannya. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, perusahaan harus pandai dalam mengelola faktor-faktor produksi yang ada 

dalam perusahaannya. Faktor-faktornya adalah tenaga kerja, bahan 

baku,mesin,metode,uang atau modal dan pasar. Atau dalam bahasa Inggrisnya 

dikenal dengan istilah “6 M” (Man, Material, Machines, Methods, Money, Mar ket) . 

Keenam faktor harus dikembangkan semaksimal mungkin oleh perusahaan dengan 

menggunakan fungsi-fungsi manajemen.  

Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, 

karyawan, dan masyarakat. Dengan manajemen daya guna dan hasil guna unsur-

unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Terdapat banyak definisi atau pengertian 

mengenai manajemen yang di tulis oleh beberapa ahli manajemen, di mana 

didalamnya memberikan rincian yang berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki 

kesimpulan yang sama. 

Menurut Mary Parker Follet 

“Manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan orang lain” 
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Definisi diatas mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan 

organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melasanakan berbagai tugas 

yang mungkin diperlukan atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu 

sendiri. 

Menurut M. Fuad (2003 : 92) 

“Manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan 

perencanaan, pengoganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang 

dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber daya lainnya” 

Menurut M. Manullang (2004 : 5) 

“Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, 

penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya untuk mencapai 

tujuan yang sudah ditetapkan”. 

Menurut Stephen. P. Robbin dan Mary Coulter (2002 : 6) 

“Manajemen sebagai proses mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan 

pekerjaan sehingga secara efektif dan efisien dengan dan melalui orang 

lain”. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

adalah proses yang aktivitasnya saling berkaitan, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan atau 

sasaran yang telah ditetapkan dengan memperlihatkan sumber daya yang ada. Dan 

dari beberapa definisi diatas kita juga akan dapat menarik tiga hal pokok penting, 

yang pertama, adanya tujuan yang ingin dicapai : kedua, tujuan dicapai dengan 
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mempergunakan kegiatan-kegiatan orang lain : dan yang ketiga, kegiatan-kegiatan 

orang lain harus dibimbing dan diawasi. 

 

2.2 Pengertian Pemasaran dan Manajemen pemasaran 

 Pemasaran adalah termasuk salah satu kegiatan dalam perekenomian dan 

membantu dalam penciptaan nilai ekonomi. Sedangkan nilai ekonomi itu sendiri 

akan menentukan harga barang dan  jasa bagi individu-individu. Adapun faktor-

faktor penting yang dapat menciptakan nilai ekonomi seperti : Produksi, Pemasaran, 

Konsumsi. Pemasaran berada di antara produksi dan konsumsi, ini berarti bahwa 

pemasaran menjadi penghubung di antara kedua faktor tersebut. Dalam kondisi 

perekomian seperti sekarang ini, tanpa adanya pemasaran orang sulit mencapai 

tujuan konsumsi yang memuaskan. 

 Beberapa ahli telah mengemukakan definisi tentang pemasaran yang 

kelihatannya agak berbeda meskipun sebenarnya sama. Perbedaan ini disebabkan 

karena mereka meninjau pemasaran dari segi yang berbeda-beda. Ada yang 

menitikberatkan pada segi fungsi, segi barangnya, segi kelembagaannya, segi 

manajemennya, dan ada pula yang menitikberatkan dari semua segi tersebut 

sebagai suatu sistem. Pemasaran merupakan tugas terakhir dari kegiatan ekonomi 

dalam memuaskan kebutuhan hidup manusia. Pemasaran memiliki aspek yang 

berbeda bagi setiap individu. Itulah sebabnya pemasaran dapat ditelaah dari 

berbagai sudut pandang dan kenyataan ataupun fenomena yang ada dalam 

masyarakat, tertutama yang ada dalam perekonomian.  
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Jika dilihat dari struktur tugasnya, pemasaran berfungsi untuk menemukan 

barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia serta menjual barang dan jasa 

tersebut ke tempat konsumen berada pada waktu yang diinginkan, dengan harga 

yang terjangkau tetapi tetap menguntungkan bagi perusahaan yang memasarkan.  

