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BAB IV 

SEGMENTASI DAN TARGETING PASAR JASA 

 
1. PENDAHULUAN 

Semua perusahaan jasa hampir pasti mempunyai pertanyaan seperti ini: 

“pelanggan seperti apakah yang harus dicari untuk menjadi target/sasaran dari 

jasa yang kita tawarkan?” Salah satu kunci sukses perusahaan adalah terletak 

pada proses segmentasi, yaitu jawaban dari pertanyaan tersebut. Jika perusahaan 

memaksakan diri untuk melayani semua lapisan konsumen, biasanya yang 

kemudian terjadi adalah semua konsumen tidak puas.  

2. PENGERTIAN SEGMENTASI PASAR 
Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli 

yang dibedakan menurut kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku, yang 

mungkin membutuhkan produk yang berbeda.  

a. Pemasaran tanpa pembedaan yaitu: Pendekatan dimana tidak ada 

pembagian yang khusus atau segmen tertentu di dalam pasar (melayani 

semua konsumen). Pemasaran tipe ini memang hemat biaya karena 

sifatnya masal. Lini produk yang sempit akan mengurangi biaya produksi, 

persediaan dan transportasi meskipun demikian strategi ini memunculkan 

kesulitan untuk menciptakan produk atau merek yang dapat memuaskan 

semua konsumen. 

Gambar 4.1  

 

 

b. Pemasaran dengan pembedaan yaitu: Perusahaan mengidentifikasikan 

beberapa segmen dalam pasarnya dan menerapkan bauran pemasaran yang 

berbeda bagi tiap segmen tersebut.  
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Gambar 4.2 

 

 

 

 

 

c. Pemasaran terkonsentrasi yaitu: Meskipun pasar terbagi dalam beberapa 

segmen, perusahaan tetap menetapkan suatu bauran pemasaran yang sama 

bagi setiap segmen yang ada itu. Lewat strategi ini, perusahaan mencapai 

posisi pasar yang kuat dalam segmen yang dilayani tetapi juga 

mengandung resiko jika ada perubahan pada segmen tertentu. 

Gambar 4.3 

 

 

 

 

 

 

Ada 5 manfaat Segmentasi Pasar: 

1. Mendesain produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar.  

2. Menganalisis pasar. 

3. Menemukan peluang. 

4. Menguasai posisi yang unggul/superior dan kompetitif. 

5. Menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. 

Pembagian Segmen dilakukan melalui Market Research, untuk memasuki suatu 

segmen pasar ada beberapa kriteria yang perlu diketahui antara lain: 

1. Apakah segmen itu cukup besar atau tidak. Segmen yang cukup besar 

menjamin kontinuitas produksi. 

2. Apakah ada daya belinya atau tidak. Populasi besar dalam sebuah segmen 

belum tentu menjamin keberhasilan, perlu dilihat pula daya belinya. 
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3. Apakah dapat dibedakan dengan segmen lainnya atau tidak. Segmen yang 

baik harus bisa dibedakan secara jelas dari segmen-segmen lainnya. 

4. Apakah sudah ada pesaing lain yang menguasai segmen itu atau belum. 

Segmen yang menarik tidak selalu terbuka bagi pendatang baru. Biasanya 

sudah ada penguasa yang akan membuat rintangan bagi calon pendatang 

baru. 

5. Apakah pasar tersebut dapat dijangkau dan bagaimana cara 

menjangkaunya. Segmen yang baik harus dapat dijangkau secara fisik 

(distribusi) maupun non fisik (komunikasi-promosi). 

6. Apakah kita memiliki sumber daya yang memadai atau tidak. Segmen 

yang baik harus sesuai SDM dan ketrampilan yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

3. SEGMENTASI PASAR JASA DAN KETERKAITANNYA 
DENGAN TARGETING DAN POSITIONING 

Gambar 4.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Langkah-langkah melakukan Segmentasi Pasar: 

1. Pendefinisian pasar yang ingin dimasuki, maksudnya adalah kelompok 

pelanggan tertentu yang spesifik yang diinginkan perusahaan. 
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2. Identifikasi dasar/basis alternatif untuk segmentasi. Untuk dasar bagi 

segmentasi perusahaan dapat melihat atas dasar demografi dan sosio 

ekonomi, psikografis, geografi, segmentasi benefit, respon promosional, 

segmentasi penggunaan, maupun segmentasi berdasarkan jasa. 

� Segmentasi demografi meliputi faktor seperti jenis kelamin, usia, 

ukuran keluarga, dll. Sedang variabel sosio ekonomi terdiri dari 

pendapatan, pendidikan, kelas sosial, dan etnik. 

