
Andi Dwi Riyanto 1. MENGAPA E-BUSINESS? 



A. Segmentasi Pasar 

B. Segmentasi Komunitas Internet 

C. Segmentasi Pasar Industri  

D. Pembidikan Pasar 

E. Penentuan Posisi 

SUB POKOK BAHASAN 



1. Segmentasi geografis : pembagian pasarmenjadi unit-unit 
geografis berbeda. 

2. Segmentasi demografis : pengelompokan pasar berdasarkan 
variabel pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, jumlah 
penduduk, usia, siklus hidup keluarga, pekerjaan, agama, 
ras, generasi, kewarganegaraan dan pekerjaan, agama, ras, 
generasi, kewarganegaraan dan kelas sosial. 

3. Segmentasi psikografis : mengelompokkan pasar dalam 
variabel gaya hidup, kepribadian dan nilai. 

4. Segmentasi perilaku :membagi kelompok berdasarkan 
kejadian, status pakai, tingkat penggunaan, status 
kesetiaan, tahap kesiapan pembeli dan sikap. 

5. Segmentasi manfaat : mengelompokkan pasar berdasarkan 
atribut (nilai) yang terkandung dalam suatu produk. 

A. SEGMENTASI PASAR 



 Pembagian pasarmenjadi unit-unit geografis berbeda. 

A.1. SEGMENTASI GEOGRAFIS 



 Pengelompokan pasar berdasarkan variabel pendapatan, jenis 

kelamin, pendidikan, jumlah penduduk, usia, siklus hidup 

keluarga, pekerjaan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan 

dan kelas sosial. 

 

A.2. SEGMENTASI DEMOGRAFIS 



 mengelompokkan pasar dalam variabel gaya hidup, 

kepribadian dan nilai. 

A.3. SEGMENTASI PSIKOGRAFIS 



 Membagi kelompok berdasarkan kejadian, status pakai, 

tingkat penggunaan, status kesetiaan, tahap kesiapan 

pembeli dan sikap. 

A.4. SEGMENTASI PERILAKU 



 Mengelompokkan pasar berdasarkan atribut (nilai) yang 

terkandung dalam suatu produk. 

 Contoh :  

1. Ketahanan terhadap debu/air (jam tangan) - Ketahanan 

terhadap debu/air (jam tangan) 

2. Kandungan flouride (pasta gigi) 

3. Kandungan kalsium (susu) 

A.5. SEGMENTASI MANFAAT 



1. Komunitas Minat : terdiri dari orang-orang yang berinteraksi 

terhadap minat tertentu. 

2. Komunitas Relasi : komunitas yang diorganisir disekitar 

pengalaman hidup. 

3. Komunitas Fantasi : forum yang terdiri dari peserta ó 

Komunitas Fantasi : forum yang terdiri dari peserta yang 

menciptakan lingkungan imajinasi. 

4. Komunitas Transaksi : komunitas yang memberi fasilitas 

jual-beli. 

5. Komunitas Profesional : komunitas yang dibentuk untuk 

mendukung komunikasi profesional dan pertukaran 

pekerjaan yang bernilai atau informasi yang berkait dengan 

penelitian. 

B. SEGMENTASI KOMUNITAS INTERNET 



1. Segmentasi Demografis : terdiri dari industri, ukuran 

perusahaan, dan lokasi. 

2. Segmentasi Variabel Operasi : mencakup teknologi, status 

pemakaian, dan kemampuan pelanggan. 

3. Segmentasi Pendekatan Pembelian : meliputi  Segmentasi 

Pendekatan Pembelian : meliputi organisasi fungsi 

pembelian, struktur kekuatan, hubungan alami yang ada, 

kebijakan pembelian umumdan kriteria pembelian. 

4. Segmentasi Faktor Situasi: terdiri dari tingkat kepentingan, 

penawaran khusus dan ukuran pesanan. 

5. Segmentasi Karakteristik Pribadi: mencakup kesamaan 

pembeli penjual dalam nilai-nilai, sikap terhadap resiko, 

dan kesetiaan. 

C, SEGMENTASI PASAR INDUSTRI 



1 .  Segmen Pasar  Tunggal  :  

 Berkonsentrasi  pada segmen tunggal ,  perusahaan leb ih  mudah mendapatkan  
pengetahuan tentang  kebutuhan segmen dan meraih  pos is i  pasar  yang kuat  dalam 
segmen tersebut ,  sehingga  perusahaan menikmati  ekonomis  mela lui  spes ia l isas i  
produksi ,  d is t r ibusi  dan promosinya .  House of  Lauder  dan Chanel  membidik  
konsentrasi  pasar  kosmet ik  kelas  atas ,  yang bergengsi .  Vo lkswagen membidik  
konsentrasi  pada pasar  mobi l  kec i l  

 

2 .  Segmen Pasar  Seluruh  Pelanggan :   

 Pemasar  membidik  pasar  se luruh  pelanggan dengan semua produk yang mereka  
butuhkan.  Perusahaan mengabaikan  perbedaan segmen dan meraih  se luruh  pasar  
dengan satu  penawaran  pasar.  Hanya perusahaan besar  sa ja  yang mampu 
melakukan pembidikan  pasar  yang t idak  membeda-bedakan.   Coca -Cola  membidik  
pasar  minuman.  IBM membidik  pasar  komputer,  Honda membidik  pasar  kendaraan 
dan Tesco membidik  pasar  perdagangan umum  

 

3 .  Pasar  Berbagai  Segmen:  

 Pemasar  membidik  pasar  berbagai  segmen pasar  dan merancang program yang 
berbeda pada masing -masing  segmen.  Pembidikan  pasar  in i  leb ih  ambis ius  
dar ipada pemasaran  dengan konsentrasi  pasar  tunggal  dan memberikan  peluang 
perusahaan mencapai  cakupan pasar  yang leb ih  luas .  Uni lever,  Procter  & Gamble  
menggunakan  pembidikan  pasar  dengan cara  in i .  

D. PEMBIDIKAN PASAR 



 Penentuan posisi  adalah tindakan untuk merancang  citra 
perusahaan  serta nilai  yang ditawarkan sehingga pelanggan  
dalam suatu  segmen memahami dan menghargai  kedudukan 
perusahaan  dalam kaitannya  dengan  pesaing.  

 Tugas penentuan posisi  terdiri   dari  tiga  langkah: mengenali  
keunggulan bersaing yang  mungkin  untuk dimanfaatkan, 
memilih yang paling tepat dan secara efektif mengisyaratkan 
kepada pasar tentang posisi   secara efektif mengisyaratkan 
kepada pasar tentang posisi  yang  dipil ih  perusahaan. 

 Strategi penentuan posisi  produk perusahaan kemudian akan 
memungkinkan perusahaan beranjak ke langkah berikutnya, 
yaitu  merencanakan strategi pemasaran bersaingnya.  

 Penentuan posisi  dapat dikelompokkan menjadi penentuan 
posisi  menurut nilai , menurut pesaing, menurut manfaat, 
menurut penggunaan, menurut pemakai, menurut kategori  
produk, dan menurut atribut. 

E. PENENTUAN POSISI 