Untuk mengetahui tentang pentingnya pemasaran sebagai salah satu kunci 

perekonomian, ada baiknya kita melihat berbagai definisi dari para ahli. Berikut ini 

beberapa definisi dari para ahli tentang pengertian pemasaran : 

Menurut Philip Kotler (2002 : 6) 

“Pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain”. 

Menurut Hermawan kertajaya dkk dari MarkPlus (2003 : 11) 

“Pemasaran adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan 

proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari inisiator kepada 

stakeholders-nya”. 

inisiator diatas individu, negara, perusahaan, dan lain-lain yang memiliki 

inisiatif memulai proses pertukaran. Sedang stakeholders terdiri dari pemilik 

perusahaan, pelanggan, karyawan, pemasok, pemerintah, publik. 

Menurut Charles W. Lamb. Jr. Joseph F. Hair. Jr. Carl Mc Daniel dalam buku 

pemasaran (2001 : hal 13) 

“Pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan menjalankan konsep, 

harga, promosi dan distribusi sejumlah ide, barang dan jasa untuk 
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menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan tujuan individu dan 

organisasi”. 

Dari sejumlah definisi pemasaran diatas, kita dapat membedakan antara 

definisi sosial dan definisi manajerial. Definisi sosial menunjukan peran yang 

dimainkan oleh pemasaran di masyarakat, sedangkan untuk definisi manajerial, 

pemasaran sering digambarkan sebagi “seni menjual produk”.  

Dalam memasarkan produknya perusahaan membutuhkan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian yang dituangkan dalam manajemen pemasaran. 

Umumnya orang beranggapan bahwa manajemen pemasaran berkaitan dengan 

upaya pencarian pelanggan dalam jumlah besar untuk menjual produk yang telah 

dihasilkan perusahaan. Tetapi pandangan ini terlalu sempit, karena biasanya suatu 

organisasi (perusahaan) akan menghadapi kondisi permintaan produk yang 

tingkatannya berbeda beda. Pada suatu saat mungkin tidak ada permintaan 

terhadap produknya, mungkin permintaannya cukup, permintaannya tidak teratur, 

atau terlalu banyak permintaan, sehingga manajemen pemasaran harus mencari 

jalan untuk mengatasi keadaan permintaan yang berubah-ubah ini. Jadi, manajemen 

pemasaran tidak saja berkaitan dengan upaya mencari dan meningkatkan 

permintaan, tetapi juga mengelola permintaan pada saat tertentu. Untuk lebih 

jelasnya yang dimadsud dengan manajemen pemasaran, berikut penulis kemukakan 

beberapa definisi para ahli : 

Menurut M. Fuad, Christin H., Nurlela, Sugiarto, Paulus, Y.E.F. (2000 : 124) 

“Manajemen pemasaran adalah suatu analisis, perencanaan, implementasi, 

dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, 
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membangun, dan mempertahankan pertukaran yang bermanfaat dengan 

pembeli untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi”.  

Menurut Boyd, Walker, Larreche (2000 : 18) 

“Manajemen Pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, 

mengkoordinasikan, dan mengendalikan program-program yang mencakup 

pengkonsepan, penetapan harga, promosi dan distribusi dari produk, jasa, 

dan gagasan yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran 

yang menguntungkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan 

perusahaan”.  

Menurut Philip Kotler (2002 : 4) 

“Marketing is the process of planning of executing to conception, 

pricing, promotion and distribution of ideas, goods , and services to 

creates exchanges that satisfy individual and organ izational goals”. 

Artinya ; 

“Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan 

konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi, gagasan, barang dan 

jasa untuk menghasilkan pertukaran yang memuaskan individu dan 

memenuhi tujuan organisasi”. 

 Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pemasaran adalah suatu proses merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan 

program-program dan usaha-usaha pemasaran melalui analisa kesempatan pasar, 

penentuan pasar sasaran, serta penentuan strategi yang tepat. 
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 Manajemen pemasaran dirancang untuk mencapai tujuan organisasi dengan 

berusaha menciptakan dan mempertahankan pertukaran yang saling 

menguntungkan dengan pelanggan. Manajemen pemasaran memiliki tiga komponen 

utama yang disajikan secara sistematis. Ketiga komponen tersebut adalah 

Segmenting, Targeting dan Positioning.  