� Dalam segmentasi psikografi tidak dapat dibuat penjelasan dalam 

ukuran kuantitatif. Segmentasi Psikografi memperhatikan pada 

tingkah laku masyarakat dan gaya hidup yang dianut.  

� Secara tipikal dalam segmentasi geografi dikelompokkan atas faktor 

lingkup pasar termasuk pertimbangan dimana operasi jasa akan 

dilakukan dan pengukuran pasar geografis, dimana termasuk  

didalamnya pengujian tingkat kepadatan penduduk, faktor iklim, dan 

standarisasi area pasar. 

� Dalam segmentasi benefit, diasumsikan manfaat yang dicari 

konsumen dari produk jasa adalah alasan utama yang mendasari 

mereka untuk membeli. 

� Dalam segmentasi penggunaan memfokuskan pada tipe dan batasan 

penggunaan seperti heavy users, medium users, occational users, atau 

non-users. 

� Dalam segmentasi respons promosi dilihat pada bagaimana 

pelanggan merespon aktifitas promosi perusahaan. Biasanya 

pelanggan dibagi menjadi empat batasan loyalitas, yaitu: setia 

terhadap satu merek (hard-cor loyals), setia terhadap dua atau tiga 

merek (soft-cor loyals), memilih merek secara bergilir (shifting 

loyals), serta konsumen tidak loyal dan tidak terpaku pada merek 

tertentu (switchers). 

� Dalam segmentasi berdasar jasa memfokuskan perhatiannya 

terhadap apakah penawaran jasa bisa dibedakan, apakah sebuah 
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produk membutuhkan level jasa yang sama, bisakah pengelompokan 

konsumen diidentifikasikan dengan permintaan jasa yang sama. 

Gambar 4.5 
Berbagai Pendekatan Segmentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Memilih dasar terbaik untuk segmentasi 

Suatu perusahaan sebaiknya dapat memperhitungkan cara-cara 

segmentasi alternatif yang dapat memberikan keuntungan dibandingkan 

pesaingnya. Salah satu pendekatan untuk menentukan dasar yang tepat 

dalam segmentasi adalah menyusun dasar-dasar segmentasi yang utama 

dan membaginya lagi ke dalam sub-sub yang spesifik. 

4. Mengidentifikasikan dan menyeleksi segmen pasar 

Dalam evaluasi segmen pasar faktor yang perlu diperhatikan yaitu: 

a. Ukuran dan pertumbuhan segmen. 

 Perusahaan sebaiknya menyeleksi tingkat laba segmennya saat ini. 

Segmen yang memiliki ukuran besar dan memiliki pertumbuhan cepat 

akan menarik minat semua perusahaan. Namun, perlu diperhatikan 

kemampuan bersaing dan sumber daya perusahaan. Mungkin lebih baik 
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pertumbuhannya, namun memberi keuntungan lebih besar 

dibanding harus bersaing di segmen besar dan menarik. 

b. Daya tarik struktural segmen. 

 Segmen yang mempunyai ukuran dan pertumbuhan yang diinginkan 

belum tentu menarik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara 

lain yaitu: pesaing yang kuat dan agresif, keberadaan produk pengganti 

yang aktual, daya beli masyarakat, kekuatan tawar menawar konsumen 

dan pemasok yang kuat. 

c. Sasaran dan sumber daya perusahaan. 

 Suatu segmen yang besar dan menarik tidak berarti apa-apa bila sumber 

daya perusahaan tidak memungkinkan.  

4. TARGETING PASAR SASARAN 
 Setelah mengevaluasi segmen pasar yang ada, lalu diputuskan segmen 

yang akan dilayani. Ini merupakan seleksi pasar sasaran. Pasar sasaran terdiri 

dari kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan 

dilayani perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan salah satu dari tiga strategi 

cakupan pasar, seperti diatas: 

1. Pemasaran tanpa pembedaan: Perusahaan mengabaikan konsumen dan 

menawarkan satu macam produk pada seluruh pasar. 

2. Pemasaran dengan pembedaan: Perusahaan memutuskan memilih beberapa 

segmen dan merancang barang untuk masing-masing segmen. 

3. Pemasaran terkonsentrasi: Perusahaan mencari pangsa pasar besar dalam 

satu atau beberapa sub pasar. Bukan mencari pangsa pasar kecil dari pasar 

yang besar. 

Hal yang harus diperhatikan dalam memilih strategi pencakupan pasar: 

Sumber daya perusahaan, variabilitas produk, tahapan daur hidup produk, 

variabilitas pasar, strategi pesaing. Target pasar juga berdasar pada segmen 

yang: Dapat diukur, dapat dijangkau, cukup besar, dan dapat dilaksanakan. Coba 

Anda urai penjelasannya sendiri!  

(Lupiyoadi, 2001:34-45) 


