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1. PENDAHULUAN 

Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan 

serta aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke 

waktu pada masing-masing tingkatan serta lokasinya. Strategi pemasaran 

modern secara umum terdiri dari tiga tahap yaitu: segmentasi pasar 

(segmenting), penetapan pasar sasaran (targeting) dan penetapan posisi pasar 

(positioning) (Kotler, 1997). Setelah mengetahui segmen pasar, target pasar 

dan posisi pasar maka dapat disusun strategi bauran pemasaran (marketing 

mix) yang terdiri dari strategi produk, harga, penyaluran/ distribusi dan 

promosi (Assauri, 1999). 

 

2. SEGMENTASI PASAR 

Segmentasi pasar merupakan upaya pemisahan pasar pada kelompok-

kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau 

tingkah laku mereka (Kotler,1997). Segmentasi pasar perlu dilakukan karena 

pada umumnya pasar untuk suatu produk atau jasa mempunyai banyak 

perbedaan terutaman pada kebutuhan, keinginan dan daya beli. Dengan 

melakukan segmentasi pasar, perusahaan akan lebih mudah melayani berbagai 

kebutuhan dan keinginan pasar tersebut. 

Dalam melakukan segmentasi pasar, terdapat beberapa cara. 

Segmentasi dapat dilakukan berdasarkan geografis, demografis, psikografis 

dan perilaku yang dapat digunakan secara tersendiri atau gabungan. Secara 

garis besarnya, dasar-dasar segmentasi pasar dijelaskan sebagai berikut : 

1. Orang dengan keinginan : segmentasi dapat dilakukan menurut dasar 

geografis dan demografis. 

2. Adanya uang untuk dibelanjakan : segmentasi dilakukan berdasarkan 

daya beli konsumen (distribusi pendapatan). 
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3. Kemauan untuk membelanjakan : segmentasi dilakukan dengan melihat 

perilaku beli konsumen.  

Disamping mengacu pada beberapa dasar segmentasi diatas pemasar 

dapat melakukan pembedaan segmentasi preferensi. Segmentasi preferensilah 

yang akan diterapkan dalam penelitian ini. Tiga pola yang berbeda dapat 

muncul : 

1. Preferensi homogen, menunjukkan suatu pasar dimana semua konsumen 

secara kasar memiliki preferensi yang sama. 

2. Preferensi yang tersebar, menunjukkan bahwa konsumen sangat 

beragam dalam preferensinya. 

3. Preferensi terkelompok, mungkin menunjukkan kelompok-kelompok 

preferensi yang berbeda-beda. 

 

3. DIFERENSIASI DAN POSITIONING  

Setelah mengidentifikasi segmen pasar, maka sebuah perusahaan 

juga harus mengidentifikasi cara-cara spesifik yang dapat mendiferensiasikan 

produknya dan memilih “competitive positioning”.  

1. Diferensiasi  

Pada dasarnya diferensiasi adalah tindakan merancang satu set 

perbedaaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari 

penawaran pesaing (Kotler, 1997). Diferensiasi dapat dilakukan melalui lima 

dimensi berikut ini : 

a. Diferensiasi Produk, membedakan produk utama berdasarkan 

keistimewaan, kinerja, kesesuaian, daya tahan, keandalan, kemudahan 

untuk diperbaiki, gaya dan rancangan produk.  

b. Diferensiasi Pelayanan, membedakan pelayanan utama berdasarkan 

kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, 

konsultasi pelanggan, pemeliharaan dan perbaikan. 

c. Diferensiasi Personil, membedakan personil perusahaan berdasarkan 

kemampuan, kesopanan, kredibilitas, dapat diandalkan, cepat tanggap dan 

komunikasi yang baik. 
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d. Diferensiasi Saluran, langkah pembedaan melalui cara membentuk saluran 

distribusi, jangkauan, keahlian dan kinerja saluran-saluran tersebut. 

e. Diferensiasi Citra, membedakan citra perusahaan berdasarkan perbedaan 

identitas melalui penetapan posisi, perbedaan lambang dan perbedaan 

iklan. 

 

2. Positioning  

Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra 

perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan 

berada dalam benak pelanggan sasarannya (Kotler, 1997). Positioning 

merupakan elemen yang sangat utama dalam suatu strategi pemasaran. 

Sebuah perusahaan dapat menentukan posisinya melalui persepsi pelanggan 

terhadap produknya dan produk pesaingnya sehingga akan dihasilkan peta 

persepsi. Dengan menggunakan informasi dari peta persepsi itu, dapat 

dikenali berbagai strategi penentuan posisi antara lain : 

a. Positioning menurut atribut produk 

Usaha memposisikan diri menurut atribut produknya. 

b. Positioning menurut manfaat 

Produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu 

c. Positioning menurut harga/ kualitas 

Produk diposisikan sebagai nilai (harga dan kualitas) terbaik. 

d. Positioning menurut penggunaan/ penerapan 

Usaha memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah 

penggunaan/ penerapan 

e. Positioning menurut pemakai  

Usaha memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah 

kelompok pemakai 

f. Positioning menurut pesaing 

Produk memposisikan diri sebagai lebih baik daripada pesaing utamanya. 

g. Positioning menurut kategori produk 

Produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. 
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