 Manajemen pemasaran berupaya mempengaruhi tingkat, saat dan karakter 

permintaan dengan cara yang akan membantu pencapain tujuan organisasi. Karena 

itu manajemen pemasaran sering disebut juga sebagai manajemen permintaan. 

 

2.3 Pengertian Bauran Pemasaran 

 Bauran pemasaran adalah kegiatan pemasaran dan saling menunjang satu 

sama lain. Keberhasilan perusahaan di bidang pemasaran didukung oleh 

keberhasilan dalam memilih produk yang tepat, harga yang layak, saluran distribusi 

yang baik, dan promosi yang efektif. 

 Empat kebijaksanaan pemasaran yang sering disebut konsep 4(empat) P 

atau bauran pemasaran (marketing mix) tersebut adalah Produk (product), Harga 

(price), Saluran Distribusi (place), dan Promosi (promotion). Untuk mencapai tujuan 

pemasaran, keempat unsur tersebut harus saling mendukung dan saling 

berhubungan dan dari sekian banyak variabel, manajemen harus memilih kombinasi 

terbaik yang dapat menyesuaikan dengan lingkungan masing-masing variabel. 

Sehingga keberhasilan di bidang pemasaran diharapkan diikuti oleh kepuasan 

konsumen. Berikut beberapa definisi Bauran Pemasaran : 
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Menurut Drs. Basu Swastha DH.,M.B.A. (2000 : 42) 

“Bauran Pemasaran adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan 

yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni Produk, 

Struktur Harga, Kegiatan Promosi, dan Sistem Distribusi”. 

Menurut Philip Kotler (2000 : 5) 

“Marketing mix is the set of marketing tools that t he firm uses to pursue 

its marketing objectives in the target market”. 

Artinya : 

“Bauran Pemasaran adalah seperangkat variabel pemasaran yang dapat 

dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam 

pasar sasaran”. 

Menurut Drs. H. Indriyo Gitosudormo (2001 : 203) 

“Bauran Pemasaran atau Marketing mix merupakan alat yang dapat 

dipergunakan oleh pengusaha untuk mempengaruhi konsumennya”. 

Menurut H . Djaslim Saladin dan Yevis Marty Oesman (2002 : 3) 

“Bauran Pemasaran adalah serangkaian dari variabel pemasaran yang dapat 

dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam 

pasar sasaran” 

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Marketing mix adalah 

sekumpulan variabel yang terkendali dimana satu sama lain saling berkaitan untuk 

dikombinasikan oleh perusahaan dengan tepat agar menjadi suatu tujuan 

pemasaran perusahaan. 
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2.3.1. Produk (product)  

 Produk adalah barang atau jasa yang bisa ditawarkan di pasar untuk 

mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat 

memenuhi keinginan dan kebutuhan. Pembeli akan membeli produk kalau merasa 

cocok. Karena itu, produk harus disesuaikan dengan keinginan ataupun kebutuhan 

pembeli, agar pemasaran produk berhasil. Produk juga didefinisikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, 

digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan 

pasar yang bersangkutan. 

 Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas 

‘sesuatu’ yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi 

melalui pemenuhan kebutuhan atau keinginan konsumen, sesuai dengan 

kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu, produk dapat 

pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen 

melalui hasil produksinya.  

2.3.2. Harga (price) 

 Harga adalah sejumlah kompensasi (uang maupun barang, kalau mungkin) 

yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang dan jasa. Pada 

saat ini, bagi sebagian besar anggota masyarakat, harga masih menduduki tempat 

teratas sebagai penentu dalam keputusan utnuk membeli suatu barang atau jasa. 

