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MATERI 3 

 PASAR DAN PEMASARAN 

 

1. Potensi Pasar 

Menurut D.A.Aaker dan G.S Day, proses pengkajian aspek pasar meliputi : 

1.Menilai Situasi 

Suatu keputusan tentang aspek pasar harus didasari dengan pengertian dan pemahaman atas 

situasi serta pengembangan dunia usaha serta aspek pasar. Situasi-situasi tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a.Sifat Pasar 

-Persaingan monopoli, setengah monopoli, bebas, serta jumlah produsen yang telah ada 

dan perkiraan penambahan 

-Besarnya permintaan pasar (terhadap produk sejenis) saat ini dan potensi pertumbuhan 

-Pangsa pasar, potensi dan pertumbuhan 

b.Perilaku konsumen 

-Lapisan masyarakat pembeli 

-Sebab atau dorongan dan motivasi untuk membeli 

-Kapan dan dimana, volumenya berdasarkan musiman atau relatif tetap, serta membelinya 

di pasar, toko atau di pabrik berdasarkan pesanan/pabrik 

c.Market environment 

-Politik dan peraturan, seperti peraturan-peraturan yang akan atau sedang diberlakukan, 

eco-labelling, syarat keselamatan, dll. 

-Sosial ekonomi, seperti perubahan komposisi kependudukan (demographic), pekerja 

wanita, lokasi dan lain-lain yang sedang menonjol 

-Teknologi, kemajuan aspek teknologi, penemuan baru tentang proses produksi, serta 

peralatan yang mendukungnya. 

 

2.Program Pengkajian 

Program ini merangkum tugas-tugas spesifik dan memusatkan pada sasaran tunggal, seperti 

pengembangan suatu produk untuk mendukung strategi perusahaan yang lebih besar. Contoh 

program pengkajian aspek pasar suatu produk meliputi : 

a.Segmen pangsa pasar 

-Ketentuan segmen/pangsa pasar yang akan dijadikan sasaran 

-Identifikasi manfaat segmen pasar bersangkutan 
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b.Pola dan jaringan distribusi 

-Sejauh mana jaringan distribusi yang direncanakan 

-Bagaimana pola distribusi menggunakan sistem pengecer (retailer) dll 

c.Promosi 

-Pemilihan cara dan media promosi 

-Besarnya skala promosi yang akan dilakukan 

 

3.Mengumpulkan data dan informasi 

a.Catatan internal 

b.Data primer 

c.Data sekunder 

d.Menilai kualitas data 

e.Survey pasar 

  

4. Analisis dan peramalan 

 

2 Pembuatan Kuesioner 

Kuesioner merupakan sebuah instrumen pengumpulan data. Pertanyaan dalam 

kuesioner harus mampu menghasilkan data yang diperlukan dan harus ditafsirkan dan 

dijawab dengan benar oleh responden. Oleh karena itu, proses pembuatan kuesioner harus 

dilakukan dengan baik dan benar. 

Kuesioner memiliki tiga bagian utama. Pertama adalah pendahuluan yang memuat 

hal-hal persuasif dan mampu mengkualifikasi responden sebagai sampel yang benar. Kedua 

adalah batang tubuh yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang mencakup informasi yang 

dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan pemasaran. Topiknya berupa fakta, 

pengetahuan, opini maupun kebiasaan. Ketiga adalah data dasar yang utamanya memuat 

informasi tentang riwayat pribadi dan keluarga. Topik umumnya berupa demografi sepeti 

jumlah anggota keluarga, kebiasaan dan pendapatan. 

Kuesioner dapat dibuat dalam beberapa tahap. Secara garis besar, proses pembuatan 

kuesioner terdiri dari : 

1. Menerjemahkan kebutuhan data ke dalam bentuk pertanyaan 

2. Memeriksa bentuk pertanyaan 

3. Memeriksa bahasa dan relevansinya 
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4. Memeriksa urutan pertanyaan 

5. Memeriksa penampilan kuesioner 

6. Melakukan uji coba (try out) 

7. Membuat naskah akhir 

Bentuk pertanyaan dalam kuesioner dapat berupa pertanyaan terstruktur dan 

pertanyaan terbuka. Pertanyaan terstruktur merupakan pertanyaan yang jawabannya sudah 

tersedia. Pertanyaan ini dapat berupa pertanyaan dikotomi (ya/tidak) atau pertanyaan 

multikategori (banyak pilihan jawaban). Pertanyaan terbuka merupakan pertanyaan yang 

tidak terstruktur sehingga responden bebas memberikan jawaban. Pertanyaan ini dimulai 

dengan mengapa, bagaimana, sebutkan dan jelaskan. 

