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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1. Latar_Belakantf

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara disebutkan, 

demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan 

memiliki ciri-ciri positif yang perlu terus menerus dipu- 

puk dan dikembangkan. Salah satu oiri positif tersebut 

adalah, Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga 

negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang 

tidak merugikan kepentingan umum.* Satu yang bisa ditarik 

dari pernyataan ini adalah, setiap warga negaia mempunyai 

kebebasan yang bertanggung jawab untuk mencutuskan ide. 

dan gagasannya. Bahkan pemerintah telah memberikan per- 

lindungan atas ide dan gagasan tersebut dengan telah di- 

sahkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang hak 

cipta. Yang dilindungi oleh undang-undang tersebut secara 

esensi adalah, karya pertunjukkan (pergelaran) musik dan 

ciptaan lagu atau musik. Berbioara mengenai masalah musik 

yang dikenal sebagai ,...the art of organizing sounds and

*Garis-Garis _Besar Haluan Negara 1983. Cab V, Bagiar 
Pembangunan di Bidang Ekonomi.

1
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silences into meaningful patterns^ dan lebih menekankan 

pada cetusan hati nurani, pada saat ini telah mengalami 

perkembangan fungsi yang bermanfaat dalam pembangunan 

karena telah menjadi salah satu komiditi yan^ mampu di- 

komersiilkan dalam berbagai maoam bentuk, nulci dari se- 

kedar pengamen jalan hingga reproduksi lagu dalam rekaman 

kaset dan piringan hitam ataupun laser disk yang jangkau- 

an distribusinya mencapai dunia internasional. Hal ini 

terjadi demikian, karena dipengaruhi oleh selera dan tan- 

tangan jaman disamping aspek ekonomi yang begitu dominan 

dan berpengaruh di dalam perkembangan masyarakat.

Sejalan dengan lajunya pertumbuhan industri dibi- 

dang permusikan, terdapat satu bidang usaha jasa yang 

bergerak dalam bidang persewaan peralatan musik dan per

lengkapan pergelaran musik. Jasa persewaa. peralatan 

musik dan perlengkapan pergelaran musik tumbuh di Indone

sia sejak akhir tahun 1960-an sejalan dengan tiulai tumbuh 

dan berkembangnya pergelaran musik yang dikelola sebagai

3
suatu perusahaan. Di Surabaya terdapat beberapa perusa

haan yang bergerak dalam bisnis ini antara iain, Dempo 

Musik, Laksana Jaya, dan EMS. Perusahaan-perusahaan ter-

2
William E. Shapiro, et al., The New Book of Know- 

ladtfe. Vol. 12, Grolier Incorporated, USA, 1982, hal. 522.

2

3
Ari R Maricar, “Di Balik Pergelaran Musik" Jawa Pos. 

Minggu Kliwon 16 Juli 1989, hal. 7, kol. 6-9.
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sebut menyewakan alat-alat musik dan perlengi.upan sound 

system yang dimanfaatkan sebagai salah satu l i-ana pen- 

dukung pertunjukan atau pergelaran musik di atas panggung 

di dalam ataupun di luar gedung, membantu teroiptanya 

suatu pergelaran yang melibatkan penyanyi, pemusik dan 

pendukung belakang layar dalam wujud yang kom*. k, oantik, 

indah dipandang dan enak didengar. Selain d a n  peralatan 

dan perlengkapan juga termasuk di dalamnya sabuah team 

yang terdiri dari operator dan teknisi.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang persewaan 

ini mempunyai perbedaan karakter yang jelas. Perbedaan 

ini dinampakkan oleh beberapa atribut yang juga merupakan 

manfaat yang dicari oleh konsumen. Atribut-atribut terse

but adalah : peralatan bagus, peralatan lengkap, operator 

trampil, teknisi trampil, dan harga murah.

Konsumen perusahaan persewaan peralatan musik ada

lah orang atau organisasi yang telah biasa atau hendak 

menyelenggarakan suatu pertunjukkan musik. Pertunjukkan
V.

musik tersebut ditontonkan kepada penonton, bertempat di
->u

ruangan besar yang menampung banyak penonton, L,aik ruang 

tertutup ataupun ruang terbuka. Pertunjukkan musik terse

but dilaksanakan oleh konsumen secara insic’ intil atau 

temporer, tidak secara rutin dalam jangka waktu yang pen- 

dek. Organisasi penyelenggara pergelaran musik, berdasar

kan keberadaan dan tujuannya dapat dibedakan menjadi dua
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yakni, kelompok pertama adalah suatu organisasi penye

lenggara pergelaran musik yang melaksanakan kegiatannya 

dengan maksud untuk dikomersiilkan yang tujuan akhirnya 

adalah mendapatkan keuntungan. Kelompok semacam ini 

sering disebut sebagai entertainer, sebagai oontoh adalah 

Airo dan 0N0 yang telah memiliki reputasi internasional. 

Sedangkan kelompok kedua adalah organisasi penyelenggara 

yang tujuan utamanya bukan untuk memperoleh keuntungan, 

tetapi untuk kepentingan-kepentingan lain yang disesuai- 

kan dengan tujuan keberadaan organisasi itu sendiri. 

Sebagai oontoh adalah organisasi-organisasi iiitra/ekstra 

sekolah/universitas yang mengadakan suatu kegiatan. 

Kalaupun mereka mengkomersiilkan acara yang d 'selenggara- 

kan, tujuan utamanya adalah untuk menutup b .aya penye- 

lenggaraan.

Konsumen mempunyai persepsi yang saling berbeda da

lam memprioritaskan atribut-atribut penentu ketika meni- 

lih peralatan musik dan sound system yang disewa. Hal ter 

sebut ditentukan oleh tingkat pengetahuan mereka tentang 

peralatan dan dunia entertainment serta penga aman yang 

dimiliki. Akibatnya perbedaan-perbedaan perse,.-.i tersebut 

di dalam pasar terbentuk kelomppk-kelompok kousumen yang 

berpreferensi sama, yag dikemudian disebut sobagai seg- 

men-segmen pasar.

Kondisi tersebut di atas nampaknya menjadi tan-

4
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tangan bagi EMS, sebagai perusahaan termuda di Surabaya 

yang saat ini sedang turabuh pesat dan aktii' melakukan 

usaha agar berkembang lebih jauh lagi, dengan jegala ke~ 

lebihan dan keterbatasannya EMS dituntut untuk lebih peka 

terhadap setiap kejadian dan perubahan yang terjadi pada 

lingkungan sekitarnya, sehingga bisa memanfaatkan setiap 

peluang yang sesuai dengan sumber daya dan tujuan peru

sahaan, antara lain dengan memahami lebih jauh pasar yang 

ada saat ini, dan mencoba untuk tahu pasar yang mungkin 

akan timbul.

1.2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul : "Analisis Segmentasi Pasar 

Penyelenggara Pertunjukkan Musik dan Penentuan Pasar Sa

saran Sebagai Dasar Penentu Strategi Pemasaran EMS".

Guna lebih memperjelas makna dari juuul skripsi 

tersebut maka kata-kata yang terkandung dalam judul di 

atas akan diuraikan sebagai berikut :

Analisis : Penguraian suatu pokok -itas berba-
gai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri 
serta hubungan antar bagian untuk raemperoleh pe
ngertian yang tepat dan pemahaman arti secara ke- 
seluruhan.

Segmentasi Pasar : yang dimaksud dengan segmentasi pa-

4
Tim Penyusun Kamus Pusat Penbinaan dan Pengembang-

an Bahasa, Kamus Besar_Bahasa Indonesia. Ceti*«an ke 2, 
Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 32.
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sar menurut William J, Stanton adalah 

“...the process of taking t h e‘total, eterogenous 

market for a product and dividing it i to several 

sub market or segment, each of which tends to be
5

homogenous in all significant aspects".

("...proses pengambilan secara total, pasar yang 
heterogen untuk sebuah produk dan membaginya dalam 
beberapa sub pasar atau segmen, dimana setiap seg
men cenderung menjadi homogen dalam semua aspek- 
aspek yang penting.")

Penyelenggara : Orang atau benda yang mengurus dan

mengusahakan (dalam berbagai arti seperti, pengu- 

saha, pengurus, pelaksana).

7
Pertunjukkan : Tontonan, pameran.

Musik : "...the art of organizing sounds and
o

silences into meaningful patterns.

(...seni dari suara-suara dan keheningan yang ter- 

organisir dalam pola-pola yang berarti.)

Penentuan Pasar Sasaran : Proses menentukan pasar mana

5
William J. Stanton, Fundamentals of Marketing, 

Fifth Edition, McGraw-Hill Kogakusha, Ltd., Japan, 1978, 
hal. 73. 

g
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembang

an Bahasa, op cit.. hal. 801.

7 Ibid..'hal. 974.
a
William E. Shapiro, et al. loo cit.
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7

dan berapa banyak pasar yang hendak dimisuki. 9

Dasar : pokok atau pangkal.
10

Penentu 11

Strategi Pemasaran : menurut Philip Kotler adalah :

M ...define the broad principles by which the 
business unit expects to achive its marketing 
objectives in a target market. It consist of basic 
decision on total marketing expenditure, marketing 
mix, and allocation,

(...menentukan prinsip-prinsip yang luas dimana 
suatu unit bisnis berharap untuk mencapai tujuan- 
tujuan pemasarannya dalam sebuah pasar sasaran. Hal 
ini terdiri atas keputusan dasar pada pembelanjaan 
pemasaran, bauran pemasaran dan pengalokasian.)

EMS : Perusahaan yang menjadi obyek pene

litian ini.

Dengan demikian secara keseluruhan judul terst^ut mengan- 

dung maksud, mengidentifikasi pasar penyelenggara musik 

untuk mengetahui segmen-segmen pasar yang terdapat di 

dalamnya, untuk kemudian menentukan segmen pasar yang

g
Philip Kotler, Marketing Management. Analysis. 

Planning. Implementation and Control. Sixth Edition, 
Prentice Hall Inc., Englewood Clifts, New Jert.ey, 1988,
hal. 301.

■^Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembang
an Bahasa, op cit.. hal. 187.

11
Ibid.. hal. 932.

12,
Philip Kotler, o p cit.P hal. 71.
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menjadi sasaran perusahaan. Kedua hal tersebut akan dija- 

dikan patokan dalam menentukan bauran pemasar^i yang akan 

diarahkan pada segmen pasar yang telah dipilih..

1.3. Alasan_Pemi1ihan Judul

Melalui pengamatan dan penelitian penulis selaaa 

diperusahaan diketahui bahwa volume penjualan perusahaan 

tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada- 

hal nilai penjualan adalah merupakan salah satu tolok 

ukur berhasil tidaknya manajemen perusahaan.

Sebuah perusahaan harus mempunyai pasar yang akan 

menyerap produk atau jasa yang akan dihasilkannya. Namun 

dalam keadaan normal sulit bagi perusahaan, apapun jenis 

dan besarnya, untuk melayani pasar secara keseluruhan. 

Hal ini terjadi karena heterogenitas pasar, «baik dalam 

hal karakter konsumen ataupun jenis permintaannya. Meng- 

hadapi hal tersebut sebuah perusahaan perlu melaksanakan 

segmentasi pasar, penentuan pasar sasaran dan penentuan 

posisi. Ketiga hal tersebut apabila dilakukan minimal 

akan membantu perusahaan dalam menentukan pan-iuan stra

tegi pemasarannya sehingga menjadi lebih t jrarah dan 

spesifik.

Alasan yang menjadi dasar penilihan judul ini 

adalah : segmentasi pasar, penentuan pasar sasaran dan 

penentuan posisi perusahaan adalah jantung dari pemasar.an
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strategis, yang akan membantu perusahaan untuk mencapai 

sukses di dalam memasarkan produk atau jasa yang dihasil- 

kan.

1.4. Tu.iuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang meru- 

pakan satu rangkaian utuh. Adapun tujuan-tujuan tersebut 

adalah sebagai berikut.

1.4.1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan manfa

at yang dicari oleh konsumen dalam menggunakan per. 

alatan musik dan sound system pada sebuah pertun

jukkan musik. Perbedaan manfaat yang dicari ini 

nanti digunakan sebagai dasar pembentukkan segmen- 

segmen pasar dan penentuan pasar sasaran perusaha

an .

1.4.2. Selain itu adalah untuk mengetahui dimana posisi 

perusahaan dalam benak prospek.

1.4.3. Menambah khasanah ilmu pengetahuan yana dapat di

gunakan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya.

Sedangkan manfaat yang diharapkan diperoleh da**'! peneli

tian ini adalah :

1.4.4. Hemberikan informasi bagi perusahaan i.eatang siapa 

dan apa sebenarnya pasar yang sesuai bugi perusa

haan pada saat ini.

9

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANAUSIS SEGMENTASI PASAR... HULYAWAN HERU PURWAHADI



1.4.5. Memberikan gambaran bagi perusahaan t*:ntang kondi- 

si perusahaan dan kondisi para pesaing'menurut pe

nilaian konsumen.

1.4.6. Digunakan sebagai dasar penyusunan strategi seg

mentasi pasar yang terliput di dalamnya adalah '4P 

pemasaran.

1.5. Sis.tinat.ULa..,ShLipai.

Skripsi ini mempunyai sistimatika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini secara garis besar memuat hal-hal yang 

mengantar pembaca pada pokok permasalahan yang 

dibahas dalam skripsi, yang secara rinci ter

diri atas : Latar Belakang, Penjelrsan Judul, 

Alasan Pemilihan Judul, Tujuan dan rfanfaat Pe

nelitian, Sistimatika Skripsi, dan Metodologi.

II : LANDASAN TEORI.

Yang terkandung dalam bab ini adalah serang- 

kaian teori yang mendukung permasalahan, yang 

mengandung tinjauan secara teoritis sebagai 

bahan untuk memecahkan masalah, yaitu pembaha- 

san teoritis yang berhubungan deng >n segmen

tasi pasar dan penentuan pasar sasu.. an.

10
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Dalam bab ini berisi tentang pembicaraan skrie. 

si yaitu : mengenai gambaran perusahaan secara 

umum, yang menyangkut tentang : sejarah dan 

struktur organisasi perusahaan, komponen-kom- 

ponen jasa yang dihasilkan, serta strategi pe- 

masaran yang dilaksanakan oleh perusahaan.

IV : ANALISIS PERMASALAHAH DAN PEKBAHASAU

Bab ini berisi uraian hasil penelitian berda- 

sarkan jawaban kuesioner yang disebarkan kepa- 

da responden serta pembahasan tentang segmen- 

tasi pasar dan penentuan pasar sasaran.

V : KESIHPULAN DAN SARAN

Di sini dibuat kesimpulan yang iitarik dari 

uraian dalam bab-bab terdahulu, kemadian diberi- 

kan saran yang layak untuk dilaksanakan, sehing- 

ga diharapkan bab terakhir ini bermanfaat bagi 

pihak yang membutuhkannya.

1.6. Hetodq logi-Penelitian

1.8.1. Permasalahan.'

Berdasarkan penelitian pendahuluan melalui penga- 

matan dan intreview diketahui bahwa, nilai pertumbuhan 

perusahaan yang dinampakkan oleh volume penjualan tidak 

sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh komisaris

1 1

III : GAMBARAN UMUM EMS
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M  1  U  1

,-uT i ‘S ^ Y *
yang disusun dengan memperhatikan beberapa kei! lala antara 

lain investasi yang ditanamkan, tingkat bunga Lank, sum

ber daya perusahaan, satu pesaing utama lokal, perkiraan 

besar pasar, dan beberapa kendala lain. Hal ini disebab- 

kan oleh :

Perusahaan pada saat ini menetapkan kebijaksanaan undi- 

ferentiated marketing (pemasaran serba s^n.) dan menerap- 

kan satu bauran pemasaran bagi keseluruhan parar. Perusa

haan tidak memperhatikan perbedaan-perbedaan karakter 

konsumen dan calon konsumen yang terbentuk karena perbeda, 

an manfaat yang dicari (benefit soughts). Kebijaksanaan 

tersebut tidak sesuai dengan kondisi pasar yang dihadapi.

1.6.2. Hipotesis .

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka 

hipotesis yang diajukan penulis adalah :

Pasar penyelenggara pertunjukkan musik bukan pasar homo

gen melainkan pasar heterogen yang terdiri atas dua atau 

lebih segmen pasar yang saling berbeda. Dalam kondisi de

mikian apabila perusahaan menentukan segmen ^assar sasa- 

rannya dengan tepat, maka usaha-usaha pemasar* .i yang di

lakukan akan lebih terarah sehingga volume per jualan akan 

meningkat dan diharapkan mencapai target yang Jit^ntukan.

1.6.3. Ruang LingkUp Analisis.

Memperhatikan keberadaan EMS sebagai perusahaan 

yang relatif baru dan hingga saat ini masih mengkonsen-
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trasikan usahanya pada wilayah Jawa Timur u:;umnya dan 

Surabaya khususnya, maka permasn1ahan dibatasi dalam hal- 

hal sebagai berikut,

1.6.3.1. Segmentasi pasar dilakukan dengan berdasarkan 

pada manfaat yang dicari (benefit sol . hts*) oleh 

konsumen. Sedangkan variabel demografis berfung- 

si sebagai penjelasannya.