Karena itu, penentuan harga merupakan salah satu keputusan penting bagi 

manajemen perusahaan. Harga yang ditetapkan harus dapat menutup semua biaya 
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yang telah dikeluarkan untuk produksi ditambah besarnya persentase laba yang 

diinginkan. Jika harga ditetapkan terlalu tinggi, secara umum akan kurang 

menguntungkan, karena pembeli dan volume penjualan berkurang. Akibatnya 

semua biaya yang telah dikeluarkan tidak dapat tertutup, sehingga pada akhirnya 

peruasahaan menderita kerugian. Maka, salah satu prinsip dalam penentuan harga 

adalah penitikberatan pada kemauan pembeli terhadap  harga yang telah ditentukan 

dengan jumlah yang cukup untuk menutup biaya-biaya yang telah dikeluarkan 

beserta persentase laba yang diinginkan. 

2.3.3. Saluran Distribusi (place) 

 Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk 

menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang 

mengupayakan agar produk sampai ke tangan konsumen. Saluran distribusi 

penting, karena barang yang telah dibuat harganya sudah ditetapkan itu masih 

menghadapi masalah, yakni harus disampaikan kepada konsumen. Para penyalur 

dapat menjadi alat bagi perusahaan untuk mendapatkan umpan balik dari konsumen 

di pasar penentuan jumlah penyalur juga merupakan masalah yang sangat penting 

untuk dipertimbangkan : dalam kasus-kasus tertentu disesuaikan dengan sifat 

produk yang ditawarkan. Barang kebutuhan sehari-hari, misalnya, membutuhkan 

banyak penyalur, sedangkan barang-barang berat seperti peralatan industri tidak 

demikian. Kesalahan dalam penentuan jumlah penyalur akan mendatangkan 

persoalan baru bagi perusahaan. Bila jumlah penyalur terlalu sedikit menyebabkan 

penyebaran produk kurang luas, sedangkan jumlah penyalur yang terlalu banyak 
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mengakibatkan pemborosan waktu, perhatian dan biaya. Karena itu dalam 

menentukan jumlah penyalur harus berhati-hati. 

2.3.4. Promosi (promotion) 

 Promosi adalah bagian dari bauran pemasaran yang besar peranannya. 

Promosi merupakan kegiatan-kegiatan yang secara aktif dilakukan perusahaan 

untuk mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkan. Promosi juga 

dikatakan sebagi proses berlanjut karena dapat menimbulkan rangkaian kegiatan 

perusahaan yang selanjutnya. Karena itu promosi dipandang sebagai arus informasi 

atau persuasi satu arah yang dibuat untuk meengarahkan seseorang atau 

organisasi agar melakukan pertukaran dalam pemasaran. Kegiatan dalam promosi 

ini pada umumnya adalah periklanan, personal selling, promosi penjualan, 

pemasaran langsung, serta hubungan masyarakat dan publisitas. 

 

2.4 Pengertian Pasar 

 Pemasaran adalah proses perpindahan barang atau jasa dari produsen ke 

konsumen, atau semua kegiatan yang berhubungan dengan arus barang atau jasa 

dari produsen ke konsumen. Secara lebih luas pemasaran dapat diterjemahkan 

sebagai suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan 

serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Untuk melakukan proses 

pertukaran tersebut biasanya terjadi di sebuah tempat yang diberi nama pasar. 

 Pengertian tentang pasar sering membingungkan karena istilah pasar 

mempunyai berbagai macam arti. Orang dapat mengatakan tentang pasar modal, 
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pasar burung, pasar sepeda, pasar mobil bekas, pasar pemerintah, dan seterusnya. 

Sebenarnya apa yang dimadsud dengan pasar. Pengunaan istilah “pasar” dapat 

diterapkan dalam teori ekonomi, dalam dunia usaha pada umumnya, dan dalam 

bidang pemasaran khususnya. Oleh karena itu kita akan mengenal beberapa definisi 

tentang pasar. 

Menurut Drs. Basu Swastha. DH.,M.B.A. (1999 : 50) 

“Pasar adalah tempat dimana pembeli dan penjual bertemu dan berfungsi, 

barang atau jasa tersedia untuk dijual, dan terjadi perpindahan hak milik”. 

Sedangkan definisi yang kedua menyatakan bahwa : 

“Pasar adalah jumlah seluruh permintaan barang atau jasa oleh pembeli-

pembeli potensial”. 