Hal-hal yang perlu dihindari dalam membuat kuesioner, antara lain : 

1. Pertanyaan double-barreled, yaitu pertanyaan yang menanyakan 2 hal sekaligus 

2. Pertanyan yang mengarahkan responden 

3. Penggunaan istilah yang tidak dipahami 

4. Meminta responden menghilang 

 

3 Riset Pasar 

Riset pemasaran (marketing research) merupakan perancangan, pengumpulan, 

analisis dan pelaporan data sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran 

tertentu yang dihadapi perusahaan. Riset pemasaran bertujuan untuk mendapatkan informasi 

mengenai konsumen, persaingan, merek dll guna menyusun rencana strategis dan membuat 

keputusan. Pemasaran yang berhasil adalah mengetahui apa kebutuhan, keinginan dan 

permintaan konsumen. Riset pemasaran berperan dalam hal tersebut.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam riset pemasaran yaitu: 

1. Keterbatasan sumber daya  

2. Hasil riset tidak akan berguna  

3. Waktu yang kurang tepat di pasar  

4. Keputusan yang telah dibuat  

5. Jika manajer tidak setuju tentang apa yang mereka perlu ketahui untuk membuat 

keputusan  

6. Jika informasi pengambilan keputusan sudah tersedia  

7. Jika biaya melakukan riset kebih besar dari manfaat yang didapat  
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Terdapat dua jenis riset berdasarkan cara pengambilan data yaitu: 

1. Riset Primer 

Riset dengan melakukan penelitian langsung yang bertujuan mendapatkan data primer. 

Data yang didapat berasal dari hasil penelitian. Data primer dapat diperoleh melalui lima 

cara yaitu riset observasi, riset etnografi, riset kelompok fokus, riset survei, data perilaku 

dan riset eksperimen.  

2. Riset Sekunder 

Riset yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang 

sudah ada atau bahan yang telah disusun peneliti lain. Penelitian sekunder memiliki 

keunggulan lebih murah dan mudah, namun terkadang informasi yang dibutuhkan tidak 

tersedia sehingga perusahaan harus melakukan penelitian primer dengan biaya yang lebih 

mahal.  

Langkah-langkah dalam riset pemasaran : 

1. Mendefinisikan masalah, alternatif keputusan dan tujuan riset 

2. Mengembangkan rencana riset 

3. Mengumpulkan informasi 

4. Menganalisis informasi 

5. Mempresentasikan temuan 

6. Mengambil keputusan 

 

Manfaat riset pasar yaitu: 

1. Sebagai dasar dalam membuat keputusan taktis jangka pendek dan keputusan strategis 

dalam jangka panjang 

2. Mengurangi resiko yang berhubungan dengan pengambilan keputusan 

3. Dengan riset dapat menggantikan kesalahan informasi 

 

4. Strategi STP 

 4.1 Segmenting (Segmentasi Pasar) 

  Segmentasi pasar adalah suatu proses untuk membagi-bagi atau mengelompok-

kelompokkan konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih homogen. Pasar bersifat heterogen, 

sehingga akan sulit bagi produsen untuk melayaninya. Oleh karenanya pemasar harus 

memilih segmen-segmen tertentu saja dan meninggalkan bagian pasar yang lain. Bagian atau 

segmen yang dipilih adalah bagian yang homogen yang memiliki ciri-ciri yang sama dan 
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cocok dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi tuntutan-tuntutannya. Segmentasi 

pasar adalah menggambarkan kelompok konsumen pasar yang mirip dimana terdapat 

perbedaaan penting diantara masing-masing kelompok tersebut. 

  Terdapat lima keuntungan yang dapat diperoleh dengan melakukan segmentasi pasar 

yaitu: 

1. Mendesain produk-produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Adanya 

pemahaman segmen-segmen yang responsif terhadap suatu stimuli maka produsen dapat 

mendesain produk yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan segmen-segmen ini. 

2. Menganalisis pasar 

     Segmentasi pasar membantu eksekutif mendeteksi siapa saja yang akan menggerogoti 

pasar produknya. 

3. Menemukan peluang (niche) 

Setelah menganalilsis pasar mereka menguasai konsep segmentasi dengan baik akan 

sampai pada ide untuk menemukan peluang. 