1.6.3.2. Responden yang akan menjadi sarapel dalam peneli- 

tian ini berlokasi domisili di Daerah Tingkat II 

Kotamadya Surabaya yang terdiri dari :

- Entertainer yang dibedakan atas,

- Entertainer Formal : sebuah organisasi yang 

bergerak dalam bidang entertainmr.it yang ke- 

beradaannya dalam jangka waktu I idak ter

tentu .

- Insidentil entertainer : sebuah organisasi 

yang timbul secara spontan dan insidentil 

dengan tujuan menyelenggarakan satu perge- 

laran dalam satu waktu tertentu.

- Penyelenggara pertunjukkan bukan .itertainer,

yang terdiri atas organisasi ? itra/ekstra 

sekolah/perguruan tinggi dan lembaga-lembaga 

lain yang memanfaatkan pertunjukkan untuk 

suatu kepentingan tertentu.

1.6.3.3. Responden yang menjadi sample dalam penelitian

13
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ini berjumlah 62 orang selaku wakil liari orga- 

nisasi masing-masing, yang terdiri atas 28 or-

ganisasi bukan entertainer, 23 entertainer insi

dentil dan 11 entertainer formal.

14

1.6.3.4. Beberapa definisi 

lam penelitian in 

Alat bagus

Alat lengkap

Operator trampil

operasional yang r* ^unakan da~ 

adalah sebagai beiikut :

♦

: Alat musik dan sound system 

yang mampu menghasilkan bu- 

nyi-bunyian yang mendekati 

sempurna, biasanya dihasil- 

kan oleh alat-alat dengan 

bermerek terkenal.

: Sekumpulan alau musik dan 

sound system yang mampu ber- 

padu secara harmunis dan mem 

beri hasil bunyi optimal. 

Peralatan yang bisa seperti 

kondisi tersebut karena per- 

paduan beberapa ;.ierek ter

kenal bukan hanyu satu merek 

tertentu.

: Operator yang mempunyai rasa 

untuk mengeraskan dan atau 

melemahkan bunyi-bunyi ter

tentu pada suatu waktu ter-
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tentu.

Teknisi trampil : Teknisi yang mempunyai kemaa

puan untuk mengatur segala 

peralatan sedemi'i^an hingga 

pada saat pertunjukkan tidak 

torjadi gangguan yang dise- 

babkan setting panggung yang 

kurang atau tidak benar.

1.6.3.5. Kriteria penilaian dan skor.

= Semua alat bermeruk terkenal 

dan mampu melaksanakan fungsi^- 

nya secara maksimal. Skor = 5. . 

= Semua alat bermerek terkenal 

dan masih mampu melaksanakan 

fungsinya. Skor = 4 .

= Beberapa alat bermei .:k terkenal 

dan masih bisa difungsikan. 

Skor = 3.

= Tidak terdapat merok terkenal 

namun masih berfungsi normal. 

Skor = 2.

= Tidak terdapat mere ; terkenal 

dan tidak mampu beriungsi seca

ra normal. Skor = 1.

15

Amat bagus

Bagu!

Cukup bagus

Kurang bagus

Tidak bagus
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Amat lengkap = 

Lengkap =

Cukup l-engkap = 

Rurang lengkap = 

Tidak lengkap =

Operator trampil 

Amat trampil =

Trampil

Cukup Trampil =

Satu jenis alat satu merek ter

kenal. Skor = 5 .  (

Alat-alat vital bermerek terke- 

.nal. Skor = 4.

Terdapat beberapa merek terke

nal sebagai pendukung. Skor= 3. 

Terdapat merek terkenal sebagai 

pelengkap. Skor = 2.

Tidak terdapat merek terkenal 

dalam perp^duan alat secara ke- 

seluruhan. Skor = 1.

Mempunyai kemampuan pengendali- 

an alat dan pengu^saan ruang 

alam terbuka, dengan kapasitas 

penonton lebih dari 10 0 0.

Skor = 5.

Mempunyai kemampuan dan pengua- 

saan ruang tertutup dengan ka*- 

pasitas penonton ::.urang dari 

1000. Skor = 4.

Mempunyai kemampuan dan pengua- 

saan ruang tertutup dengan ka

pasitas penonton kurang dari
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500. Skor = 3 .

Kurang Trampil = Mempunyai kemampuan, tapi tidak

mampu menguasai ruang dengan 

kapasitas penonton h.urang dari 

500. Skor = 2.

Tidak trampil = Tidak mempunyai kemampuan dan

tidak mampu menguas-' i ruang de

ngan kapasitas penonton kurang 

dari 500. Skor = 1.

Amat trampil = Mempunyai kemampua.ii setting

panggung tanpa cacat untuk per- 

lengkapan dengan da/a lebih da*, 

ri 100.000* watt. Skor = 5. 

Trampil = Mempunyai kemampuan setting

panggung tanpa cacat untuk per- 

lengkapan dengan daya sampai de 

ngan 50.000 watt. Skor =4., 

Cukup trampil = Mempunyai . kemampuan setting

panggung tanpa cacat untuk per- 

lengkapan dengan da>a sampai de 

ngan 25.000 watt. Skor = 3. 

Kurang trampil = Mempunyai kemampuan setting

panggung tanpa cacut untuk per- 

lengkapan dengan daya sampai de
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ngan 10.000 watt. SI.or = 2. 

Tidak trampil = Tidak punya kemap'-.i.i setting

panggung tanpa cacat untuk per

lengkapan dengan daya kurang 

dari 10.000 watt. Skor = 1.

= Biaya sewa total < 10% angga- 

ran pertunjukkan. Skor = 5.

= Biaya sewa total antara 10%

25% anggaran pertunjukkan.

Skor = 4.

= Biaya sewa total antara 25% - 

50% anggaran pertunjukkan.

Skor = 3.

= Biaya sewa total 5u« anggaran 

pertunjukkan. Skor = 2.

= Biaya sewa total lebih dari 50% 

anggaran pertunjukkan.

1.6.3.6 . Analisis keputusan perusahaan hanya sampai pada 

penentuan pasar sasaran dan mengetahui posisi 

perusahaan dalam benak prospek, yang merupakan 

dasar penentu strategi pemasaran selanjutnya.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1.6.4.1. Prosedur Pengumpulan Data

- Penelitian Pendahuluan.

18

Amat murah

Murah

Cukup Murah

Mahal

Amat mahal
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Yaitu dengan mengadakan pengenalan singkat 

pada EMS guna raengetahui permasalahan yang 

dihadapinya. Hal ini dilakukan melalui wawan- 

cara.

- Penelitian Lapangan.

Dengan mengadakan penelitian seca. a langsung 

pada obyek yang diteliti. Antara lain dengan 

wawancara langsung kepada bagian pemasaran 

perusahaan dan membagikan daftar pertanyaan 

serta mengadakan tanya jawab kepa< a konsumen 

dan calon konsumen yang menjadi responden.

- Studi Kepustakaan.

Membaca literatur, buku-buku, majalah dan 

harian yang berhubungan dengan permasalahan 

dan mendukung analisa. Selain itu juga dilaku

kan membaca data-data yang diperoleh dari 

perusahaan, yang sekiranya ada hubungannya 

dengan permasalahan akan dimanfaatkc*n.

1.6.4.2. Tehnik Pengolahan Data

Tehnik pengolahan dan analisis data-data dalam pene-

13litian ini dilakukan secara statistik dan non statistik.

19

13
Marzuki, Metodologi Riset. Cetakan Ketiga, Bagian 

Penerbitan Fakultas Ekonomi Universxtas Islam Indonesia, 
Yogyakarta, 1983, hal. 87.
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Analisis statistik digunakan untuk menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan, dalam hal ini khusus untuk membuktikan 

bahwa pasar terdiri atas beberapa segmen pasar yang ber- 

beda digunakan uji Kai Kwadrat (*Z). Rumus yang digunakan

2 14
untuk mengetahui x  adalah sebagai berikut

20

£ ( 0.. - e.. )

* o  = ----------------------------------

e. .
V J

2 4 
X Q = notasi pada Kai Kwadrat hitungan

= frekwensi dari observasi hasil peiieJLitian 

ij = frekwensi harapan.

Sedangkan analisis non statistik, pertama digunakan Tabel 

Dua Jalan untuk menentukan skala prioritas dari data yang 

telah diperoleh. Skala prioritas tesebut digunakan untuk 

membentuk profil segmen pasar dan menentukan pasar sasa

ran yang sesuai bagi perusahaan, Hal ini dilakukan dengan 

cara membaca data-data angka yang tersedia dan juga tabel 

tabel yang terbentuk dari data-data tersebut, kemudian 

dilakukan uraian dan penafsiran.

14
Djoko Mursinto, Statistik Tenaoan untuli Ekonomi, 

Cetakan Pertama, Sarana Ilmu Cipta, Surabaya, 1 385, Jilid
II, hal. 115.
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TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMASARAN 

DAN SEGMENTASI PASAR

BAB II

Perkembangan budaya dan teknologi besai* sekali pe- 

ngaruhnya terhadap perubahan pasar. Permintaan konsumen 

semakin kompleks dan spesifik. Hal ini dikarei<akan dengan 

majunya teknologi hampir setiap kebutuhan konsumen akan 

terpenuhi. Keadaan yang demikian ini, ditinjau secara 

luas memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sebab dengan 

adanya kondisi seperti tersebut diatas memberikan semakin 

banyak peluang dan kesempatan yang mungkin untuk diraih. 

Namun hampir tidak mungkin bagi perusahaan untuk menjang- 

kau seluruh permintaan konsumen tersebut. Kar .ia setiap 

peluang harus dinilai kembali berdasarkan tujuan dan sa- 

saran serta sumber daya perusahaan.

Hal ini mendesak perusahaan untuk bertindak lebih 

spesifik. Pemasar harus mengetahui dengan juias setiap 

bagian pasar yang lebih menguntungkan bagi perusahaan* 

Hal ini akan mungkin terjadi apabila perusahai .1 melaksa

nakan segmentasi pasar yang tujuannya adalah untuk menge- 

tahui perbedaan kebutuhan dan karakter pasar. Dengan 

mengetahui kedua hal tersebut dan memperhatikan kembali 

tujuan, sasaran dan suraber daya perusahaan akan raembim- 

bing pemasar untuk memilih pasar sasaran dan melakukan

21
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usaha-usaha pemasarannya secara lebih terarah.

2 . 1 Pengertian Pemasarari-iMar_keting)_._ Mana.iemen Pemasaran 

(.Markfiling .Management) dan__Konsep Pemasaran (Market

ing. C arise piO

Sebelum mempelajari pemasaran lebih lanjut, perlu 

diketahui arti dan maksud dari pemasaran, yang akan ber- 

guna sebagai panduan selanjutnya.

Pengertian pemasaran, banyak diterjemahkan hanya Sebagai 

penjualan ataupun periklanan. Padahal paa« saat ini 

pemasaran lebih dari sekedar dua hal tersebut diatas. 

Banyak sekali definisi tentang pemasaran diktaukakan oleh 

ahli pemasaran. Pengertian yang satu mungkin mempunyai 

perbedaan dengan pengertian yang lain. Walaupun sebenar- 

nya mempunyai maksud yang sama. Perbedaan tersebut timbul 

karena perbedaan dasar atau sudut pandang yantf digunakan. 

Beberapa ahli menggunakan proses sebagai dasu ? pengerti- 

annya, namun beberapa ahli lain menggunakan histem seba

gai dasar pengertian yang disampaikannya. Mengacu pada 

pendapat E. Jerome McCarthy, yang mendefenisikan pema

saran sebagai,

...the performance of those activities which seek 
to accomplish an organization's objectives by anti
cipating customer or client needs and directing a 
flow of need-satisfying goods ^gnd services from 
producer to customer or client.

15'E. Jerome McCarthy, Basic Marketingf Sixth Edi
tion, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Tlli-.ois, 1978, 
hal. 7-8.
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Sedangkan Philip Kotler mengemukakan tentang pemasaran

sebagai,...a social and managerial process by which

individuals and groups obtain what they need and want

through creating and exchanging products and value with

16others.

Kedua definisi tersebut menampakkan persamaan bahwa, pe

masaran merupakan suatu proses yang melibatkan dua pihak 

yang saling berinteraksi karena terdapat kebutuhan dian

tara kedua pihak tersebut dan akhirnya saling terpuaskan. 

Proses yang terjadi di dalam pemasaran terdiri atas meng- 

identifikasikan kebutuhan konsumen, menentukan pemuasnya, 

menentukan nilai dalam bentuk harga atau tarii mempromo- 

sikan serta mendistribusikannya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas adulah tugas 

manajemer pemasaran untuk memilih, menentukan dan melak

sanakan kegiatan pemasaran yang membantu pencapaian tuju

an perusahaan, serta dalam menyesuaikan diri dengan peru- 

bahan lingkungan. Kegiatan pemasaran itu haruslah dikelo- 

la dan dikoordinasikan dengan cara yang baik. Untuk itu 

harus terdapat manajemen pemasaran yang men&indung pe- 

ngertian, ...is the process of planning and executing the 

conception, pricing, promotion, and distribution of

ideas, goods, and services to create exchange that satis-

17fy individual and organizational objectives.

23

^^Philip Kotler, o p cit.. hal. 3. 

17Philip Kotler, Ibid.■ hal. 11.
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Lebih luasnya pengertian definisi tersebut, manajemen pe

masaran sebagai suatu proses yang melibatkan analisis, 

perencanaan, pelaksanaan dan kontrol, yang meliputi ide 

barang dan jasa, yang berdasar pada pertukaran dengan 

sasaran untuk memuaskan pihak-pihak yang te^libat di 

dalamnya.

Pengertian yang uroum diterima tentang manajer pe

masaran adalah seseorang yang berkewajiban untuk me- 

rangsang permintaan terhadap produk yang dihasilkan pe

rusahaan. Ini adalah suatu pengertian yang sempit sekali. 

Lebih dari itu, manajer pemasaran mempunyai tugas untuk 

mempengaruhi tingkat, waktu dan komposisi permintaan yang 

akan membantu perusahaan dalam penoapaian tujuannya.

Dalam melaksanakan pemasaran, perusahaan akan mem- 

bekali diri dengan konsep pemasaran yang akw.n menjadi 

filosofi dan landasan gerak aktifitasnya. Dikeual bebera

pa konsep pemasaran yang menurut Philip Kotler terurai 

sebagai,

- Konsep Produksi

- Konsep Penjualan

- Konsep Produk

- Konsep Pemasaran

18
- Konsep Pemasaran Sosial.

Satu konsep yang saat ini paling banyak digunakan adalah

24

18 Philip Kotler, IhliL., hal. 13.
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konsep pemasaran, yang intinya mengacu pada; tugas pen- 

ting perusahaan adalah menetukan kebutuhu.--kebutuhan, 

keinginan-keinginan dan preferensi dari kelompok pasar 

sasaran untuk memberikan kepuasan yang diinginkan. •Prin- 

sip tersebut berfokus pada pasar, berorientasi pada pe- 

■langgan, pemasaran yang terkoordinir dan keuntungan. 

Apabila dibandingkan dengan ketiga konsep diatasnya' 

konsep pemasaran berorientasi pada outside-in perspec

tive, yakni berawal dari pas-ar yang dikenal, berfokuskan 

pada kebutuhan pelanggan, mengkoordinasikan stv.ua aktifi- 

tas-aktifitas yang akan mempengaruhi pelantĵ an, serta 

menghasilkan keuntungan melalui penciptaan kepuasan pe- 

langgan.

Sedangkan konsep produksi, konsep penjualan dan konsep 

produk lebih berorientasi pada inside-out perspective, 

yakni berawal dari dalam perusahaan, berfoLjskan pada 

produk yang telah ada.

Mengidentifikasi suatu pasar sasaran untuk sebuah 

produk atau jasa adalah satu kebutuhan dalam ©erabentuk 

strategi-strategi pemasaran. Sebagian' besar produk dan 

jasa yang sukses karena dengan sengaja diurshkan bagi 

suatu kelompok pasar tertentu yang kemudiv \ disebut 

sebagai segmen pasar yang mempunyai pengertian, "a group 

of present or potential customer with some common charac-

25
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terictic which is relevant in explaining (and predicting)

19
their response to a supllier's marketing stimuli".

Untuk mendapatkan gambaran tentang segmen-scgmen pasar 

dilakukan segmentasi pasar menurut yang Willi&a J. Stan

ton sebagai : "the process of taking the toti*l, hetero

genous market for a product and dividing it into several

sub market or segment, each of which tends to be homoge-

20nous in all significant aspect".

Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesim- 

pulan bahwa segmentasi pasar tidak lain sebagai proses 

untuk memilah-milahkan pasar secara keseluruhan yang 

heterogen menjadi bagian-bagian pasar yang lebih kecil 

dan cenderung karakter dan aspek-aspek pentiug lainnya 

lebih homogen. Dengan diadakan segmentasi ikan lebih 

mengefektifkan pemasar dalam raenerapkan taktik pemasaran- 

nya melalui 4P yang telah atau akan disusunnya sesuai de

ngan spesifikasi tiap bagian pasar yang akan dilayani.