 Dalam definisi yang pertama terdapat suatu keadaan dan kekuatan tertentu 

yang dapat menentukan harga, yaitu bertemunya pembeli dan penjual dengan 

fungsi yang mereka lakukan masing-masing. Istilah “pasar” pada definisi yang kedua 

sering ditukarkan dengan istilah “permintaan”, bahkan sering pula dipakai secara 

bersama-sama sebagai permintaan pasar (market demand). Kedua definisi tersebut 

masih dianggap sebagai definisi yang agak sempit dan kurang memadai. Oleh 

karena itu kita akan menggunakan definisi pasar yang lebih luas. 

Menurut William J. Stanton dari Azas-azas Marketing (1999 : 51) 

“Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang 

untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya”. 

 Jadi, dalam permintaan pasar untuk beberapa barang dan jasa. Terdapat 

tiga faktor yang perlu diperhatikan. Ketiga faktor tersebut adalah : 
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1. Orang dengan segala keinginannya 

2. Daya beli mereka 

3. Tingkah laku mereka. 

Pada waktu orang memproduksi sebuah barang (barang ekonomi), 

mengembangkan jasa baru, atau mempunyai pendapat baru untuk mengatasi 

masalah-masalah sosial, mereka mulai mecari orang yang bersedia menggunakan 

kreasi mereka. Jadi, mereka mempunyai potensi untuk memuaskan orang lain 

dengan sesuatu yng mereka miliki. Sebaliknya, pada waktu seseorang mempunyai 

keinginan untuk puas, ia mulai berusaha mencari orang lain yang bersedia 

memuaskannya. Jadi, ia mempunyai potensi untuk menggunakan hasil dari usaha 

orang lain. 

Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong (2001 : 215) 

“Pasar adalah kumpulan semua pembeli nyata dan pembeli potensial dari 

suatu produk atau jasa. Suatu pasar adalah kumpulan pembeli, dan suatu 

industri adalah kumpulan penjual”. 

 Sesuai dengan definisi yang ketiga tentang pasar, maka orang yang dapat 

dimasukkan sebagai pasar adalah pihak kedua (orang yang menggunakan hasil dari 

usaha orang lain). Namun perlu diingat pula bahwa pihak pertama (orang yang 

mempunyai kreasi/sesuatu yang digunakan oleh orang lain) juga dapat dimasukkan 

sebagai pasar. Ini disebabkan karena mereka dapat bertindak sebagai pihak kedua 

pada kesempatan lain. Jadi, selain menawarkan sesuatu, mereka juga 

menginginkan sesuatu. 
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2.5 Segmentasi Pasar 

Pasar terdiri dari banyak pembeli, dan para pembeli berbeda dalam satu atau 

beberapa hal. Misalnya berbeda dalam keinginan, sumber daya,lokasi, sikap 

pembelian dan praktek-praktek pembelian mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

tiap individu adalah unik, setiap individu tetap memiliki kemauan, kebutuhan, 

motivasi yang beraneka ragam atau unik. Selera konsumen selalu berubah 

begitupun dengan struktur harga, sementara pada saat yang sama terobosan-

terobosan baru di bidang teknologi informasi bermunculan. Persaingan semakin 

tajam, tidak hanya datang dari dalam negeri tapi juga datang dari produk-produk luar 

negeri. Bahkan semakin bertambah rumit lagi adalah semakin banyaknya kosumen 

membeli barang. 

Jelaslah bahwa strategi menjadi tumpuan utama untuk mengantisipasi dan 

mengadaptasi perilaku konsumen. Strategi pemasaran itu harus sesuai dengan 

dinamika pasar, dengan visi dan realitas yang tengah berlangsung. Disamping itu, 

strategi harus mudah dipahami sehingga memacu personil untuk melakukannya.  

Untuk memahami perilaku kosumen, terlebih dahulu pemasaran harus dapat 

membuat strategi segmentasi pasar (segmentation). 