4. Menguasai posisi yang superior dan kompetitif  

Pemasar yang mengusai segmen dengan baik umumnya adalah pemasar yang benar-

benar paham konsumennya. 

5. Menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien 

Pemasar yang memahami segmen pasarnya maka akan mempermudah  dalam 

menentukan cara berkomunikasi yang baik bagi konsumen 

Dasar segmentasi pada konsumen meliputi : 

1. Geografi meliputi Wilayah, Ukuran kota ,Kepadatan penduduk, Iklim dan Topografis 

2. Demografi meliputi Usia,Ukuran keluarga, Siklus hidup keluarga, Jenis kelamin, 

Penghasilan, Pekerjaan, Pendidikan, Agama, Ras, Generasi, Kewarganegaraan dan 

Kelas social 

3. Psikografis meliputi gaya hidup dan kepribadian 

4. Perilaku meliputi Kejadian, Manfaat, Status pemakai , Tingkat pemakaian, Status 

kesetiaan, Tahap kesiapan pembeli  dan Sikap terhadap produk 

Dasar segmentasi pada bisnis meliputi : 

1. Demografis meliputi Jenis industri , Ukuran perusahaan dan Lokasi perusahaan. 

2. Variabel Operasi meliputi Teknologi, status pemakai dan Kemampuan pelanggan 

3. Pendekatan Pembelian meliputi Organisasi fungsi pembelian, Struktur kekuatan, Sifat 

hubungan alami yang ada dan Kebijakan pembelian umum 

4. Faktor Situasi meliputi Tingkat kepentingan, Penawaran khusus  dan Ukuran pesanan 
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5. Karakteristik Pribadi meliputi Kesamaan pembeli- penjual, Sikap terhadap resiko dan 

Kesetiaan 

 

4.2 Targeting (Target Pasar) 

Targetting atau target pasar adalah upaya menentukan segmen pasar yang akan 

dilayani kebutuhannya. Target pasar yang baik adalah : 

1. Dapat diidentifikasi 

2. Besar pasar mencukupi 

3. Stabil 

4. Dapat dimasuki 

 

Strategi targetting yang dapat dipilih sebagai berikut: 

a. Undifferentiated Marketing 

 Strategi ini tidak menghiraukan kelompok pembeli yang berbeda-beda dan 

memusatkan perhatian pada kesamaan dalam kebutuhan orang. Produk dan 

pemasaran dirancang sedemikian rupa untuk meraih sebanyak mungkin orang. 

b.Differentiated Marketing 

Strategi ini membagi pasar dalam beberapa kelompok pembeli yang berbeda, dan 

membuat produk dan/atau program pememasaran tersendiri untuk masing-masing 

kelompok. 

c.Concetrated Marketing 

Strategi ini biasanya dilakukan pada perusahaan yang mempunyai sumber daya 

terbatas. Strategi ini memusatkan seluruh usahanya pada satu segmen pasar saja. 

 

2.4.2 Positioning (Posisi Perusahaan) 

Positioning dalam konteks pemasaran (khususnya STP) adalah cara produk, merek 

atau organisasi perusahaan dipersepsikan secara relatif dibandingkan dengan para pesaing 

oleh pelanggan saat ini dan calon pelanggan.  Positioning adalah tindakan merancang 

tawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi yang terbedakan (di antara 

pesaing) di dalam benak pelanggan sasaran. 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. 
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Terdapat tujuh pendekatan dalam melakukan positioning yaitu : 

1. Atribut, yaitu penempatan dilakukan dengan jalan perusahaan memposisikan diri 

menurut atribut 

2. Manfaat, yaitu produk diposisikan sebagai pemimpin pasar dalam suatu manfaat tertentu. 

3. Penggunaan/penerapan, yaitu memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah 

penggunaan atau penerapan 

4. Pemakai, yaitu memposisikan produk sebagai yang terbaik dari sejumlah kelompok 

pemakai 

5. Pesaing, yaitu produk memposisikan dirinya lebih baik dari pesaing 

6. Kategori produk, yaitu produk diposisikan sebagai pemimpin suatu kategori produk 

7. Mutu/harga, produk diposisikan menawarkan nilai terbaik 

Dalam proses menentukan posisi yang di inginkan dari suatu penawaran produk dan 

mengevaluasi strategi-strategi untuk memposisikan kembali suatu merek atau produk. 

Menurut Walker et,al (1992) terdapat delapan langkah dalam melakukan positioning adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi sejumlah produk yang saling bersaing. 