Segmentasi pasar akan bermanfaat apabile dilakukan 

dengan benar. Beberapa keuntungan yang akan diperoleh me

lalui adanya segmentasi pasar adalah :

1 . Henyediakan sarana bagi perusahaan untuk neng-

operasikan konsep pemasaran,

1 9
Michael D. Hutt & Thomas W. Spech, Industrial Mar

keting Management. CBS College Publishing, Japan, 1985, 
hal. 102

26

20William j. Staton, loo ojt.
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2. Memberi panduan yang bermanfaat dalam merenca- 

nakan setiap bagian strategi pemasaran,

3. Memberikan panduan yang sangat berarti dalam

21
mengalokasikan suraber-sumber daya peiuasaran. 

Ditambah dengan hasil penelitian J. Walter Thompson,

4. Memberikan kesempatan unt u k’mengidentifikasi ke- 

sempatan pasar secara lebih jelas.

5. Sebagai bimbingan untuk memposisikan produk 

secara relatif pada (a) kebutuhan konsumen dan 

(b) persaingan.

6 . Sebagai acuan untuk melaksanakan product deve-

?2
lopment.

Apabila pasar disegmenkan dengan berdasar pada atr'i' 

but-atribut tertentu, menghasilkan identifikasi segmen- 

segmen preferensi yang berbeda di dalam pasar. Preferen- 

si tersebut membentuk tiga pola dasar yang berbeda yaitu, 

preferensi serba sama, preferensi menyebar dan preferensi 

berkelompok seperti yang tampak dalam gambar 1 .

Gambar l.a. menunjukkan bahwa semua pembeli mempunyai 

pilihan yang sama terhadap suatu produk/jasa n .au merek. 

Keadaan demikian ini tidak menunjukkan adanya segmentasi 

alami. Sedangkan gambar l.b. pilihan menyebar hampir

27

21Michael D Hutt, qp cit.■ hal. 105.

22
Henry Assael, tjarket.iim_.tlanage.ment, Strategy. .aacL.

Action. First Edition, Kent Publishing Compai/, Boston,
Massachusets, 1985, hal. 228-229.
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a. Preferensi 
serba sama

b. Preferensi 
raenyebar

c. Preferensi 
berkeloinpok

keterangan : y = Atribut 1, x = Atribut 2.

Gambar 1. Pola Pola Dasar Preferensi Pasar 
Sumber : Philip Kotler, Marketing Management, Analysis 

Elanning__and Control. Sixth Edition, Pretice 
Hall, Inc., Englewood Clifts, New Jersey, 1988, 
hal. 283.

merata pada seluruh bidang, yang menunjukkan bahwa pem- 

beli mempunyai kebutuhan yang saling berbeda. Pola model 

ini sering terdapat dalam pasar industrial. Gambar lc. 

pasar berkelompok sesuai dengan pilihannya masing-masing. 

Keadaan demikian yang menunjukkan adanya segmentasi 

alatni.

Melaksanakan segmentasi pasar dapat dibedakan de

ngan beraasar keinginan perusahaan untuk melayani sebagi- 

an kecil pasar atau melayani pasar yang luas. Selain itu 

dapat juga dibedakan dengan berdasarkan keinginan perusa

haan untuk mensegmenkan pasar berdasarkan merek atau lini 

produk secara keseluruhan. Kombinasi berdasarkan keempat 

keinginan yang raungkin bagi setiap perusahaan tersebut 

menimbulkan empat jenis pendekatan segmentasi . seperti 

yang dinampakkan dalam gambar 2 .
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Narrow Broad

Segmentation Segmentation

29

Specific Specific Multiple
Brand Segmentation Segmentation

Product- Selective Product-^ iue
Line Segmentation Segmentation

Gambar 2. Jenis-jenis Strategi Segmentasi Pasar.
Sumber : Henry Assael, Consumer Behavior and Marketing

Action. Second Edition, Kent Publishing Company, 
Boston, Massachusetts, 1984, hal. 491.

Specific segmentation, mensegmenkan p^.sar satu 

merek tertentu dalam pasar produk tertentu. Dalam kasus 

ini misalnya EMS dalam pasar industri musik. Perluasan 

dari segmentasi tersebut adalah multiple segmentation 

yang memperhatikan atribut-atribut lain misalnya, rekanian 

musik, studio latihan atau persewaan alat musik. Sedang

kan dalam strategi lini produk EMS akan mengkonsentrasi- 

kan pada salah satu lini produk dalam mensegmenkan pasar.

Agar segmentasi bermanfaat secara maksimal harus 

memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut,

Dapat diukur : Hal ini berhubungan dungan besar

dan daya beli setiap segmen pasar 

harus bisa diukur dengan satuan 

ukuran tertentu.

Besarnya : Menyangkut apakah so'men-segmen

tersebut cukup besar dan cukup
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menguntungkan bagi pertjahaan. 

Dapat dicapai : Berkaitan dengan kemampuan perusa

haan untuk meraih dan melayani pa

sar .

Dapat dilaksa : Berhubungan dengan sampai sejauh 
nakan

mana suatu program y m g  efektif

bisa dirumuskan untuk mencapai dan

23melayani segmen pasar.

2.2.1. Analisis Segmentasi-Pasar..

Terdapat dua komponen dalam segmentasi pasar yaitu,

24
strategi segmentasi pasar dan analisis segmentasi pasar. 

Strategi segmentasi pasar mencoba untuk menga*. ..hkan usa- 

ha-usaha pemasaran pada segmen-segmen pasar tertentu 

dengan dasar kebutuhan dan karakternya. Sedan^rtan analisa 

segmentasi pasar mencoba untuk menentukan segmen-segmen 

pasar agar strategi segmentasi pasar bisa dilaksanakan.

Dalam analisa segmentasi pasar, segmen pasar harus 

dibentuk dari, kebutuhan dan perilaku, serta karakter 

demografi dan ps*ichografi dari segment tertentu agar 

usaha-usaha pemasaran dapat dilaksanakan pada segmen ter

sebut. Analisis segmentasi pasar tidak selalu sama. 

Mengidentifikasi segmen-segmen tergantung pada tujuan

30

Philip Kotler, op_cit.. hal. 298. 

^ Henry Assael, op cit., hal. 224.
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strategis pemasar yang bisa dibedakan menjadi tiga yakni, 

(1) Pengembangan produk baru dan memposisikan produk la

ma, (2) mengembangkan st.rategi-strategi pemasaran dan (3) 

mengalokasikan sumber-sumber daya pemasaran terhadap pa

sar sasaran. Berdasarkan pada ketiga tujuan strategis 

tersebut terdapat tiga dasar utama untuk mengidentifika- 

sikan segmen-segmen pasar, dan kriteria-krer.eria yang 

harus digunakan seperti yang dinampakkan dalam tabel 1 .

31

Basis for 
Segmentation

Strategic
Objectives

Criteria

Benef it Develop new pro
ducts and position 
existing products

Consuiuer
needs

Behavior Develop marketing 
strategies

Brand users 
versus non users

Brand loyalists 
versus
non loyalists

Product users 
versus non users 

•
Heavy versus 
light users

Response
Elasticity

Determining level 
of marketing 
effort

Price c lasticity 
Deal elasticity 
Advertising 
elasticity

Tabel 1. Tiga dasar untuk analisis segmentasi jasar 
Sumber : Henry Assael, Consumer Behavior and Marketing 

Action. Second Edition, Kent Publishing Company, 
Boston, Massachusetts, 1984, hal. 492.
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Benefit segmentation dilakukan apabila I ijuan stra- 

tegis perusahaan adalah mengidentifikasi kes*. .yatan pasar 

untuk pengembangan produk baru dan memposit .kan produk 

yang telah ada. Dalam hal yang demikian maka tindakan 

pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi dan 

menentukan kebutuhan konsumen sebagai dasar pembentukan 

segmen-segmen pasar. Pembentukan segmen-segni- n tersebut 

dilakukan dengan cara : pertama mengelompokkctn konsumen 

dengan berdasarkan kesamaan kebutuhan mereka terhadap 

satu produk tertentu dalam segmen-segmen pasar. Apabila 

segmen-segmen tersebut telah terbentuk maka akan teriden- 

tifikasi bahwa terdapat segmen pasar tertentu yang kebu- 

tuhannya tidak terpenuhi ( unmeet need ). Berdasar pada 

segmen pasar tersebut maka dikembangkan produk baru yang 

ditujukan pada mereka. Langkah kedua adalah menyiapkan 

profil yang lebih luas dari tiap-tiap segmen aengan .me

nentukan gaya hidup sert.a. karakter demograf ic ./a. Sebagai 

langkah terakhir, menentukan perilaku konsumen terhadap 

satu produk tertentu dari tiap-tiap segmen yang telah 

terbentuk. Perbedaan antara pengembangan produk baru dan 

memposisikan produk yang telah ada terletak p.da : apabi

la segmen-segmen pasar terbentuk, maka akan diketahui 

segmen pasar tertentu yang mendekati produk yang ditawar- 

kan perusahaan. Apabila hal tersebut telah diketahui maka 

adalah tugas pemasar untuk memposisikan produk tersebut

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANAUSIS SEGMENTASI PASAR... HULYAWAN HERU PURWAHADI



33

dalam segmen yang sesuai.

Behavioral Segmentation

Segmentasi perilaku lebih memanfaatkan perilaku 

konsumen dari pada kebutuhannya untuk membentuk segmen- 

segmen pasar. Segmentasi ini bermanfaat untuk memenuhi 

perusahaan yang tujuan strategisnya adalah menyiapkan 

strategi pemasaran untuk merek baru, merek yt».g telah ada 

dan kategori produk.

Seperti yang tertera dalam tabel 1 kriteria-krite- 

ria utama yang digunakan untuk membuat segme .tasi peri

laku adalah,

1. Brand usage.

2. Brand loyalty.

3.. Product usage.

4. Heavy versus light user.

Sedangkan variabel-variabel demografi, psikografi atau 

karakteristik perilaku tetap digunakan sebagai kriteria 

penjelas.

Pengguna merek adalah merupakan kebutuhai selektif 

menurut pengertian J.P. Guiltinan dan Gordon k. . Paul. Ke

butuhan selektif adalah kebutuhan konsumen akan merek

a d. 1 .
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atau pembekal tertentu. ‘ Pemilihan setiap konsumen atas 

suatu merek tertentu tidak selalu sama. Sebab penilaian 

mereka terhadap satu merek lebih cenderung merupakan 

fungsi dari : manfaat yang dicari, persepsi pembeli ten

tang atribut dan situasi penggunaan. Variabel-variabel 

dalam fungsi tersebut digunakan untuk mengetahui konsumen 

pengguna merek dan konsumen pengguna merek pesaing. Apa

bila pengguna merek telah ditentukan, terdapat dua pen- 

dekatan yang digunaka’n. Pertama adalah mengarahkan sura- 

ber-sumber daya pada segmen-segmen yang mempunyai kemung- 

kinan terbesar berlaku sebagai pengguna merek. Sedangkan 

pendekatan kedua adalah mengarahkan produk-Droduk baru 

pada segmen pasar yang tidak menyukai produk yang ada.

a d . 2 . Brand loyalty

Loyalitas konsumen terhadap suatu mer ,;k tertentu 

ditunjukkan perilaku pembelian yang konsisten terhadap 

satu merek tertentu dari waktu ke waktu dan hal tersebut 

menguntungkan bagi merek yang dipilihnya. Dua pendekatan 

yang digunakan untuk mempelajari loyalitas teihadap merek

adalah : pendekatan kondisi instrumental dan berdasarkan

• *. ■ ^ 26 t e o n - t e o n  cognitive.

25
J.P. Guiltinan, dan Gordon W. Paul, Mana.iemen P.e^ 

masaran. Strategi dan Program. Edisi kedua, saduran Agus 
Maulana, Erlangga, Jakarta, hal. 75.

no
Henry Assael, Consumer Behavior and-Market ing Ac

tion . Second Edition, Kent Publishing Company, Boston, 
Massachusets, 1984, hal. 70.

34
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Pendekatan kondisi instrumental melihat pembelian 

secara konsisten pada satu merek tertentu dari waktu ke 

waktu sebagai indikasi loyalitas merek. Peril;.ku pembeli

an berulang diasumsikan untuk menunjukkan dorongan dan 

hubungan yang kuat antara rangsangan dengan respon yang 

diberikan. Sedangkan teori cognitive berpendapat bahwa 

pengukuran loyalitas merek dengan hanya berdasarkan peri

laku saja tidak mencukupi, melainkan juga haru.5 dikombi- 

nasikan dengan pengukuran sikap pembeli atas satu merek 

tertentu. Sebab konsumen membeli barang atau jasa terten

tu karena memiliki atribut-atribut yang dibutuhkan. Apa- 

bila atribut penentu bagi konsumen tersebut tidak bisa 

diperoleh lagi akan terdapat kecenderungan bahwa konsumen 

tersebut akan meninggalkan merek kesayangannya.

Menggunakan brand loyalty sebagai kriteria utama 

lebih spesifik daripada brand usage. Dengan ki^teria ini 

pengguna merek telah tertentu, yang kemudian d-ipilahkan 

antara yang loyal kepada merek dan yang tidak :.oyal. Se- 

terusnya mereka diperbandingkan. Dengan mengetahui karak- 

ter dari segmen yang tidak loyal kepada merek memungkin- 

kan perusahaan untuk berupaya agar pembeli nen^adi lebih 

loyal terhadap merek dan konsumen yang loyal kepada merek 

pesaing mau mencoba merek perusahaan.

ad. 3. Product usage

Pembeli bisa dibedakan berdasarkan kesempatan keti

ka mereka mengembangkan kebutuhan, raerabeli produk, atau
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menggunkan sebuah produk. Sebagai contoh, konsumen menye-

wa peralatan musik karena adanya kesempatan yang berhubu-

ngan dengan menghasilkan keuntungan atau upacara-upacara

tertentu yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan. Hal

demikian oleh J.P. Guiltinan disebut sebagai kebutuhan

primer, yaitu : kebutuhan akan bentuk produk atau kelas

27
produk. Berdasarkan analisis kebutuhan primer akan dapat 

dipelajari mangapa dan bagaimana konsumen membeli suatu 

produk atau kelas produk. Untuk mengetahui hal tersebut 

harus dilakukan identifikasi pembeli yang tujuannya ada

lah untuk mengetahui macam^macam pembeli yang mungkin 

mempunyai kebutuhan akan bentuk produk atau kelas produk 

dengan berdasarkan : karakter, lokasi, demo*rafi, gaya 

hidup dan pusat pembelian serta perputaran pelanggan. 

Selain itu hal lain yang masih harus dilakukan adalah 

mengidentifikasi kesediaan dan kemampuan bela konsumen, 

yang dipengaruhi oleh : daya beli, peraanf aat^ii penggunaan 

yang dirasakan, dan resiko yang diterima. Dalen kriteria 

product usage ini, segmentasi dilakukan dengan lebih mens, 

kankan pada usaha untuk mengetahui pengguna kategori pro

duk dari pada pengguna merek. 

ad. 4. Dears.of usage

Pasar dapat disegmenkan berdasarkan frekwensi peng

gunaan produk tertentu. Penggolongan tersebut dibedakan

36

^J.P. Guiltinan dan Gordon W. Paul, o p  cit.. . hal. 67
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antara pepgguna ringan, menengah, dan pengjuna berat. 

Pengguna berat seringkali hanya merupakan bagian kecil 

dari pasar namun mempunyai nilai transaksi yang besar 

dari nilai total konsumsi pasar. Yang bisa dilakukan 

melalui segmentasi ini adalah, pemasar harus menekankan 

upayanya pada pasar yang sering menggunakan. Di sisi lain 

perusahaan mempunyai alternatif untuk mengembangkan pro

duk baru yang akan memenuhi kebutuhan pasar yang jarang 

menggunakan.

Resoon Elasticity Segmentation

Dasar yang ketiga untuk mensegmenkan pasar adalah 

dengan mengukur kepekaan konsumen terhadap perubahan 

strategi pemasar. Dalam segmentasi ini yang diukur adalah 

prosentase perubahan jumlah pembelian dibandingkan dengan 

prosentase perubahan rangsangan pemasaran. Tujuan dari 

segmentasi ini adalah untuk mengetahui pada segmen-segmen 

pasar yang perlu ditambah atau dikurangi pengalokasian 

sumber dayanya. Sedangkan tujuan dari segmentasi ini ada

lah untuk menentukan pelanggan mana yang . akan membeli 

lebih banyak atau berpindah kepada penjual lain karena 

perubahan rangsangan-rangsangan pemasaran seperti harga, 

bentuk transaksi, promosi, periklanan, ataupun bentuk 

produk.
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2.2.2. Pemilihan dan Penentuan^Pasar Sasaran

Apabila perusahaan telah melakukan segmentasi pasar 

dan telah pula menentukan segmen-segmen pasar, maka seka- 

rang pemasar dihadapkan pada sejurolah alternatif untuk 

memilih segmen-segmen pasar mana yang hendak dilayani. 

