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Abstraksi 


Dalam situasi persaingan yang sangat ketat dan perekonomian yang sulit 
diprediksi diperlukan pemahaman tentang kebutuhan dan keinginan konsumen yang 
memiliki karakteristik yang berlainan. Dengan karakteristik yang beragam ini 
tentunya terdapat perbedaan dalam manfaat yang dicari konsumen dalam membeli 
suatu produk, begitu juga dengan program bauran pemasaran yang diinginkan juga 
berbeda. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian mengenai "Analisis 
Segmentasi Pasar Berdasarkan Manfaat Yang Dicari Konsumen Sebagai Dasar untuk 
Menentukan Pasar Sasaran dan Bauran Pemasaran Pada Toko Surya Mas Di 
S ingaraj a-Bali " . 

Model analisis dalam penelitian ini bersumber pada model proses segmentasi 
pasar, penetapan pasar sasaran dan penetapan bauran pemasaran dari Eric N. 
Berkowitz dkk dalam buku Marketing (1992: 201). 

Teknik analisis dilakukan dengan metodeCrosstabs dengan uji Chi-Square. 
Penelitian ini dilakukan dalam upaya untuk mengidentifikasi segmen pasar pada 
Toko Surya Mas berdasarkan manfaat yang dicari. Manfaat tersebut adalah harga, 
kualitas produk, kualitas pelayanan dan garansi/jaminan. Rumusan masalah yang 
diajukan adalah apakah ada perbedaan preferensi tipe kadar emas diantara kelompok 
konsumen yang memiliki perbedaan manfaat yang dieari dan apakah ada perbedaan 
prioritas manfaat yang dicari konsumen diantara segmen pasar yang berlainan tingkat 
penghasilan dan latar belakang tujuan pembelian. 

Hasil pengolahan data diperoleh hasil "l hitung (32,004) > 'i tabel (16,919) 
untuk preferensi tipe kadar emas diantara kelompok konsumen yang memiliki 
perbedaan manfaat yang dieari. Sedangkan untuk karakteristik berdasarkan tingkat 
penghasilan konsumen diperoleh hasil X2 hitung (35,587) > l tabel (16,919) dan 
karakteristik latar belakang tujuan pembelian diperoleh hasil X2 hitung (27,701) > X2 

tabel (l6,919).Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada beda preferensi tipe 
kadar emas diantara kelompok segmen yang memiliki perbedaan manfaat yang dicari. 
Dan ada beda manfaat yang dicari diantara konsumen yang memiliki tingkat 
penghasilan dan latar belakang tujuan pembelian yang berbeda. 

Berdasarkan hasil proses analisis segmentasi maka segmen yang dapat 
dijadikan pasar sasaran adalah segmen yang mementingkan harga dan segmen yang 
mementingkan kualitas produk. 
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