Segmentasi berarti memilah-milah konsumen ke dalam kelompok-kelompok 

yang mempunyai kesamaan kebutuhan. Segmentasi pasar merupakan strategi yang 

sangat penting dalam mengembangkan program pemasaran. Dengan segmentasi 

pasar, diharapkan usaha-usaha pemasaran yang dilakukan dapat mencapai tujuan 

perusahaan secara efisien dan efektif. Segmentasi pasar dikembangkan untuk 

memilih salah satu pasar sasaran yang bisa diidentifikasi dari berbagai sudut 
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pandang seperti demografi, perilaku, psikografi dan variable-variabel lain yang 

relevan. 

 Strategi segmentasi yang tepat, dapat mengurangi tekanan persaingan 

ketika pesaing tidak dapat memenuhi produk yang sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan segmen yang khusus. Pesaing yang hanya memiliki satu produk yang 

memenuhi kebutuhan umum akan kalah dengan perusahaan yang memiliki banyak 

produk dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan segmen khusus. 

Definisi market segmentasi menurut Kotler dan Armstrong (2001 : 64) 

“The process of dividing a market into : distinct groups of buyers with different 

needs, charesteristics, or behavior who might require separate products or 

marketing mixes”. 

Menurut Petter dan Donelly (2001 : 70) 

“Market segmentation is the process of dividing a market into groups of 

similar consumer and selecting the most appropriate groups for the firm to 

serve”. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa segmentasi pasar 

adalah proses mengkotak-kotakan pasar yang heterogen ke dalam kelompok-

kelompok “Potensial Costumers” yang memiliki kesamaan kebutuhan atau 

kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan 

uangnya menjadi lebih homogen. Karena pasar sangat heterogen, akan sulit bagi 

perusahaan sebagai produsen untuk melayaninya. Oleh karena itu, pemasar harus 

memilih segmen-segmen tertentu saja dan meninggalkan bagian pasar yang 

homogen yang memiliki ciri-ciri yang sama dan cocok dengan kemampuan 
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perusahaan untuk memenuhi permintaannya. Analisis segmentasi membantu 

perusahaan mengetahui sifat dasar konsumen yang pada dasarnya berbeda-beda. 

2.5.1 Dasar-dasar segmentasi pasar konsumen  

 Variable-variabel untuk segmen pasar konsumen dibagi menjadi dua 

kelompok, pertama berdasarkan karakteristik konsumen yang mencakup 

karakteristik konsumen yang mencakup karakteristik geografis, demografis, dan 

psikografis dan yang kedua membentuk segmen dengan melihat pada tanggapan-

tanggapan konsumen pada produk tertentu seperti manfaat yang diinginkan 

konsumen, alasan penggunaan merek tertentu dan loyalitas. Menurut Kotler dan 

Armstrong (2001 : 249-259), variable utama yang dapat digunakan adalah : 

1. Geographic Segmentation 

Segmentasi geografis membagi pasar ke dalam unit geografis yang berbeda-

beda seperti negara, regional, negara bagian, kota atau lingkungan.  

2. Demographic Segmentation 

Segmentasi demografis menbagi pasar kedalam grup-grup berdasarkan 

pada variable seperti usia, jenis kelamin, siklus keluarga, pendapatan, 

pekerjaan, pendidikan, agama, ras dan kebangsaan. 

3. Psychographic Segmentation 

Segmentasi psikografis membagi pembeli menjadi beberapa grup yang 

berbeda berdasarkan pada kelas sosial, gaya hidup atau karakteristik 

kepribadian. 
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4. Behavioral Segmentation 

Segmentasi perilaku memilih pembeli kedalam grup-grup yang didasarkan 

pada pengetahuan, sikap, penggunaan atau tanggapan terhadap merek 

suatu produk. 

2.5.2 Karakteristik segmentasi pasar 

Di antara segmen pasar yang ada terdapat segmen yang menarik, yaitu segmen 

pasar yang terlayani atau belum atau sudah terlayani tetapi kurang baik di samping 

memperhatikan segmen pasar yang menarik tersebut masih ada beberapa faktor 

yang harus dipertimbangkan untuk menunjang usaha segmentsi yang efektif. 

1. Measurable 

 Ukuran, daya beli, dan profil segmen harus dapat diukur. 

2. Substantial 

Segmen harus cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. 

3. Accessible 

Segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. 