Oleh karena itu perusahaan harus mengevaluasi setiap seg

men pasar yang telah ditentukan tadi. Beberapa faktor 

yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi segroen-segmen 

pasar yang berbeda adalah, (1 ) besar segmen dan pertum-

buhannya, (2) daya tarik struktural segmen, dan (3) tuju-

28
an dan sumber daya perusahaan.

Besar segmen dan_Pertumbuhannva.

Ukuran besar atau kecilnya segmen pasar bersifat 

relatif. Hal ini tergantung pada perusahaan yang raeman- 

dang dan hendak meraih segmen pasar tersebut. Namun umum

nya perusahaan besar akan menyukai segmen pasar bervolu- 

me penjualan besar, tidak memperhatikan segmen kecil. 

Sedangkan perusahaan kecil berlaku sebaliknya karena ke- 

terbatasan sumber daya untuk melayaninya.

Nilai pertumbuhan segmen dikatakan menarik apabila 

perusahaan beranggapan bahwa dalam segmen pasar tersebut 

penjualan dan keuntungan akan meningkat.

38

28Philip Kotler,
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Dava tarik._s.t.nik±ural_gegme.n

Segmen pasar yang besarnya dan nilai pertumbuhannya 

sesuai dengan perusahaan belum tentu menarik. Sebab se

lain kedua hal tersebut harus pula diperhatikan daya 

tarik strukturalnya, yang lebih berorientasi pada jangka 

panjang. Sebuah segmen pasar dikatakan tidak menarik apa

bila :

- Di dalam segmen pasar tersebut terdapit pesaing 

yang kuat, agresif dan berjumlah banyak.

- Segmen tersebut akan menarik perhatian pesaing- 

pesaing baru yang mempunyai sumber daya lebih ba

nyak.

- Di dalam segmen pasar tersebut tel&.h terdapat 

barang-barang substitusi atau akan met.jadi barang 

substitusi.

- Pembeli mempunyai kemampuan tawar-menawar yang 

bertambah kuat karena mereka berkelompok dan 

lebih teroganisir.

- Supllier mempunyai kemampuan untuk menaikkan har

ga menurunkan kwalitas atau jumlah produk yang 

dibutuhkan.

Sumber daya dan tu.iuan_ nerusahaan

Apabila perusahaan telah melakukan evaluasi segmmen 

pasar berdasarkan variabel dari luar perusahaan, sebagai 

langkah terakhir dalam evaluasi ini adalah memperhatikan 

kembali sumberdaya dan tujuan perusahaan, dihubungkan de-

39
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ngan segmen pasar yang akan dipilih nanti.

Pengevaluasian terhadap segmen pasar akan menimbul- 

kan beberapa alternatif bagi perusahaan untuk menentukan 

segmen-segmen mana yang akan dilayani dan seberapa luas 

peliputan pasar akan dilakukan. Alternatif-alternatif ter. 

sebut adalah :

- Hengkonsentrasikan__i^ada pasar tunggal , yang ber- 

arti perusahaan hanya akan memilih satu satu segmen ter

tentu saja. Kemungkinan-kemungkinan yang mendukung dipi- 

lihnya alternatif ini adalah, kemampuan sumberdaya (dana) 

yang terbatas, tidak terdapat persaingan yang berarti dan 

segmen pasar tersebut masih bisa dikembangkan lebih 

lanjut.

- Melakukan spesialisasi pada pasar yang dipilih, 

yang maksudnya adalah, perusahaan memilih beberapa segmen 

pasar yang berbeda yang secara obyektif menarik dan se- 

suai dengan sumberdaya serta tujuan perusahaan.

- Helakukan spesialisasi produk. perusahaan ber- 

konsentrasi untuk menjual produk tertentu yang diolah se- 

suaikan dengan kelompok-kelompok pasar berbeda yang raem- 

butuhkannya.

- Melaknkan peliputan pada pasar keseluruhan. ber

arti perusahaan melayani seluruh kelompok pexunggan de

ngan produk-produk yang dibutuhkan oleh masing-masing ke

lompok. Kelima alernatif tersebut diatas sebagaimana di- 

nampakkan pada gambar 3.

40
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Ba
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segmen tunggal
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Spesialisasi
produk
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selektif
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keseluruhan

P = pasar B = produk •

Gambar 3. Lima Pola Luas Cakupan Pasar
Sumber : Philip Kotler, Marketing Management, Analysis 

Planning and Control, Sixth Edition, Pretice 
Hall, Inc., Englewood Clifts, New Jersey, 1988, 
hal 301.

2.2.3.

Strategi pemasaran tidak bisa dilaksanakan hanya 

dengan berlandaskan pada segmentasi pasar s-sja. Namun 

juga harus disertai dengan upaya agar produk./jasa yang 

dijual perusahaan bisa diterima oleh pasar yang telah di- 

pilih. Oleh karena itu perusahaan harus membuat penentuan
«

posisi yang menjelaskan perbedaan perusahaan sccara kese-
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luruhan dibanding dengan pesaing.

Penentuan posisi produk adalah, "...the act of de

signing the company's image and value offer so that the

segment's customer understand and appreciate what the

29
company stands for ini relation to its competitor”.

Yang bisa dimengerti dari definisi tersebut adalah, pe

nentuan posisi adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan 

apabila segmen pasar telah ditentukan dan pesaing serta 

pesaing potensialnya telah diketahui. Hal ini dilakukan 

agar nampak benar perbedaan antara perusahaan dengan pe

saing baik dalam hal nilai maupun citranya. Dengan usaha- 

usaha terrsebut diharapkan konsumen akan mengatahui de

ngan lebih baik tentang perusahaan dengan pesaingnya.

Salah satu sarana untuk mewujudkan penentuan posisi 

tersebut dengan analisis penentuan posisi produk, yang

mengidentifikasi persepsi konsumen atas merek-merek atau 

30produk-produk. Kegunaan analisis ini adalah untuk meng

evaluasi dimana seharusnya sebuah produk atau merek dipo- 

sisikan (analisis normatif), dan atau dimana posisi pro- 

duk atau merek tersebut saat ini diposisikan (analisis 

diskriptif). Metoda yang mendukung analisis ini antara 

lain, perceptual mapping.

Perceptual mapping adalah sebuah cara/alat untuk

^Philip Kotler, ifcjji, hal. 308.

30
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Henry Assael, op cit.. hal. 502..

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANAUSIS SEGMENTASI PASAR... HULYAWAN HERU PURWAHADI



menentukan posisi konsep-konsep produk baru atau produk-

produk yang telah ada pada sebuah peta yang dLbuat berda-

31
sarkan persepsi konsumen. Untuk menyusun peta tersebut 

melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

Pertama. Konsumen diberi diskripsi tentang atribut- 

atribut dari sebuah produk, dan diminta menentukan atri- 

but-atribut mana yang digunakan dalam penentuan pemilihan 

atas produk tersebut.

Kedua. Konsumen diminta membandingkan atribut mana 

yang paling penting dan yang kurang penting dalam pemili

han serta membandingkan setiap merek berdasarkan peme- 

nuhan terhadap atribut-atrribut yang telah diperbanding- 

kan sebelumnya.

Ketiga. Konsumen diminta mengurutkan preferensi 

mereka untuk setiap merek dan produk.

Langkah pertama dari proses ini adalah satu usaha 

untuk menentukan posisi sebuah merek secara ‘ ^elatif de

ngan merek lain berdasarkan preferensi konsumen. Langkah 

kedua adalah untuk menghubungkan antara manfaat yang 

diperoleh dengan merek-merek tertentu. Langkah terakhir 

untuk menentukan posisi setiap konsumen dalam perceptual 

mapping sehingga akan diketahui jarak relatif mereka de

ngan merek yang paling disukai dan merek yang tidak disu- 

kai.
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31Henry Assael, o p  cit.. hal. 259.
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Apabila perceptual mapping telah terbentuk dan 

posisi produk/merek telah diketahui,■tindakan selanjutnya 

adalah : mengidentifikasi penonjolan produk/merek dalam 

persaihgan yang akan dieksploitasi, memilih yang paling 

tepat dan terakhir secara efektif hal yang meaonjol dari 

produk/merek tersebut dikomunikasikan kepada pasar yang 

dituju.

2.3. Pengertian.-Karakter dan Perilaku Pasar Industri

Pemasar sebelum menyusun rencana dan melaksanakan 

strategi pemasarannya harus mengetahui dengan benar pasar 

yang dihadapinya. Dalam tulisan ini hendak nenyajikan 

pasar industrial yang merupakan bagian dari pasar 

organisasi.

Yang dimaksud dengan pasar industri adalah, ...consist of

all individual and organizations that acquire goods and

services that enter into the production at other product

32
or service that are sold, ren ted or supplied to others. 

Dari pengertian tersebut diatas dapat disarikan bahwa pe- 

laku dalam pasar industri bukan dan tidak harus suatu 

organisasi formal, melainkan juga individu dalam pasar 

yang berlaku sebagai sebuah organisasi. Pada prinsipnya, 

pasar industri melakukan pembelian tidak untuk dikonsumsi 

sendiri atau disimpan sebagai suatu pemilikan. Mereka

44

^Philip Kotler, op ci_t. . hal. 209.
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membeli sesuatu untuk mencapai tujuannya yang telah ter

tentu apakah itu mendapatkan keuntungan, raenekan biaya 

operasi ataupun tujuan-tujuan lain yang ada hubungannya 

dengan kepentingan sosial dan berkaitan dengan peraturan.

Pasar industrial memegang peranan yang cukup pen- 

ting dalam perekonomian sebab walaupun umumnya hanya se- 

dikit transaksi yang dilakukan namun memutarkan sejum- 

lah besar dana dan melibatkan banyak pihak yang saling 

terkait dalam suatu rangkaian kerja yang panjang.

Seperti halnya pasar konsumen, pasar industrial 

juga memiliki karakter. Namun karakter pasar industrial 

berbeda dengan karakter pasar konsumen. Bebera^a karakter 

yang spesifik dari pasar industrial antara lain :

- Pembeli dalam pasar industrial berjumlah sedikit, 

tetapi transaksi yang dilakukan melibatkan sejurn- 

lah besar dana, umumnya terkonsentrasi secara geo. 

grafis.

- Permintaan terhadap barang/jasa industri adalah 

permintaan turunan, yaitu permintaan yang timbul 

karena adanya permintaan dari konsumen akhir.

Oleh karena itu permintaan tersebut bersifat 

tidak elastis, tidak begitu terpengaruh oleh pe

rubahan harga. Hal yang kontradiksi, permintaan 

barang/jasa industri berfluktuasi disebabkan oleh 

beberapa faktor, yang terpenting adalah kebera

daan permintaan dari konsumen akhir.

- Keputusan pembelian barang industrial dipengaruhi
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berbagai macam faktor yang harus dipertimbangkan,

sehingga banyak pihak yang terlibat dan pembeli

industrial terlatih serta profesional.

Pembeli industrial dihadapkan pada banyak keputusan 

dalam melakukan pembelian. Beberapa keputusan diantaranya 

tergantung pada jenis-jenis situasi pembelian, Situasi- 

situasi yang sering terjadi dalam pasar industrial antara 

lain :

Situasi pembelian ulan£ langsung. Pada situasi ini 

menggambarkan sebuah situasi pembelian yang dilakukan 

karena kebutuhan rutin. Dalam situasi ini tidaK merabutuh- 

kan terlalu banyak keputusan, sehingga pembeli industrial 

akan menentukan merek barang/jasa dan penjualnya dengan 

berdasarkan pengalaman masa lalu.

Situasi pembelian ulang yang dimodifikasi. Dalam

situasi demikian ini menggambarkan suatu situasi dimana

pembeli menghendaki adanya perubahan-perubahan, apakah

pada spesifikasi produk, harga, pengiriman, atau hal-hal

lain yang berkaitan. Situasi yang demikian ini umumnya

melibatkan penentu keputusan tambahan, baik dari pembeli

maupun dari penjual karena keputusan yang perlu mereka 

buat lebih banyak.

akhir ini menghadapkan pembeli industrial . pada barang 

atau jasa dan penjual yang sama sekali baru. Oleh karena

. Situasi yang diseoutkan ter
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itu mereka akan menghadapi biaya dan resiko yang lebih 

besar dan akibatnya akan melibatkan penentu keputusan 

yang lebih banyak, pencarian informasi yang l^bih lengkap 

dan membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan suatu 

keputusan secara lengkap.

Keputusan pembelian selain tergantung pada jenis- 

jenis situasi pembelian juga tergantung pada beberapa 

sub keputusan utama dan peraturan sistim pembelian pen

jualan .

Keputusan pembelian dalam pasar industrial melibat

kan banyak pihak yang disebut sebagai pusat pembelian. 

Terdapat dua keputusan yang harus dibuat ; pemilihan atas 

penjual dan pemilihan atas merek. Pemilihan atas penjual 

dilakukan karena terdapat saling ketergantungan antara 

penjual dengan pembeli dalam pasar industrial.

2.3.1 Faktor-fak-tnr_„¥ang_mempengaruhi pembeli- . i n d u s t r i a l

Pembeli industrial menjadi subyek dari banyak pe- 

ngaruh ketika mereka membuat keputusan pembelian. Bebera

pa pemasar berasumsi bahwa pengaruh yang paling penting 

adalah faktor ekonomi, yang dinampakkan dalam hal-hal : 

pemilihan produk/jasa dengan harga terendah, kwalitas 

terbagus dan faktor ekonomi lainnya. Di sisi lain para 

pemasar memperhatikan faktor-faktor personal. Hal terse

but diatas disebut oleh Michael D. Hutt dan Thomas W. 

Spech sebagai motif-motif yang masuk akal dan motif-motif
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emosi. Yang melandasi motif-motif yang masuk akal adalah 

sama halnya dengan faktor ekonomi, yakni harga, kwalitas, 

pelayanan, dan kesinambungan penyediaan barang/jasa. 

Keterkaitan dari semua unsur tersebut apabila dirangkum 

dapat disimpulkan bahwa : pembeli industrial tidak selalu 

memilih barang dan jasa dengan harga yang terendah. Nilai 

dan harga yang bisa diterima adalah yang sesuai dengan 

kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Yang biasanya 

juga menyangkut masalah kerumitan teknologi. Oleh karena 

itu pembeli. industrial lebih suka bernegoisasi, kurang 

memperhatikan iklan dan sejenisnya karena tidak bisa mem

berikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Motif-motif emosi berdasarkan pada faktor kemanusia 

an atau non ekonomi. Dalam hal ini pada prinsipnya pem

beli industrial dimotivasi oleh sifat subyektif, hubungan 

baik penjual-pembeli, menghindari perubahan. Hal lain 

yang lebih penting adalah untuk menekan ketidakpastian 

terhadap ; (1 ) jumlah alternatif pembelian yang bisa di

lakukan, (2 ) hasil tertentu yang diharapkan dari setiap 

alternatif dan (3) bagaimana anggota organisasi lain akan 

menilai keputusan yang dibuat. Motivasi ini sering mem- 

buat pembeli industrial memilih penjual dengan berdasar

kan pengalaman masa lalu. Selain itu tidak jarang terjadi 

pembeli industrial memilih penjual tidak berdasarkan pe-

48
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33Michael D Hutt & Thomas W Spech, op cit.. hal. 60.
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nawaran terendah melainkan mengajak rekanan yang telah 

dikenal baik, dan memintanya untuk bisa membeiikan pena- 

waran yang mendekati penawaran terbaik dari penjual lain.

Secara terinci Webster dan Wind telah mengklasifi- 

kasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembeli industri

al dalam empat kelompok utama yaitu : lingkungan, organi

sasi, interpersonal dan individual.

Pasar industrial sangat dipengaruhi oleh keadaan

ekonomi saat ini dan yang akan datang seperti ; tingkat

permintaan primer, harapan perekonomian, tingkat bunga, 

dan sebagainya.

Yang terdiri dari : tujuan organisasi, kebijaksa- 

naan-kebijaksanaan, stukbur organisasi dan sistim yang 

berlaku.

Faktor ■Interpersonal

Melibatkan, status, wewenang, empati setiap indi- 

vidu dalam organisasi dan kemampuan untuk meyakinkan.

Setiap individu dalam proses keputusan pembelian 

mempunyai motivasi pribadi, persepsi dan preferensi yang 

dipengaruhi oleh ; tingkat usia, pendapatan, pendidikan 

dan kepribadian serta sikap menghadapi resiko.
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2.4. P e n g e r t i a n .  Jenis. dan K a r a k t e r  J a s a

Seperti yang telah dikemukakan di depan, pemasaran 

jasa berbeda dengan pemasaran produk phisik yang kemudian 

disebut barang. Produsen jasa menghasilkan output jasa 

yang tidak berwujud. Perbedaan wujud dan tidak berwujud 

tersebut akan mengakibatkan perbedaan pula antara lain, 

jasa kurang membutuhkan saluran-saluran distribusi seba- 

gaimana halnya barang. Jasa cenderung dipindahkan secara 

langsung dari penghasil kepada pembelinya. Disegi lain, 

barang cenderung lebih distandarkan sedangkan hal demi

kian sulit dilakukan terhadap jasa.