2. Mengidentifikasi atribut penentu. 

3. Menentukan persepsi konsumen.  

4. Menganalisis intensitas posisi produk saat ini. 

5. Menganalisis posisi relatif produk saat ini.  

6. Menentukan kombinasi yang paling disukai konsumen. 

7. Menentukan segmentasi pasar dan posisi pasar. 

8. Menyeleksi strategi posisi produk 

Perusahaan menggunakan berbagai dasar dalam melakukan positioning, adalah sebagai 

berikut : 

1. Atribut  yaitu positioning yang menggunakan satu atau lebih atribut, ciri-ciri produk 

atau manfaat yang di cari konsumen yang dikaitkan dengan merek produk 

2. Harga dan kualitas Dasar positioning dapat menekankan pada harga yang tinggi 

sebagai tanda kualitas atau menekankan pada harga yang rendah sebagai indikasi 

nilai. 

3. Pemasaran atau aplikasi : Strategi penempatan produk menurut penggunaan produk 

4. Pemakai produk : Dasar positioning terletak pada kepribadian atau tipe para pemakai 

5. Kelas produk : tujuan disini adalah untuk memposisikan produk tersebut sebagai 

produk yang berkaitan dengan kategori produk tertentu 
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6. Pesaing : strategi ini secara terang-terangan menempatkan merek perusahaan 

langsung berhadapan dengan merek pesaing 

 

2.5 Strategi Pemasaran 

Bauran pemasaran merupakan kumpulan variabel-variabel yang dapat digunakan 

perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Bauran pemasaran (marketing mix) 

dalam pemasaran dikenal sebagai 4P (product, price, place, dan promotion) untuk produk-

produk barang sedangkan untuk produk jasa sering kali ditambahkan "P" yang lain yang 

dikenal sebagai 3P, yaitu people, process, dan provision .  

Bauran pemasaran yang terdiri dari product, price, place, dan promotion (4P) telah 

mengalami evolusi dan terus berkembang searah dengan perkembangan perilaku konsumen 

dan kecerdasan para ahli pemasaran. Bauran pemasaran (marketing mix) menjadi integrated 

service management dengan menggunakan pendekatan “5Ps”, yaitu “product elements, place, 

cyberspace, and time, promotion and education, price and other user outlays, process.”  

Tolak ukur kualiatas dari variabel bauran pemasaran perlu dibuat agar setiap 

perusahaan bisa mengukur dirinya dalam menjalankan pekerjaan, hal ini didukung oleh 

Lupiyoadi (2006), yang menyatakan bahwa variabel bauran pemasaran terdiri atas : 

1. Product elements:  merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan 

sejumlah nilai kepada konsumen. Yang perlu diperhatikan dalam produk adalah 

konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk itu saja tetapi membeli manfaat dan 

nilai dari produk tersebut. 

2. Place: Tempat disini dapat diartikan dimana produk tersebut ditempatkan ataupun 

dimana produk tersebut dapat diperoleh. Tetapi yang lebih umum dalam bauran 

pemasaran adalah tempat diartikan sebagai saluran distribusi (kemudahan diperoleh). 

Distribusi adalah suatu kegiatan untuk menyediakan produk bagi konsumen dalam 

tempat dan waktu yang tepat. 

3. Promotion and education: Promosi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan 

mengkonsumsi keunggulan suatu produk dan membujuk konsumen untuk membelinya. 

Promosi terdiri dari empat perangkat yang biasa disebut dengan promotional mix yaitu : 

Advertising (Periklanan), Sales Promotion (Promosi Penjualan), Personal Selling 

(Penjualan Pribadi), dan Publicity (Publisitas). 

4. Price and other user outlays : Keputusan dalam penentuan harga harus konsisten dengan 

strategi pemasaran. Strategi penentuan harga harus memerhatikan tujuan penentuan 
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harga, yaitu bertahan, memaksimalkan laba, memaksimalkan penjualan,pengembalian 

atas investasi. 

 

Tugas: 
1. Berdasarkan konsep produk anda, lakukan analisa potensi pasar (Laporan 3.1). 

2. Buatlah kuisioner mengenai produk anda (Laporan 3.2). 

3. Lakukan riset pasar untuk produk anda (Laporan 3.3). 

4. Gunakan dan deskripsikan strategi STP untuk produk anda (Laporan 3.4). 

5. Gunakan dan deskripsikan strategi pemasaran 4P untuk produk anda (3.5). 

6. Diskusikan di kelas hasil kerja masing-masing kelompok. 

 