4. Differentiable 

Segmen-segmen dapat dipisah-pisahkan secara konseptual dan memberikan 

tanggapan yang berbeda terhadap unsur-unsur dan program-program 

bauran pemasaran yang berlainan. 

5. Actionable 

Program-program yang efektif dapat dirumuskan untuk menarik dan melayani 

segmen-segmen yang bersangkutan. 
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2.6 Penetapan Pasar Sasaran (Market Targeting) 

 Menetapkan target pasar merupakan tahap selanjutnya dari analisis 

segmentasi pasar. Segmentasi pasar tersebut memberikan peluang-peluang bagi 

perusahaan, maka perusahaan tersebut harus mengevaluasi dan memilih segmen 

mana yang akan dipilih dan dilayani.  

 Targeting adalah proses penyeleksian produk atau pelayanan terbaik 

sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan 

perusahaan. Didalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda-beda, ada tiga 

faktor yang perlu diperhatikan, yaitu : Pertumbuhan dan besarnya segmen, Daya 

tarik struktural segmen, dan Menyeleksi segmen pasar.  

Definisi Market Targeting menurut Kotler dan Armstrong (2001 : 64) 

“The process of evaluating each market segment’s attractiveness and 

selecting one or more segments to enter”. 

Sedangkan target market sendiri menurut Kotler dan Armstrong (2001 : 265) 

“A set of buyers sharing common needs or characteristics that the company 

decides to serve”. 

 Berdasarkan definisi di atas, maka Marketer sebaiknya harus memilih dan 

memfokuskan kegiatannya pada satu pasar yang dipilih yaitu pasar yang potensial 

dan menguntungkan (optimal) yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

peruasahaan. 
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2.6.1 Pendekatan-pendekatan Pasar Sasaran (Target Market). 

 Setelah melakukan segmentasi, pemasar dapat memilih target pasar yang 

sesuai dengan tahap segmentasi tersebut. Pemasar dapat memilih salah satu dari 

tiga pendekatan berikut ini dalam menentukan pasar sasaran (target market). 

Pertama, pemasaran yang tidak didiferensiasi (undifferentiated marketing/mass 

marketing), kedua, pemasaran diferensiasi (differentiated marketing) dan ketiga 

pemasaran konsentrasi (concentrated marketing). 

1. Mass Marketing  

Pendekatan pemasaran massal dalam menentukan pasar sasaran bertujuan 

untuk menangkap seluruh pasar melalui satu program pemasaran dasar. 

Dengan pendekatan ini perusahaan percaya bahwa konsumen mempunyai 

keinginan yang sama berkenaan dengan atribut-atribut produk atau 

konsumen dan mengabaikan adanya perbedaan-perbedaan di antara 

segmen. Tujuan utama dari pemasaran missal adalah untuk mencapai skala 

ekomomis, sehingga efisiensi produksi bisa tercapai yang pada akhirnya 

berdampak pada penetapan harga.  

2. Differentiated Marketing 

Dalam pemasaran diferensiasi, perusahaan berusaha menarik dua atau lebih 

kelompok konsumen dengan strategi pemasaran yang berbeda untuk 

masing-masing segmen. Pendekatan ini mengkombinasikan 

undifferenstiated marketing dan concentrated marketing. 
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3. Concentrated Marketing 

Dengan pemasaran konsentrasi, perusahaan bertujuan mempersempit 

segmen konsumen yang spesifik, dengan satu rencana pemasaran yang 

melayani kebutuhan segmen yang ditentukan. Dengan pendekatan 

pemasaran konsentrasi, perusahaan tidak perlu mempunyai saluran 

distribusi yang luas, program pemasaran yang mahal. Pemasaran 

konsentrasi berarti memfokuskan bidikan pada kelaompok konsumen 

tertentu yang biasanya tidak tergarap oleh  pemasar lain. 