2.4.1. Pengertian Jasa

Mengutip teori Philip Kotler yang mendefinisikan

jasa s e b a g a i a n y  act or performance that one party

can offer to another that is essentialy intangiable and

does not result in the ownership of anything. Its produc-

34
tion may or may not be tied to a physical product.

Sedangkan teori lain mengatakan,

Services are those separately identifiable, essenti
ally intangible activities which provide want-satis- 
faction, and wich are not necesserily tied to the 
sale of a product or another service. To produce 
service may or may not require the use of tangible 
goods. How ever, when such use is required, there is 
no transfer of the ti£jLe (permanent ownweship) to 
these tangible goods.

"^Philip Kotler, op cit.. hal. 477.
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Kesimpulan yang bisa ditarik tentang jasa dari ke 

dua definisi tersebut adalah, pertama jasa merupakan ha- 

sil produksi dan pemuas keinginan yang tidn.k berwujud. 

Kedua, dalam usaha menghasilkan jasa, bisa dengan atau 

tanpa bantuan produk berwujud. Ketiga, kalaipun dalam 

usaha penciptaan jasa tersebut digunakan proc’ !l berwujud 

pembeli tidak mempunyai hak kepemilikan atas barang yang 

digunakan.

Secara hakiki jasa berbeda dengan produK atau ba

rang. Perbedaan tersebut antara lain terwujud dalam bebe

rapa karakter jasa yang tidak dirailiki oleh barang, demi

kian pula sebaliknya. Sedangkan di dalam dunia jasa sen- 

diri walaupun tidak mempunyai wujud yang nyata terdapat 

perbedaan-perbedaan yang sangat menonjol. Sehingga diang

gap perlu untuk mengklasifikasikan jasa yang berbeda-beda 

tersebut. Karena hal tersebut akan berpengaruh,dalam pe- 

nentuan strategi pemasaran jasa yang dihasilka.. oleh se

buah perusahaan, setelah perusahaan tersebut mengetahui 

dimana dan bagaimana jasa yang mereka hasilk^n tersebut 

secara relatif terdapat diantara pesaing dan memenuhi ke- 

butuhan-kebutuhan konsumen.

Baik Philip Kotler maupun Henry Assaei membedakan 

jasa ke dalam erapat kelompok besar. Pengelomp^kkan terse-
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but berdasarkan pada : manakah yang terutama ditawarkan,

jasa atau barang dan manakah yang berfungsi ll ,agai sara-

36
na pendukung, jasa atau barang. Pengelompokan ini dinam- 

pakkan dalam gambar 4.

P_ure„Prod ucit_ _C _ A Pure Tangiable Goods )

Pure product adalah barang-barang yang mempunyai wujud 

nyata secara phisik, bisa dipegang, diraba, dibau dan se- 

terusnya, seperti sabun, pasta gigi ataupuu gula yang 

umumnya tidak didukung dan membutuhkan jasa.

Product -Kelated.-Sar3Ligfi_C-A-.T.anrfiable..GoQd with Accompa- 

Yang tergolong dalam kriteria ini, barang-barang yang di-
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PRIMARY OFFERING IS A'

SUPPORTING ROLE

Pure Equipment Inten
PRODUCT Product sive Services

S E R V IC E Product Related Pure Service
Service

Gambar 4. Klasifikasi barang dan jasa.
Sumber : Henry Assael, Marketing Management f:rategy and 

Action. First Edition, Kent Publishing Comp. 
Massachusets, 1985, hal 696.

Henry Assael, op c i t .. hal. 696.36
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tawarkan mepunyai wujud secara phisik yang ditunjang jasa 

untuk menambah penampilannya kepada konsuirvm. Sebagai 

contoh, mobil, komputer dan barang-barang elektronik 

lain, serta produk-produk yang biasanya disertai dengan 

garansi penjualan.

Equipment Intensive Service. ( A Ma.ior Service With Accom 

panvint? Hinor Goods and service )

Intensitas jasa yang ditawarkan lebih besar daripada yang 

telah disebutkan sebelumnya. Namun untuk menghasilkan 

jasa yang hendak ditawarkan kepada konsumen diperlukan 

bantuan dan dukungan barang-barang berwujud. Dalam kasus 

angkutan misalnya, pengusaha jasa transportasi yang mena- 

warkan place utility akan memanfaatkan kendaraan agar 

bisa menghasilkan dan menjual jasa yang dicipiakannya. 

Dalam hal ini si pengguna jasa akan memperoleh hak pemi- 

likan sementara atas barang yang dipergunakan untuk meng

hasilkan jasa yang dia beli.

Pure Service ( Labor-Intensive I

Yang dimaksud dalam kategori terakhir ini adalah mutlak 

jasa murni yang dalam proses menghasilkannya tanpa meng

gunakan dan tidak dibutuhkan keberadaan barang berwujud. 

Sebagai contoh, psikolog.

Sudut pandang lain untuk menentukan jenij jasa de

ngan memperhatikan bagaimana jasa tersebut dihasilkan,

apakah dengan padat karya atau padat modal, yang disebut 

oleh Philip Kotler sebagai, people based service dan
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equipment based service. People based service dibedakan
37

dengan berdasarkan ketrampilan dan keahlian penghasil 

jasa. Sedangkan equipment based service dibedakan dengan 

memperhatikan otomatisasi dan tehnologi perangkat pemban- 

tu menciptakan jasa. Secara lebih jelas hal ini ditunjuk- 

kan oleh gambar 5.

Jasa memiliki empat karakter yang berbeda apabila 

diperbandingkan dengan barang-barang, dimana perbedaan- 

perbedaan tersebut menimbulkan tantangan dan kesempatan 

pasar yang spesifik. Perbedaan yang ada mangakibatkan 

program-program pemasaran yang berbeda dengan yang umum- 

nya telah dilakukan dalam pemasaran barang.

Keempat karakter jasa yang unik tersebut adalah :

2.4.3.l Intangibility

Jasa tidak dapat dilihat, dipegang, dir^sa, dikecap, 

didengar, diciutn apabila belum dibeli. Sehingga tidak ja- 

rang perusahaan sulit untuk menginformasikan seoara 

akurat dan tepat tentang jasa apa sebenarnya yang ditawar. 

kan kepada pelanggan. Bagi pelanggan sendiri sering diha- 

dapkan pada permasalahan seberapa jauh kwali^.is yang akan 

diperolehnya apabila dia hendak membeli jasa dari suatu 

perusahaan tertentu. Dalam keadaan demikian untuk mengu-

2.4.3.

37Philip Kotler,
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rangi ketidakpastian, pelanggan akan memperhatikan atri

but jasa yang akan dibelinya. Pembeli akan memperkirakan 

kwalitas jasa tersebut dari, tempat, orang, peralatan, 

materi publikasi lambang dan harga yang mereka ketahui.

2.4.3.2. I n s e p a r a b i l i t y

Jasa tidak bisa dipisahkan dari penghasilnya. Dari 

sudut distribusi pemasaran hal ini berarti yang berlaku 

hanya direct selling. Selain itu jasa dihasilkan dan di- 

konsumsi pada saat yang bersaraaan, sehingga dalam jasa 

tidak berlaku seperti barang yang diproduksi dahulu kemu- 

dian disimpan sebagai persediaan dan dikonsumsi kemudian. 

Khusus dalam dunia entertainment dan jasa profesional pe- 

langgan sangat memperhatikan sekali penyaji jasa yang di- 

belinya. Sebagai contoh, suatu pertunjukan musik rakyat 

yang menampilkan Iwan Fals, akan mendapatkan perhatian 

yang berbeda apabila yang tampil adalah Doel Sumbang.

2.4.3.3. V a r i a b i l i t y

Jasa mempunyai tingkat variablititas yang sangat 

tinggi. Hal ini sangat tergantung siapa yang menghasilkan 

dimana dan kapan disajikannya. Lagi pula, hingga saat ini 

jasa tidak mungkin distandardisasikan mengingat keunikan- 

keunikan sifatnya. Hal yang demikian ini kembali mengaki- 

batkan calon pelanggan jasa dihadapkan pada ketidakpasti

an dan resiko dalam membeli jasa.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANAUSIS SEGMENTASI PASAR... HULYAWAN HERU PURWAHADI



56

EQUIPMENT BffSEO SERVICES

• i 

 ̂ AUTOMATED I

automated car hashes 
VENDING HECHIMES

MONITORED BV RElATlVELV 
UNSKI LLEO OPERATORS

MOTION PICTURES THEATRE 
TAXIS

OPERATED S' SKILLED 
'OPERATORS

-1HG 
iNES

PEOPLE BASED SERVICE

UNSKILLED LABOR

LAWN CfiRE 
JANIfOTIAL SERVICES

SKILLED LABOR

PLUMBING REPAIR 
** «• CATERING

PROFESSIONALS

LP.WVERS
ACCOUNTANTS

Gambar 5. Jenis-jenis Bisnis Jasa

Sutfiber : Philip Kotler, Marketing Management, -Artfllvsis>—  
Plpnninff. and Control. Sixth Edition, Pretice 
Hall, Inc., Englewood Clifts, New Jersey, 1988, 
hal. 478.
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Andaikan jasa itu adalah barang, dia mei. unyai nilai 

keawetan yang rendah. Jasa hanya bisa dimanfaatkan pada 

saat dihasilkan. Untuk menjadikan jasa tersebut tidak 

berguna tidak diperlukan waktu yang lama. Keadaan demi

kian ini tidak jarang raenjadikan para penghasil jasa 

profesional untuk tetap raenuntut haknya apabila pelanggan 

tidak memanfaatkannya pada saat yang telah ditentukan.

Dari ke empat karakter tersebut di atas, Henry 

Assael memperjelas keberadaan barang jasa serta memperje- 

las perbedaan diantara jasa dengan menggunakka intangibi

lity dan variability sebagai variabel penertu. (Lihat 

gambar 6).

Dari gambar tersebut nampak bahwa jasa „ang terle- 

tak di sisi kiri atas leibih tangiable dan standardized

dari pada jasa-jasa yang lain. Sebagai kebaliKannya, pada
i

sisi kanan bawah sangat sulit bagi pemasar untuk mengko- 

munikasikan manfaat jasa yang ditawarkannya, sedangkan 

bagi pembeli sisi ini sangat sulit diketahui sampai sebe- 

rapa jauh kebutuhan mereka telah terpenuhi.

Klasifikasi berdasarkan dua sifat ini perlu bagi pe

masar untuk menetukan strategic guidelines-nya. Sifat 

intangibility bermanfaat untuk menentukkan bagaimana 

mengkomunikasikan manfaat jasa yang ditawarka^, sedangkan 

sifat variability bermanfaat untuk mengawasi penampilan
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dan meyakinkan kepuasan konsumen setelah melakukan pern- 

belian..

,PERFORMANCE VARIABILITY

DEGREE OF
JL LH 1 nil i D J. Ij i. 1 I

LOW

Transportation 
Postal Service 
Equipment Mainte 
nance
Equipment Repair 
Laundry
Brokerage Service

Health Care 
Dental Care 
Beauty Salon 
Restaurants 
Exercise Clinics

Education
Legal Service

Live Insurance Theatres
HIGH Movie Houses Museums

Rental Service Travels

Gambar 6 . Klasifikasi jasa berdasarkan intangibility dan 
variability

Sumber : Henry Assael, MarketAng__M-aiiag_ement Strategy and 
Action. First Edition, Kent Publishing Comp, 
Massachusets, hal. 698.

2.4.4. Strategi pemasaran perusahaan .iasa.

Pemasaran jasa tidak hanya membutuhkan 4P (product,

price, place, promotion), Lebih dari itu pemasaran perlu

38
adanya service marketing system, yang terdiri atas ser

vice delivery system dan marketing support system.

Ser.vi.ce_ _delivery system, di dalam'nya terdapat in- 

teraksi antara pembeli dengan penyedia jasa dan antara

^^Henry Assael, op cit.. hal. 706.
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pembeli dengan fasilitas penghasil jasa. Pengertian ini

oleh Philip Kotler dikenal sebagai

39dan Internal Marketing ’. Yang dimaksud dengan i 

ve marketing adalah kwalitas service yang diterima oleh 

pembeli sangat tergantung pada kwalitas interaksi antara 

pembeli dengan penyedia jasa. Sedangkan internal market

ing bermakna penghasil jasa harus merabiasakan pembeli dan 

pekerja penghasil jasanya untuk saling berhubungan se

bagai suatu kelompok kerja agar menghasilkan kepuasan 

bagi pembeli itu sendiri.

Marketing support system. akan membai.Lu manajer 

pemasaran jasa dalam mempromosikan jasa ne.alui iklan 

atau publik relation. memotivasi sales per: unal untuk' 

menghasilkan jasa secara efektif dan mengevaluasi jasa 

melalui penelitian pemasaran..

59

2.5.

Dalam lingkungan yang bergerak cepat dan persaingan 

yang semakin ketat pada saat ini perusahaan akan mengala- 

mi kesulitan apabila hanya mengandalkan produk/jasa yang 

telah ada guna menjatnin profitabilitas jangka panjangnya. 

Sebagai antisipasinya produk/jasa baru harus dikembangkan

dan diposisikan pada target-target pasar tertentu. Boonz,
t

Allen dan Hamilton mengidentifikasikan terdapat enam ka-

39Philip Kotler, , hal. 482.
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tegori produk/jasa baru dengan berdasarkan barunya pro-

40
duk/jasa tersebut bagi perusahaan dan pasar . Kategori-

kategori tersebut adalah,

New to the world product, adalah produk baru yang 
menciptakan pasar baru.

New product lines, produk baru yang mc,ubuat peru
sahaan memasuki sebuah pasar baru. ■ :<

Additions to existing .product lines, produk baru 
yang melengkapi lini produk perusahaan yang telah 
mantap pada pasar.

Impr.oy-ament in/revision to existing product, produk 
baru yang mempunyai nilai lebih dibanding dengan 
produk sebelumnya atau mempunyai perceived value 
yang lebih besar clan menggantikan produk lama.

Repotitioning. produk yang telah ada yaug diarah- 
kan kepada pasar-pasar baru atau pasar- asar sasa
ran.

Cost reduction, produk baru yang mempu iyai penam- 
pilan sama dengan produk pendahulunya dengan biaya 
atau harga yang lebih rendah.

Produk/service development dilaksanakan dengan sa

saran yang tertentu. Guiltinan membedakan terdapat empat

program prodct/service development yang masing-masing di-

41
rancang untuk mencapai sasaran yang spesifik yaitu,

2.5.1. Program modifikasi lini ■■Produk

Sasaran dari program ini adalah untuk iL.;ningkatkan 

lini produk yang ada saat ini. Strategi ini diperlukan 

untuk mempertahankan pelanggan, yaitu untuk memenuhi ke-

b u

40 Ibid. hal. 406.

4 *J.P. Guiltinan dan Gordon W. Paul, op cit. . hal.
189.
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butuhan pembeli yang sedang berubah, untuk raengimbangi 

penawaran baru dari pesaing, atau sekedar untuk mening- 

katkan kepuasan terhadap produk.

Sasaran perluasan lini produk adalah untuk men- 

jangkau suatu segmen baru di pasar. Maksudnya program ini

pada segmen yang belum dimasuki perusahaan atau untuk me- 

rangsang permintaan dari bukan pemakai bentuk produk.

Pada situasi tersebut yang sama sekali baru harus dicipta 

kan dengan karakteristik produk yang’berbeda dari produk 

yang ada sekarang. Tetapi sampai batas terten .i perluasan 

lini produk hampir sela'.Lu merupakan substitusi parsial 

untuk produk lama di lini tersebut karena produk-produk 

tersebut mempunyai fungsi yang serupa.

Produk komplementer adalah produk yang pada umutnnya 

digunakan bersama-sama dengan produk lain. S isaran dari 

program ini adalah untuk meningkatkkan penjtjilan produk 

yang sudah ada dan untuk memantapkan pertumbuhan penjual

an di pasar yang bersangkutan.

Program produk komplementer akan meningkatkan pen

jualan sampai batas dimana produk tersebut dapat mening- 

kan kepuasan atau pemanfaatan dari produk yang lama. 

Misalnya penambahan antena pada pesawat televui, sehing

ga pembeli tidak harus membeli antena luar.

2.5.2.

dapat diterapkan untuk menjaring pelanggan dari pesaing

2.5.3.
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2.5.4.

Program diversivikasi pada umumnya dii^cang untuk 

mendirikan perusahaan baru di pasar baru g-una mencapai 

sasaran-sasaran seperti, peluang pertumbuhaii baru atau 

stabilitas penjualan.

2.6. Strate^i Pemasaran 
»

Seiring dengan perjalanan waktu, manajer pemasaran 

harus selalu mengganti dan memperbaharui strzibegi pemasa- 

rannya secara terus-menerus. Strategi peraausran adalah 

sebuah rencana permainan guna mencapai tujuan usaha atau- 

pun tujuan produk/pasar. Dalam hal ini oleh Philip Kotler 

didefinisikan sebagai : "...the broad principles by which 

the business unit expects to achieve its marketing objec

tives in a target market. It consist of basi^ decisions

on total marketing expenditure, marketing mix. and mar-

42keting allocation". Dari definisi tersebut iampak bahwa 

yang menjadi pokok perhatian dalam starte^i pemasaran 

adalah tingkat pembelanjaan pemasaran yang dibutuhkan un

tuk mencapai tujuan pemasaran tertentu, selain bauran pe

masaran (marketing mix) dan alokasi pemasaran (marketing 

allocation). Membicarakan pembelanjaan pemasaran pasti 

akan berhubungan dengan pengalokasian sumber- nmber daya 

pemasaran. Teori-teori yang berhubungan dengan pengaloka-

42
Philip Kotler,
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sian sumber daya secara efektif adalah : Per.':*,..naan Keun

tungan, Persamaan Penjualan, Perencanaan Optn..asi Keun

tungan, Optimasi Keuntungan, Proyeksi Keuntu**^an Jangka 

Panjang, Optimasi Bauran Pemasaran, dan Optimasi Alokasi

D  4 3Pemasaran.

Bauran pemasaran yang disebut sebagai ei.ipat P pema

saran terdiri dari product (produk), price (h^rga), pla

ce (saluran distribusi) dan promotion (promoji). Produk 

adalah, "...anything that can be offering to a market for

attention, acquisition, use or consumption that might sa-

, . , , „ 44
tisty a want or need .

Produk adalah wujud penawaran perusahaan kepada pa-

sar, yang terdiri dari wujud dari produk itu sendiri, pe-

ngepakan (packaging), merek, dan kebijaksanaan jasa.
• . i-

Alat pemasaran lain yang penting adalah harga, se-

jumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen konb.,men untuk

suatu produk tertentu. Proses penentuan harga nagi suatu

produk akan merupakan masalah apabila perusahaan melaku-

kan product development dan market development, serta me-

45lakukan penawaran kontrak. Untuk itu pertamr kali yang 

harus dilakukan perusahaan sebelum menentukan harga ada

lah harus menentukan apa yang ingin diraih dt,. gan produk

63

43UiidJ., hal. 84 - 96. 

44Ibid. . hal. 445. 

45Thid.. hal. 495.
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tertentu tersebut, disamping mungkin perusahaan mempunyai 

tujuan lain yang harus diraih melalui strategi harga. Se- 

makin jelas tujuan tersebut semakin mudah bagi perusahaan 

untuk menetapkan harga. Terdapat enam tujuan utama yang 

bisa dicapai dengan strategi harga yaitu : survival, 

maximum current profit, maximum current revenue, maxi

mum sales growth, maximum market skimming, dan product-

46
quality leadership. Apabila tujuan yang hendak diraih

tersebut telah jelas maka beberapa metode penctapan harga

yang bisa digunakan adalah : markup pricing, target re-

t
turn pricing, perceived-value pricing, going-rate pricing

47dan sealed-bid pricing.

Saluran distribusi timbul guna menjemb tani peru

sahaan dengan konsumen agar suatu produk muda,i diraih dan 

diperoleh oleh konsumen sasaran. Setiap keputusan saluran 

distribusi akan berakibat pada tingkat penjualan dan bia

ya.

Promosi adalah alat pemasaran bertujuan mengkomuni-

kasikan produk dan membujuk konsumen pasar sasaran agar

inembeli produk tersebut. Bauran promosi pemasaran terdiri

atas empat alat utama yaitu : advertising, sales promoti-

48on, publicity dan personal selling. Advertisjng adalah

461hid.. hal. 497.

4 7Uli£L., hal. 504.

48XM£L_, hal. 588.
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penggunaan media komersiaal yang dibayar oleh penjual gu- 

na mengkomunikasikan informasi non personaJ satu arah 

yang membujuk tentang produk, jasa, dan organisasi. Adver 

tensi dirancang urttuk bermacam-macam tujuan antara lain : 

merangsang penjualan, meningkatkan kesadaran konsumen 

atas merek tertentu, meningkatkan preferensi konsumen, 

dan sebagainya. Promosi penjualan meliputi bermacam-macam 

alat insentif jangka pendek, yang dirancang untuk raerang- 

sang konsumen, meningkatkan penjualan dalam jangka waktu 

pendek. Publisitas dan personal selling san^at efektif 

untuk mencapai tujuan pemasaran tertentu, nawun sangat 

membutuhkan biaya. Tujuan utama dari personal selling 

adalah untuk prospecting, komunikasi, penjualan dan jasa,. 

serta pengumpulan dan pengalokasian informasi.
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. S.e.jar.ah..Singkat

Keberadaan EMS sebagai sebuah organisasi formal 

dimulai sejak 14 Februari 1989 menjadi salah satu divisi 

dari PT. EMC, yang juga bergerak dibidang general contrac. 

tor dan perdagangan umum. Pada saat tersebut EMS telah

melaksanakan usaha persewaan peralatan musik dan sound
i

system disamping juga memiliki sebuah studio latihan dan 

sebuah studio rekaman. Kehadiran EMS sebagai sebuah peru

sahaan baru mengundang cukup banyak konsumen yang berke- 

inginan untuk mencoba sebuah studio baru. Bagi konsumen 

pada saat tersebut EMS memberikan beberapa atribut mena

rik yang berbeda dengan studio dan persewaan lain yang 

telah ada. Beberapa atribut tersebut adalah : peralatan 

musik tergolong model baru, tempat latihan yang benar-be- 

nar kedap suara dan didukung oleh sound system dalam ru

ang yang memuaskan serta sound system panggung yang merai- 

liki audio power terbaru di Surabaya pada tahun 1989 itu. 

Keunggulan tersebut telah mendapatkan banyak keperoayaan 

pelanggan sehingga keberadaan EMS hanya seb.^ai sebuah 

divisi dalam suatu perusahaan dirasakan kurang mengun- 

tungkan lagi. Sebab sering tinbul masalah-musalah yang 

sering menghambat kemajuan EMS secara utuh. Permasalahan

66
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tersebut antara lain, banyak personil pekerja yang bukan 

ahlinya dalam bidang musik, kurangnya tempat untuk menam- 

pung peralatan-peralatan baru, kebijaksanaanriya lebih ba

nyak tergantung pada divisi yang lain, dan bebf rapa masa- 

lah intern lainnya. Akhirnya pada tanggal 10 Juli 1990 

EMS memisahkan diri dari PT. EMC, berdiri sebagai sebuah 

organisasi usaha sendiri dengan bentuk perseroan terbatas 

dengan nama PT. EMS. Keberadaan PT. EMS tersebut berda

sarkan akta pendirian dari notaris Untung Dai..osoewirjo, 

S H., no. 238, tertanggal 19 April 1990. Legalitas usaha- 

nya berdasarkan surat ijin usaha perdagangan dari Depar- 

temen Perdagangan Republik Indonesia dengan no SIUP 763/ 

13-1/PM/VIII/1990, tertanggal 8 Agustus 1990. Dalam surat 

ijin tersebut diterangkan bahwa PT. EMS adalah perusaha

an yang bergerak dalam perdagangan baring dan jasa, de

ngan jenis kegiatan usaha perdagangan dalam negri. Jenis 

barang/jasa dagangan utama adalah, (1 ) alat/poralatan mu

sik, (2) audio visual dan (3) persewaan alat rausik dan 

sound system. Jenis barang/jasa dagangan • *:ama yang 

ketiga inilah yang menjadi obyek dalam penulisan skripsi 

ini.

Sejak PT. EMS berdiri sendiri dirasakai. perkenba- 

ngan perusahaan semakin pesat dan kebijaksantLti-kebijak- 

sanaarinya menjadi semakin terarah. Hal ini terlihat dari 

semakin banyaknya peralatan-peralatan baru (baru karena
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memang belum pernah ada ataupun baru untuk D.onggantikan 

peralatan yang lama), terdapatnya pekerja-iJ ;kerja baru 

yang ahli dalam bidang musik dan sejenisnya, uerta timbul 

nya beberapa divisi baru yang sangat mendukung keberadaan 

PT. EMS.

Hal lain yang perlu ditambahkan adalah, pada saat 

ini kantor dan studio PT. EMS terletak pada daerah kota 

dipinggir jalan besar dekat dengan beberapa tempat yang 

biasa digunakan untuk menyelenggarakan sebuah pertunjuk- 

kan. Bangunan fisik perusahaan tersebut jauh lebih besar 

daripada sebelumnya dan memiliki bukan hanya sebuah stu

dio latihan melainkan dua, disamping juga studio rekaman 

yang jauh lebih memadai serta lebih benar untuk ukuran 

sebuah studio rekaman. Satu hal yang baru bagy masyarakat 

Surabaya adalah adanya studio midi.

3.2. Stmktuj:__Qjganisasi dan Deskripsi Jabatai .

Dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang 

pasti terdapat struktur organisasi yang menggambarkan su- 

sunan dan hubungan antar bagian serta posisi dalam suatu 

organisasi. Sehingga setiap individu dalam organisasi 

tersebut akan mengetahui tugas, kewajiban dan wewenangnya 

dalam melaksanakan pekerjaannya.

Struktur Organisasi PT. EMS nampak dalam gambar 7, 

yang memperlihatkan bahwa badan tertinggi peri..ahaan ter-
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sebut adalah Dewan Komisaris, sedangkan piacpinan ter

tinggi adalah seorang Direktur Utama yang d a-antu oleh 

empat manager yaitu : Manager Umum dan Personalia, Mana

ger Keuangan, Manajer Operasional dan Manajer Pemasaran. 

Tugas, wewenang dan tanggung jawab. dari masing-masing 

posisi tersebut adalah :

3.2.1. Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris- adalah :

a. Menentukan dan menetapkan kebijaksanaan umum 

perusahaan.

b. Merumuskan tujuan jangka panjang perusahaan.

c. Memperhatikan, menilai serta menolak/menyetujui 

program Direktur Utama.

d. Mengawasi, mengarahkan Direktur Utama atas pe- 

laksanaan program-program yang tidal * bertenta- 

ngan dengan kebijaksanaan Dewan Kou»l.saris dan 

mendukung tujuan perusahaan.

3.2.2. Direktur Utama.

Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama adalah :

a. Melaksanakan kebijaksanaan umum dan t^.iuan yang 

telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

b. Merencanakan program-program yang menunjang ter- 

capainya tujuan perusahaan.

c. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pelaksanaan 

program.

69
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3.2.3. Manajer Umum dan Personalia.

Tugas dan tanggung jawab Manajer Umum dan Persona

lia adalah :

a. Mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi 

seluruh kegiatan perusahaan yang menyangkut ke- 

rumahtanggaan perusahaan.

b. Dalam bidang personalia mengurus administrasi 

kepegawaian (gaji, upah, lerabur, penerimaan dan 

pemberhentian pekerja, cuti pegawa*, promosi, 

kondite pegawai, pendidikan dan pelatihan).

c. Melaksanakan tugas keluar untuk pengurusan ijin- 

ijin yang berhubungan dengan perusahaan baik 

instansi swasta maupun pemerintah.

3.2.4. Manajer Keuangan.

Tugas dan kewajiban Manajer Keuangan adalah :

a. Mengkoordinir, mengendalikan dan mengawasi selu

ruh kegiatan yang menyangkut keuangan perusahaan.

b. Mengendalikan, menjaga dan mengawasi pendayagu- 

naan aktifa perusahaan secara efisiei, Jan efek- 

tif.

c. Menyusun budget perusahaan dan memecahkan masa- 

lah-masalah keuangan agar likwiditas - perusahaan 

tetap terjamin.

3.2.5. Manajer Operasional.

Tugas dan tanggung jawab Manajer Operasional ada-
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lah :

a. Melaksanakan, mengkoordinir, menger. lalikan dan 

mengawasi kegiatan teknis operasional dari unit- 

unit, studio lutihan, studio rekamai., penjualan 

peralatan serta persewaan alat.

b. Membina dan meinpertahankan kerja sama dengan re- 

kanan bisnis yang saling menguntungkan.

c. Mengkoordinasikan kerjanya dengan iL^r.ajer pema- 

saran.

3.2.6. Manajer Pemasaran.

Tugas dan kewajiban Manajer Pemasaran adalah :

a. Merencanakan dan menentukan target penjualan.

b. Merencanakan dan melaksanakan program-program 

pemasaran segala macam jasa dan barang yang di- 

produksi oleh perusahaan.

c. Merencanakan dan menentukan sistim kerjasama dan 

mencari rekanan bisnis yang salrig mengun

tungkan.

3.3. Komponen-komponen Penghasil Jasa Parsewaan

Persewaan alat musik dan sound system yang dita- 

warkan kepada konsumen berupa satu paket utuh ,ang terdi

ri dari :

1. Peralatan musik/band

2. Perlengkapan sound system
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3. Operator

4. Tehnisi

ad.l. Peralatan musik/band

Peralatan musik/band banyak sekali ragam dan jenis- 

nya. Sehingga sulit sekali bagi sebuah persewaan alat 

musik untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen. Peralatan 

musik/band yang dimiliki oleh PT. EMS didominasi oleh 

peralatan elektrik yang biasa digunakan untuk pertunjuk

kan musik pop, rock dan jazz. Secara rinci peralatan 

musik/band tersebut terdiri dari :

- Keyboard, dengari spesifikasi,

Rolland D 5 

Rolland D 20 

Rolland D 50 

Yamaha DX-7

- Gitar listrik, dengan spesifiksi

Gitar Melodi.

Gitar Rythm 

Gitar Bass

- Drum, dengan spesifiaksi

High Head 

Snar Drum 

Toro 1 

Tom 2 

Tenor
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Bass Drum 

Zymbals standart

- Perkusi

Conga

Retipung

- Ascesories

Heavy Hetal Boss 

Bass Flanger 

Chorous

Noise Supressor 

Pitch Sifter/Delay 

Digital Reverb 

Compression Sustainer 

Super Over Drive

ad. 2. Perlengkapan Sound System.

Perlengkapan sound system berfungi se'^agai media 

penghubung, pengolah dan pengatur setiap pengnasil bunyi 

yang terdiri dari peralatan musik dan vokal suara 

sehingga bisa didengar serta dinikmati oleh orang banyak. 

Yang tergolong dalam perlengkapan sound system adalah :

- Michrophone.

Shore SM-58, khusus untuk vokal 

Wireless Microphone, khusus untuk vokal 

AKG D-12, khusus untuk bass drum 

Electro Voioe PL-06, khusus untuk ,aar drum
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Syneser 451,khusus untuk drum Tom 1 dan 2

- Mixer.

Mixer dalam sound system adalah suatu perangkat 

elektronik yang mempunyai fungsi untuk menerima 

suara-suara yang telah dirubah menjadi signal- 

signal elektronik oleh tiap-tiap michrophone, 

mengolah dan memadukannya secara harmonis sehing

ga setiap suara akan tetap bisa didengar tidak 

tertindih oleh penghasil suara lain yang lebih 

dominan. Dalam hal tertentu mixer juga digunakan 

untuk meredam penghasil suara tertentu. Sehingga 

secara total mixer berfungsi untuk mensinkronkan 

output setiap penghasil bunyi, agar pertunjukkan 

enak untuk dinikmati. Mixer dalam satu pertunjuk

kan dibedakan antara mixer panggung dan mixer 

utama. Mixer panggung mengatur suara-suara, yang 

hasilnya ditujukan kepada pemain musik dan penya-
*

nyi, sedangkan mixer utama hasilnya ditujukan ke

pada para penonton. Mixer panggung yang dimiliki 

oleh perusahaan adalah Peavey MD II dan Peavey MD 

Series, yang masing-masing memiliki 16 kanal. 

Sedangkan mixer utama yang digunakan adalah 

Peavey MoK-4 yang memiliki 24 kanal, Peavey 701-K 

7 kanal dan Peavey MD-2 16 kanal.
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Power Amplifier.

Fungsi utama dari power amplifier adalah untuk 

menguatkan volume setiap penghasil bunyi setelah 

melalui mixer, yang dibedakan atas power amplifi

er panggung dan power amplifier utama. Power 

amplifier panggung perusahaan adalah Peavey CS- 

800 yang mempunyai daya 800 watt sejumlah 8 

buah. Sedangkan power amplifier utamanya terdiri 

dari Crest Audio 4801 sejumlah 6 buah yang ma

sing-masing berdaya 1500 watt.

Loudspeaker

Loudspeaker adalah suatu peralatan elektronik, 

yang biasanya terdiri atas membran dan kumparan, 

yang berfungsi untuk merubah signal-signal lis- 

trik menjadi getaran suara yang bisa didengar 

oleh telinga. Loudspeaker yang dimiliki oleh 

perusahaan adalah :

Loudspeaker utama, yang terdiri dari : Turbo 

Sound TMS 3 sejumlah 24 kotak, yang masing-ma- 

sing kotak mempunyai output 2000 watt, Turbo Sub 

Low TSW-118 sejumlah 12 kotak, yang masing-masing 

kotak mempunyai output 1000 watt dan Turbo TMS-4 

sejumlah 4 kotak, masing-masing kotak mempunyai 

output 1500 watt.
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Side Field Loudspeaker, terdiri dari enam kotak 

loudspeaker jenis FR bermerek EAW, yang masing- 

masing kotak mempunyai output 1000 watt.

Floor monitor loudspeaker, sejumlah dua kotak 

bermerek Peavey yang masing-masing mempunyai 

output 300 watt.

ad. 3. Operator.