 

2.7 Penempatan Produk (Product Positioning) 

Hal yang paling penting dalam proses STP (Segmenting, Targeting,dan 

Positioning) adalah mencoba menempatkan produk di benak konsumen dengan ciri-

ciri yang untuk bisa dibedakan dengan produk lainnya atau disebut dengan 

positioning. Positioning merupakan cara pemasar menanamkan citra, persepsi dan 

imajinasi atas produk yang ditawarkan kepada konsumen melalui proses 

komunikasi. Sehingga konsumen yang memiliki penilaian tertentu terhadap produk 

perusahaan dan mengidentifikasikan dirinya melalui produk tersebut. 

Definisi Market Positioning menurut Rhenald Kasali (1999)  

“Positioning adalah strategi komunikasi untuk memasuki jendela otak 

konsumen, agar produk/merek/nama. Anda mengandung arti tertentu yang 

dalam beberapa segi mencerminkan keunggulan terhadap 

produk/merek/nama lain dalam bentuk hubungan asosiatif”. 
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Definisi di atas mengandung pengertian bahwa positioning bukan 

menciptakan produk dengan menempatkan pada segmen tertentu, tetapi 

menempatkan produk di benak konsumen pada segmen tertentu dengan cara 

komunikasi. Komunikasi yang dibangun oleh pemasar seharusnya menciptakan 

hubungan asosiatif antara produk dengan arti-arti tertentu yang positif, sehingga 

mempunyai keunggulan dibandingkan dengan produk yang lain. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2001 : 64) 

“Arranging for a product to occupy a clear, distinctive, and desirable place 

relative to competing products in the minds of target consumers”. 

Menurut Keegan (1999 : 210) 

“Positioning is the location of your product in the mind of your customers”. 

 Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam positioning 

perusahaan harus faham bagaimana konsumen memproses informasi, membentuk 

persepsi dan bagaimana persepsi itu mempengaruhi pengambilan keputusannya, 

karena sekali informasi ditempatkan pada posisi yang salah maka akan sulit diubah. 

2.7.1 Strategi Penentuan Posisi. 

Setiap perusahaan harus mampu mempromosikan perbedaan yang andal, 

sehingga memberikan kesan kepada konsumen bahwa penawarannyalah yang 

mempunyai nilai lebih tinggi. 

Kalau dilihat dari peta persepsi, ada beberapa strategi penentuan posisi, 

yaitu : 

1. Penentuan posisi menurut atribut : perusahaan memposisikan menurut 

atribut seperti ukuran. 
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2. Penentuan posisi menurut manfaat : produk diposisikan sebagai pemimpin 

dalam suatu manfaat tertentu, misalnya : mempunyai berbagai manfaat. 

3. Penggunaan posisi menurut penggunaan/penerangan. Memposisikan produk 

sebagai yang terbaik untuk sejumlah penggunaan/penerangan. 

4. Penentuan lokasi menurut pemakai. Produk diposisikan sebagai yang lebih 

baik dibandingkan dengan pesaing. 

5. Penentuan posisi menurut kategori produk. Produk diposisikan sebagai yang 

terbaik dalam suatu kategori produk. 

6. Penentuan posisi kualitas/harga. Produk yang diposisikan sebagai yang 

terbaik dan termurah. 

2.7.2 Kesalahan-kesalahan Positioning. 

Kesalahan-kesalahan yang harus dihindari di dalam positioning, menurut 

Kotler dan Armstrong (2001 : hal 326), yaitu : 

1. Underpositioning  

Gagal dalam memposisikan perusahaan. Pembeli ternyata memperoleh 

pandangan yang buram tentang perusahaan atau mereka tidak tahu dengan 

jelas sesuatu yang khusus dari perusahaan. 

2. Overpositioning  

Konsumen memberikan pandangan yang sempit tentang perusahaan. 

3. Confused positioning 

Pembeli mendapatkan citra perusahaan yang membingungkan. 
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4. Doubtful positioning 

Positioning ini diragukan kebenarannya karena tidak didukung oleh bukti 

yang memadai konsumen tidak percaya, karena selain tidak didukung oleh 

bukti yang memadai konsumen tidak percaya, karena selain tidak didukung 

oleh bukti yang kuat, mereka mungkin memiliki pengalaman tertentu 

terhadap merek tersebut, atau marketer mix yang diterapkan tidak konsisten 

dengan keberadaan produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