Operator adalah seseorang yang mempunyai tugas dan 

berfungsi untuk mengoperasikan mixer serta power amplifi

er, sehingga semua perlengkapan sound system bisa ber

fungsi sebagaimana mestinya. Salah satu syarat yang harus 

dimiliki oleh seorang operator adalah mempunyai nilai 

taste terhadap musik dan mampu menguasai ruang (space) 

tempat diselenggarakannya pertunjukkan.

ad. 4. Teknisi.

Teknisi adalah satu atau beberapa orang yang tugas 

dan tanggung jawabnya adalah mengatur tata letak semua 

peralatan band dan perlengkapan sound system sehingga 

pada saat digunakan nanti tidak akan terdapat gangguan- 

gangguan teknis instrumentasi. Selain itu tugas teknisi 

adalah mengatasi semua permasalahan teknis instrumentasi 

yang timbul pada saat pertunjukkan berjalan. Yang membe- 

dakan teknisi dengan operator adalah, teknisi lebih dite- 

kankan pada penguasaan masalah teknis elektronika.
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3.4. Statetfi Pemasaran

Strategi pemasaran yang dilaksanakan oleh perusaha- 

an pada saat ini berorientasi pada konsep produk. 

Perusahaan lebih menekankan perhatiannya pada peralatan 

dan sound systeranya, kurang memperhatikan keberadaan kon- 

sumen yang berbeda-beda. Sehingga dalam mengoperasikan 

strategi bauran pemasaran perusahaan tidak memperhatikan 

perbedaan segmen-segroen pasar cenderung melaksanakan 

undifferentiated marketing. Secara terinci akan dijelas- 

kan masing-masing komponen bauran pemasaran perusahaan.

3.4.1. Strategi Produk

Jasa utama yang ditawarkan oleh perusahaan kepada 

konsumen adalah hak penggunaan/pemanfaatan sementara atas 

peralatan dan pelengkap pendukungnya yang terbentuk dalam 

satu paket yang terdiri dari peralatan band, perlengkapan 

sound system, operator dan teknisi. Disamping jasa utama 

tersebut tidak tertutup kemungkinan perusahaan menyewakan 

hanya satu atau beberapa bagian dari paket jasa yang di

tawarkan, namun hal ini jarang dilaksanakan. Dari ke 

empat unsur pembentukan paket jasa tersebut, unsur per

alatan band dan sound system dirakit dan tersusun atas 

dasar pesanan konsumen. Berdasarkan kondisi tersebut, be

berapa kemungkinan komposisi peralatan dan sound system 

yang timbul adalah :
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- Peralatan lengkap, sound system turbo

- Peralatan lengkap, sound system FR

- Peralatan tidak lengkap, sound system turbo

- Peralatan tidak lengkap, sound system FR.

Jasa pendukung yang diberikan kepada konsumen seca- 

ra terperinci adalah sebagai berikut :

a. Pengiriman

Pengiriman peralatan yang telah dipesan secara ke- 

seluruhan akan dikirimkan ke tempat yang telah ditentukan 

pada waktu yang telah ditentukan pula. Umumnya pengiriman 

akan dilakukan dua belas jam sebelum peralatan digunakan. 

Apabila perlatan tersebut telah digunakan maka adalah ke- 

wajiban perusahaan untuk membawanya kembali pulang ke 

gudang.

b . Pemasangan

Apabila peralatan telah tiba pada tempat yang telah 

ditentukan maka adalah kewajiban tehnisi perusahaan untuk 

memasang (set-up) semua peralatan yang telah dipesan 

hingga siap untuk difungsikan sebagaimana semestinya. 

Dalam memasang peralatan baik di atas maupun di bawah 

panggung tehnisi harus berkoordinasi dengan konsumen ter- 

utama yang berhubungan dengan masalah dekoratif.

c . Pengoperasian

Operator perusahaan mulai melaksanakan tugasnya
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setelah peralatan telah dipasang semua dan siap difungsi- 

kan. Tugas pertamanya adalah ketika dilaksanakan general 

repetisi pertunjukkan, yang biasanya dilaksanakan sekitar 

delapan jam sebelum pertunjukkan sesungguhnya. Pada saat 

tersebut operator mulai mengatur besar kecilnya out-put 

penghasil bunyi tertentu melalui pengeras suara yang dio- 

lah oleh mixer yang dikendalikan operator. Dalam hal 

pengoperasian mixer ini, operator mungkin bekerja sama 

dengan panitia, namun mungkin juga operator bekerja seoa- 

ra sendiri.

Selain jasa pendukung yang siap diberikan kepada 

setiap konsumeh pembeli jasa, perusahaan juga memberikan 

jasa tambahan apabila diminta, yakni memberikan saran dan 

petunjuk tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pertunjukkan, apakah ituu menyangkut masalah peralatan 

band dan sound system, artis dan musisi, serta pemilihan 

tempat pelaksanaan pertunjukkan.

Kompensasi yang harus diberikan oleh konsumen kepa

da perusahaan atas pomakaian peralatan dan tenaga kerja 

perusahaan ditentukan berdasarkan tarif. Tarif yang dibe- 

bankan kepada konsumen dibuat dengan berdasar

a. Tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan tarif 

adalah maksimalisasi keuntungan.

3.4.2.
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b. Tarif dasar ditentukan berdasarkan nilai penyusutan 

peralatan. Peralatan musik disusutkan selama lima ta- 

hun dengan metoda garis lurus, sedangkan sound system 

disusutkan selama sepuluh tahun dengan metode yang 

sama.

c. Selain berdasarkan penyusutan, tarif juga ditentukan 

berdasarkan tarif dari pesaing.

Tari yang ditetapkan oleh perusahaan dan yang masih 

berlaku hingga saat ini adalah sebagai berikut :

- Peralatan band Rp 150.000,00/set standar

- Sound system FR Rp 200.000,00/1.000 watt

- Sound system Turbo Rp 250.000,00/1.000 watt 

Tarif tersebut diatas sudah termasuk upah operator dan 

tehnisi. Apabila konsumen hendak menggunakan peralatan 

band tambahan selain yang telah ditentukan (standar) akan 

dikenakan biaya tambahan yang besarnya tergantung dari 

jenis peralatan yang dibutuhkan.

3.4.3. S.tr-fltfigi Pr.QjnQsi

Kegiatan promosi dilakukan oleh perusahaan dengan 

tujuan mengkomunikasikan produk atau perusahaannya kepada 

pelanggan dan calon pelanggan. Keberadaan perusahaan yang 

besar ataupun produk yang sangat memuaskan kebutuhan ti-
* ^

dak akan pernah diketahui atau dinikmati oleh konsumen 

apabila mereka tidak mengetahuinya. Ini adalah tugas
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perusahaan untuk mengkomunikasikan keberadaannya kepada 

konsumen.

Bauran promosi yang dijalankan oleh perusahaan 

adalah : periklanan, publisitas> personal selling dan 

promosi. Dalam hal periklanan perusahaan memanfaatkan 

media surat kabar harian regional Surabaya Post dan Jawa 

Pos. Pesan yang disampaikan dalam iklan tersebut lebih 

ditekankan pada informasi tentang keberadaan perusahaan 

sebagai Central of Total Music. Sejak bulan Juli sampai 

Desember 1990 penayangan iklan perusahaan dilakukan 

sebanyak empat kali secara berkala pada dua harian re

gional tersebut diatas.

Perusahaan tidak melaksanakan publisitas dengan 

berdasarkan panduan waktu yang direncanakan. Publisitas 

akan dilaksanakan apabila peralatan perusahaan digunakan 

dalam sebuah pertunjukkan yang mempunyai nilai lebih 

tertentu bagi masyarakat. Sebagai contoh publisitas yang 

pernah dilakukan perusahaan secara efektif adalah ketika 

‘’Kantata Takwa" dipergelarkan di Surabaya dan ketika Fes

tival Lagu-lagu Asean diselenggarakan di Surabaya. Pada 

kedua acara tersebut peralatan perusahaan digunakan, dan 

perusahaan memanfaatkan hal ini untuk publisitas. Tujuan 

yang hendak diraih perusahaan melalui publisitas adalah 

meningkatkan citra perusahaan dalam benak prospek.

Promosi dilakukan oleh perusahaan pada waktu-waktu
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tertentu ketika permintaan sedang menurun. Bentuk promosi 

yang sering dilakukan adalah potongan harga yang besarnya 

berkisar antara sepuluh sampai dua puluh persen dari 

tarif normal.

Personal selling yang dilakukan oleh perusahaan 

lebih diarahkan kepada pelanggan-pelanggan yang pernah 

menyewa peralatan perusahaan, dan berdomisili di Surabaya. 

Hingga saat ini perusahaan hanya mempunyai dua tenaga 

persona] selling. Namun pada prakteknya, perusahaan tidak 

terlalu mengandalkan pada ke dua tenaga yang ada. Perusa

haan memanfaatkan jalur-jalur lain yang bukan anggota 

formal perusahaan.

3-5. -p.enjli.alan__EMS selama periode Juli sampai

Salah satu tolok ukur untuk mengetahui tercapai 

atau tidaknya tujuan suatu perusahaan yang berorientasi 

pada keuntungan adalah volume penjualan. Volume penjualan 

menjadi sangat penting karena merupakan satu-satunya 

alternatif bagi perusahaan semacam EMS untuk mendapatkan 

keuntungan. Volume penjualan EMS lebih banyak dipengaruhi 

oleh jumlah penyewa dan kwantitas yang disewa. Yang di- 

maksud dengan kwantitas dalam hal ini adalah seberapa 

lengkap peralatan band yang disewa dan seberapa besar 

daya watt yang dibutuhkan. Volume penjualan EMS selama
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periode Juli hingga Desember cenderung meningkat seperti 

terlihat dalam tabel 2.

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa pada 

bulan September 1990 tidak terdapat penjualan sama sekali 

karena pada bulan tersebut hampir tidak ada pertunjukkan 

musik yang dikomersialkan di Surabaya. Kecuali di Tainan 

Remaja Surabaya yang menggunakan sound system milik peru

sahaan tertentu yang terikat dalam jangka panjang. Pada 

bulan Desember nampak bahwa penjualan menurun dratis 

sekali karena pada bulan tersebut peralatan dan sound

TABEL 2

VOLUME PENJUALAN EMS 
PERIODE JULI HINGGA DESEMBER 1990

84

Bulan Volume Penjualan (Rp)

Juli 10.050.000,00

Agustus 30.707.000,00

September -

Oktober 80.350.000,00

Nopember 80.505.000,00

Desember 40.600.000,00

Total 242.222.000,00

Sumber : Data Intern Perusahaan.

system banyak digunakan oleh divisi entertainment PT . 

EMS, dan ini tidak dianggap sebagai penjualan. Bukan
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karena dipengaruhi faktor musiman, sebab dalam dunia 

entertainment pengadaan suatu pertunjukan tidak dipenga

ruhi oleh musim libur sebagai misalnya.
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Garabar 7

DENAH TATA LETAK PERALATAN BAND DAN SOUND SYSTEM 
PADA SEBUAH PERTUNJUKKAN

3n
2 i---- 1

3 □

Keterangan.

1. Mixer utama

2. Mixer panggung

3. Power amplifier

4. Loudspeaker utama

5. Side field loudspeaker

6 . Floor monitor loudspeaker

7. Peralatan band
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BAB IV 

ANALISIS PERMASALAHAN

4.1. Ero.sP-ek Pen.lualan Perusahaan

Telah diketahui dan sering diberitakan oleh peme- 

rintah bahwa perkonomian Indonesia dari tahun ke tahun 

selalu tumbuh dan berkembang. Keadaan demikian ini dapat 

diartikan bahwa tingkat kesejahteraan rakyatpun semakin 

meningkat. Peningkatan kesejahteraan rakyat berarti 

meningkat pula tingkat kebutuhannya. Kalau dulu hanya 

raemikirkan bagaimana pemenuhan kebutuhan fisiologis untuk 

mempertahankan hidup saat ini tidak lagi demikian. Ada 

kebutuhan fisiologis lain yang harus dipenuhi yakni hibu- 

ran yang bermanfaat. Peningkatan kebutuhan hiburan ini 

dinampakkan oleh frekwensi penyelenggaraan pertunjukkan 

yang meningkat. Khusus untuk pertunjukkan band di wilayah 

Dati II Kotamadya Surabaya pada tahun 1987 sebanyak 590 

pertunjukkan, tahun 1988 bertambah menjadi 694 pertunjuk

kan, 1989 adalah 787 sedangkan tahun 1990 menjadi 863 

pertunjukkan, seperti yang terdapat dalam tabel 3. 

Keoenderungan demikian ini menguntungkan bagi perusahaan 

persewaan alat musik dan sound system sebab dengan sema

kin banyaknya penyelenggaraan pertunjukkan dapat dipasti- 

kan permintaan terhadap jasa perusahaan tersebut akan me

ningkat. Perlu diingat kembali bahwa permintaan terhadap 

persewaan peralatan musik adalah permintaan turunan.
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Tabel 3

Perkembangan Jumlah Pertunjukkan Band 

di Wilayah Dati II Kodya Surabaya

TAHUN E  PERTUNJUKKAN 
BAND

1987 590

1988 694

1989 787

1990 863

Sumber : Kanwil Depdikbud .Prop. Jatim

Apabila data yang tersaji dalam tabel tersebut di 

atas dihitung kecenderungannya' (trend) menggunakan raetode 

least square untuk mengetahui bagaimana kemungkinan-ke- 

mungkinannya dimasa mendatang nampak bahwa perusahaan mea 

punyai kesempatan yang menguntungkan seperti yang terli

hat dalam perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

E y = na + b E x 

E  xy = a E x + b E  xz

keterangan : x = kode tahun

y = jumlah pertunjukkan per tahun 

n = jumlah sample

sedangkan notasi regresi linear yang digunakan adalah, 

y = a + bx
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dari tabel 4 dapat dihitung bahwa,

b  =  S  x y -  -  9 1 2  -  4 5  0  b 2„ 45,6

Tabel 4

Perhitungan Trend Metode Least Square 

Pertambahan Pertunjukkan Band di Dati II Surabaya

TAHUN £y £xy 2 x2

1987 -3 590 -1.770 9

1988 - 1 694 -694 1

1989 1 787 787 1

1990 3 863 2.589 9

0 2.934 912 20

x = kode tahun

y = jumlah pertunjukkan band satu tahun

Hal ini berarti notasi regresi linearnya adalah : 

y = 733,5 + 45,6 x 

Dari persamaan linear tersebut dapat digunakan untuk 

metnperkirakan jumlah pertunjukkan ditahun-tahun mendatang 

misalnya pertunjukkan pada tahun 1992 diperkirakan sejum- 

lah :

Y = 733 > 5 + 45,6 (5) = 961,5 

= 962 pertunjukkan
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Dengan adanya peluang positif tersebut perusahaan 

seharusnya bisa memanfaatkan secara optimal diantara per- 

saingan yang ada, melalui strategi-strategi yang mungkin 

dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan.

4.2. Karaitter- Demografis Responden

Sebelura membahas lebih jauh tentang analisis seg- 

mentasi pasar maka perlu diketahui terlebih dahulu karak- 

ter demografis penyelenggara pertunjukkan yang menjadi 

responden penulisan skripsi ini.

Responden dalam penelitian ini sejumlah 62 respon

den yang berlokasi domisili di Dati II Kodya Surabaya. 

Tehnik pengambilan sample yang digunakan adalah nonrandom 

sampling. Dalam hal ini responden yang dipilih adalah 

yang dianggap benar-benar tahu tentang dunia entertain

ment musik beserta seluk-beluknya penyelenggaraan pertun

jukkan musik. Sedangkan jenis sample penelitian ini di

tentukan stratified random sampling, mengingat motivasi 

dasar penyelenggara pertunjukkan yang berbeda-beda seper- 

ti telah disebutkan dalam bab I, Dari keseluruhan respon

den 18% adalah entertainer formal, 23% adalah enter

tainer insidentil dan 45% merupakan kelompok bukan enter

tainer. Pengolongan entertainer dan bukan entertainer bet 

dasarkan jawaban atas pertanyaan tujuan menyelenggarakan 

suatu pertunjukkan. Entertainer tujuan utamanya adalah
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murni untuk mendapatkan keuntungan sedangkan bukan enter

tainer mempunyai tujuan lain yang bukan mencari keuntung

an. Untuk membedakan entertainer formal dan entertainer 

insidentil ditentukan berdasarkan jawaban atas pertanyaan 

keberadaan organisasi penyelenggara pertunjukkan. 

Entertainer formal keberadaannya adalah jangka panjang 

dalam waktu tak tertentu. Sedangkan entertainer insiden

til keberadaan organisasinya hanya pada satu atau dua 

kali penyelenggaraan pertunjukkan.

Responden yang menyelenggarakan pertunjukkan musik 

sebanyak 1-2 kali dalam setahun adalah 71% , yang menye

lenggarakan 2-4 kali sebesar 24%, sedangkan sisanya 5% 

menyelenggarakan pertunjukkan 4-6 kali setahun.

Penyelenggara pertunjukkan 1-2 kali setahun 42% 

adalah bukan entertainer, 24% entertainer insidentil, dan 

5% adalah entertainer formal. Yang menyelenggarakan per

tunjukkan 2-4 kali setahun terdiri dari 11% entertainer 

insidentil, 10% entertainer formal, 3% adalah bukan enter, 

tainer Responden yang meyelenggarakan pertunjukkan 4-6 

kali setahun 3% entertainer formal, 2% entertainer insi

dentil, dan tidak terdapat responden bukan entertainer 

yang menyelenggarakan dengan frekwensi tersebut dalam 

satu tahun.

Responden yang menyatakan biaya rata-rata penye

lenggaraan satu pertunjukkan antara 5-15 juta rupiah, se-
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besar 47% , 26% menyatakan sebesar 15-50 juta rupiah, dan 

26% yang lain mengeluarkan biaya rata-rata untuk satu 

pertunjukkan sebesar 50-150 juta rupiah. Entertainer for

mal sebagian besar yaknl 8% menyandang biaya pertunjukkan 

sebesar 50-150 juta rupiah. Entertainer insidentil berke- 

lompok pada biaya 5-15 juta rupiah dan 15-50 juta rupiah 

roasing-masing 13% dari seluruh responden, sedangkan bukan 

entertainer 31% dari semua responden, yang merupakan

prosentase terbesar diantara yang lain, menyelenggarakan
i

pertunjukkan dengan biaya 5-15 juta rupiah.

Jenis musik yang paling banyak dipilih responden 

untuk disajikan kepada penonton adalah pop, sebesar 53% 

diikuti oleh musik rock sebesar 35% , kemudian jazz sebe

sar 6% , sedangkan musik dangdut (melayu) mempunyai ke- 

mungkinan terkecil yakni 5% . Melalui wawancara kepada 

responden alasan utama lebih raemilih musik pop dibanding 

musik lain untuk ditontonkan dengan pertimbangan bahwa 

segmen pasar musik pop lebih luas dibandingkan jenis mu

sik lain. Sedangkan penyelenggara musik rook beralasan 

bahwa Jawa Timur, Surabaya dan Malang khususnya, merupa

kan pasar utama musik rock.

Artis/musisi yang banyak dipilih untuk dijadikan 

bintang utama dalam sebuah.pertunjukkan adalah artis/mu- 

sisi yang mempunyai reputasi nasional seperti Fariz RM 

ataupun Hari Moekti sebagai contohnya, ini dipilih oleh
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48% dari seluruh responden, artis regional, yang hanya 

dikenal di wilayah Jawa Timur menjadi pilihan 31% respon

den. Artis lokal, yakni artis yang hanya dikenal dalam 

kalangan tertentu yang terbatas dipilih oleh 19% respon

den yang didominasi oleh bukan entertainer, sisa respon

den sebesar 2% memilih artis yang bereputasi internasio- 

nal untuk menjadi bintang utama.

Berdasarkan tujuan penulisan skripsi ini, yakni 

untuk menentukan kembali posisi perusahaan maka penentuan 

segmen-segmen pasar yang akan dibuat nanti disusun atas 

dasar segmentasi manfaat. Oleh karena itu responden akan 

diidentifikasi benefit sought-nya.

Seperti pada umumnya, konsumen membeli produk ter- 

tentu dan terpuaskan karena produk tersebut memenuhi man- 

faat yang dicarinya. Demikian pula halnya dengan penye

lenggara pertunjukkan musik, mereka menyewa peralatan 

musik dan sound system dari suatu perusahaan tertentu 

karena beranggapan bahwa peralatan dari perusahaan terse

but mcnawarkan manfaat yang dicari sesuai dengan kebutu- 

han.

Dari hasil pene.litian ini., dalam Tabel 5 menunjuk- 

kan bahwa responden yang memiliki benefit sought alat 

bagus sebesar 26% , alut lengkap 26% , operator trampil

4.3.
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26%. Sedangkan responden lain, 6% manfaat yang dicari 

adalah teknisi trampil dan 16% harga murah. Secara rinci 

dinampakkan dalam tabel berikut.

TABEL 5

HUBUNGAN ANTARA RESPONDEN DENGAN 
MANFAAT YANG DICARI

Kelompok Man: *aat yang dicari
TotalResponden Ab A1 Ot Tt Hm

Entertainer
Formal

3% 3% 11% 0% 0% 18%

Entertainer
Insidentil

8% 15% 11% 2% 2% 37%

Bukan
Intertainer

15% 8% 3% 5% 15% 45%

26% 26% 24 X 7% 17% 100%

Sumber : Data primer dianalisis 

Keterangan :

Ab = Alat bagus 

A1 = Alat lengkap 

Ot = Operator trampil 

Tt = Teknisi trampil 

Hm = Harga murah

Berdasarkan uraian serta tabel tersebut di atas 

dapat dilihat bahwa manfaat yang dicari oleh responden 

tidak sama. Ketidaksamaan ini akan membentuk segmen-seg-
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men yang saling berbeda dan setiap segmen akan mempunyai

kebutuhan yang sama atas peralatan musik yang disewa.

Untuk membuktikan hal tersebut di atas akan diuji dengan

perhitungan yang menggunakan ruraus statistik Kai Kwadrat 

2
(* ) yang dapat menunjukkan ada atau tidak perbedaan 

manfaat yang dicari oleh masing-masing responden. Dalam 

hal ini rumus yang digunakan adalah :

e. .
* j

2
X 0 = notasi dari Kai Kwadrat hitungan

0.. = frekwensi observasi 
'-j

e = frekwensi yang diharapkan

Taraf signifikan diperoleh dari : 

df = < i - 1 )( j - 1 >

df = taraf signifikan 

i = jumlah baris 

j = jumlah kolom

Agar perhitungan bisa dilakukan pertama-tama harus 

ada data observasi seperti yang ditampilkan dalam tabel 6 .

Dari tabel tersebut disusun sebuah tabel contingen- 

si. Angka-angka pada tabel tersebut diperoleh dari :
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DATA OBSERVASI HUBUNGAN ANTARA RESPONDEN 
DENGAN MANFAAT YANG DICARI

TABEL 6

KELOMPOK PE
NYELENGGARA

ALAT
BAGUS

ALAT
LENGKAP

OPERATOR
TRAMPIL

TEKNISI
TRAMPIL

HARGA
MURAH

TOTAL

Entertainer
Formal

2 2 7 0 0 11

Entertainer
Insidentil 5 9 7 1 1 23

Bukan Enter
tainer

9 5 2 3 9 ZQ

T O T A L 16 16 16 4 10 62

Sumber : Data primer dianalisis

e_ = frekwensi harapan baris i kolom ke j 

n̂  = total frekwensi pada baris i 

n̂  = total frekwensi pada kolom j 

N = total sample 

Secara keseluruhan hasil dari perhitungan dengan rumus 

tersebut nampak dalam tabel 7.
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TABEL 7
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TABEL 7 

TABEL CONTINGENSI

KELOMPOK
T
0

PENYELENGGARA
Ab A1 Ot Tt Hm t

a
1

Entertainer
Formal

\. 
CO

\

2 /  
/  3

/

/
7 /
' 3 /

/

0 /  
/ 1 11

Entertainer
Insidentil

/

5 /  

/  6

9 / /  
/  6

/

/
7

6
1 / 
/ 1

1 /  
/  4

/

23

Bukan
Entertainer

9 /

/  7

5 /  

/  7

2 /  

/  7

3 /  

/  2

9 /
/  5

28

T o t a l 16 16 16 4 10 62

Keterangan :

Ab = Alat bagus 

A1 = Alat lengkap 

'D4- = Operator traopil 

Tt = Teknisi tranpil 

He  = Harga murah

Dari tabel observasi dan tabel contingensi maka dapat 

2
dihitung x o sebagai berikut :
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]}0 ------- > Tidak terdapat perbedaan manfaat yang

dicari

Hi ------- ► Terdapat perbedaan manfaat yang dicari

Taraf signifikan = 5% 

df = ( i- 1 ) < o-l )

= < 3-1 )'< 5-1 ) =  8

X  -  15,50? 
i

C -ijbar

daerah penolakan
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d. Kriteria penerimaan dan penolakan

Ho akan diterima apabila x Z - X*o ^
2 2

Ho akan ditolak apabila x  > X
o t

e. Dari perhitungan menggunakan rumus Kai Kwadrat da

pat dibuktikan adanya perbedaan manfaat yang dicari

oleh responden karena ternyata Ho ditolak, sebab

x o > \  -  i 5 <5° 7

Dengan demikian Hi diterima karena i f  ~ 20,2

Dari perhitungan yang telah dilakukan dapat dike- 

tahui bahwa terdapat perbedaan signifikan manfaat yang 

dicari oleh masing-masing kelompok responden, Hal ini me- 

nunjukkan bahwa pasar terdiri atas kelompok-kelompok kon

sumen yang mempunyai kebutuhan saling berbeda, yang mem- 

bentuk lebih dari satu segmen pasar.

Selanjutnya perlu kiranya dikemukakan teknik perhi

tungan lain yang akan lebih memperjelas adanya perbedaan 

yang signifikan dari perhitungan yang telah dilakukan. 

Selain itu perhitungan yang kemudian ini akan bermanfaat 

untuk mengetahui skala prioritas masing-masing manfaat 

yang dicari. Hal ini untuk lebih jelasnya akan diketahui 

melalui tabel Skala Prioritas Manfaat Yang Dicari.

Ternyata hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

para penyelenggara pertunjukkan yang berada di Surabaya
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skala prioritas pertama manfaat yang dicari adalah alat 

bagus dengan nilai 257. Urutan kedua adalah operator 

trarapil dengan nilai 254, diikuti alat lengkap yang ber- 

nilai 251 dan teknisi harga murah dengan nilai 185. Se

dangkan prioritas yang terakhir adalah teknisi trampil 

dengan skor 155.

TABEL 8

SKALA PRIORITAS MANFAAT YANG DICARI RESPONDEN

Prioritas

Atribut

5 4 3 2 1
T
0
t
a
1

1 2 3 4 5

Alat Bagus
28 /  
/140

25 /  
/ 1 0 0

/  12

2 /
/ 4 / <

257

Alat Lengkap 24 /  
/ 1 2 0

29 /  
/116

2 /  

/  8

2 /  

/  4

5 /

/  5/

251

Operator Trampil
36 /  
/l80

9 /  
• /  36

6 /  
/ 1 8

9 /  
/ 1 8

2 /  

/  2

254

Teknisi Trampil 10 /  
/  50

> |
y »

25 /  
/  50

» /
/ 1 5

Harga Murah 11 /  
/  55

16 /  
/  64

1 2/
/  36

7 /  
/ 1 4 x/aL .
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4.4. Menentukan Profil Segmen Pasar

Dari tabel 5 yang menunjukkan hubungan antara res

ponden dengan manfaat yang dicari diketahui bahwa respon

den terkumpul dalam tiga kelompok besar yakni alat bagus 

26% , alat lengkap 26% , dan operator trampil yang juga 

sebesar 28% dari seluruh responden. Dari hal ini bisa di- 

simpulkan bahwa pasar terdiri atas tiga segmen utama yang 

kemudian masing-masing diberi nama pasar alat bagus, 

pasar alat lengkap dan pasar operator trampil. Untuk 

lebih jelas dan rinci, profil masing-masing segmen pasar 

tersebut dinampakkan dalam tabel 9.

Gambaran yang diperoleh dari profil segmen pasar 

ini tidak berarti bahwa penyelenggara pertunjukkan yang 

lebih banyak menampilkan artis nasional tidak pernah mem- 

butuhkan dan menggunakan alat bagus, demikian pula seba- 

liknya. Namun, kecenderungan dan sebagian besar dari pe

nyelenggara pertunjukkan yang menampilkan artis lokal 

lebih banyak membutuhkan peralatan yang bagus dan demi

kian juga dengan entertainer yang menampilkan musik rock 

lebih banyak membutuhkan peralatan yang lengkap.

4.5. Analisis Pemilihan dan Penentuan-Pasar Sasaran

Dalam menentukan pasar sasaran mana yang hendak 

dijangkau oleh perusahaan, beberapa hal yang harus diper- 

hatikan sebagai bahan pertimbangan adalah : ukuran dan
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PROFIL SEGMEN PASAR PENYELENGGARA PERTUNJUKAN

MUSIK

TABEL 9

Keterangan

Nama Segmen

Pasar alat 
baru

Pasar alat 
lengkap

Pasar operator 
trampil

Besarnya 26% 26% 26%

Manfaat yang 
dicari

Peralatan 
terdiri dari 
merek-merek 

terkenal

Peralatan 
terdiri dari 
banyak merek

Operator yang 
mempunyai taste 
untuk melemah 
kuatkan suara- 
suara tertentu

Rata-rata
Frekwensi
Penyeleng-

garaan/tahun

1 - 2 X 1 - 2 X 2 - 4 X

Rata-rata 
biaya penye
lenggaraan/ 
pertunjukan

5 - 1 5  juta 5 - 5 0  juta 5 - 5 0  juta

Jenis musik 
yang sering 
ditampilkan

Pop Rock Rock & Pop

Artis/musisi 
yang banyak 
ditampilkan

Lokal Nasional Nasional

Persewaan 
yang disukai E D D
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tingkat pertumbuhan pasar (yang berkaitan dengan kemampu- 

an beli pasar), daya tarik pasar (yang berkaitan dengan 

keadaan konsumen, supplier dan pesaing), serta tujuan dan 

sumber daya perusahaan.

Untuk menganalisis pasar sasaran mana yang sesuai 

bagi perusahaan penulis akan memanfaatkan tabel 9 dan da~ 

ta-data lain yang mendukung analisis ini. Dalam tabel tex. 

sebut terlihat bahwa pasar terdiri atas tiga segmen utama 

yang mempunyai benefit soughts dan karakter deraografi 

yang saling berbeda. Ke tiga segmen tersebut adalah pasar 

alat baru, pasar alat lengkap dan pasar operator trampil. 

Pasar-pasar di atas akan dianalisis secara terpisah seba- 

gai dasar penentuan pasar sasaran.

a, Pasar alat baru

Besar pasar alat baru adalah 26% dari pasar penye

lenggara pertunjukkan musik secara total. Nilai pertumbu

han pasar tersebut tidak diketahui berhubung tidak terda

pat data yang dapat dipercaya. Pasar. ini didominasi oleh 

bukan entertainer yang menyelenggarakan pertunjukkan 1-2 

kali dalam satu tahun, dengan biaya penyelenggaraan ber- 

kisar pada 5-15 juta rupiah untuk setiap pertunjukkan. 

Dari jumlah tersebut maksimal 10% akan dialokasikan untuk 

pengadaan peralatan musik. Dari data tersebut- dapat dipeji 

kirakan bahwa setiap penyelenggara pertunjukkan bukan en

tertainer dalam satu tahun akan mengeluarkan dana sebesar
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antara 500 ribu - 3 juta rupiah.

Bukan entertainer umumnya adalah pelajar dan atau 

mahasiswa yang mengadakan sebuah pertunjukkan berdasarkan 

program OSIS sekolahnya atau senat fakultasnya. Keadaan 

ini menjadikan pasar lebih mudah diukur dan usaha-usaha 

pemasaran lebih mudah dilaksanakan karena perilaku mereka 

lebih mudah diketahui bila dibandingkan dengan pasar yang 

lain. Selain itu pasar bukan entertainer belum bahkan ti

dak berpengalaman dalam dunia entertainment, sehingga me

reka tidak tahu secara pasti peralatan-peralatan apa yang 

hendak dan seharusnya mereka butuhkan dalam sebuah pertua 

jukkan. Disisi lain mereka tidak mempunyai bargaining po

wer yang kuat, oleh karena itu sampai ambang batas tertea 

tu mereka akan selalu menerima produk dan harga yang di- 

tawarkan oleh perusahaan.

Manfaat yang dicari oleh pasar alat bagus adalah 

peralatan yang mempunyai merek-merek terkenal. Sampai sa

at ini kebutuhan mereka terpenuhi oleh perusahaan, dan 

cenderung akan melakukan pembelian ulang kembali kepada 

perusahaan. Peluang pesaing untuk mendapatkan pasar ini 

adalah kecil mengingat, pada saat ini belum ada perusaha

an lain yang mampu bersaing dengan perusahaan dalam hal 

alat baru.

b. Pasar Alat Lengkap

Pasar alat lengkap mempunyai besar yang sama dengan
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pasar alat baru yakni 26% dari pasar secara total. Pasar 

ini menyelenggarakan pertunjukkan 1-2 kali dalam satu ta

hun dengan biaya antara 5 hingga 50 juta rupiah untuk se- 

tiap pertunjukkan. Dari jumlah tersebut biaya yang dike- 

luarkan untuk pengadaan peralatan musik maksimal sebesar 

25%. Dari data-data tersebut dapat diketahui bahwa setiap 

entertainer insidentil dalam satu tahun akan mengeluarkan 

biaya berkisar antara 1,25 sampai dengan 25 juta rupiah 

pertahun untuk pengadaan peralatan musik.

Pasar alat lengkap didominasi oleh entertainer in- 

sidentil, individu atau organisasi yang timbul secara 

spontan dan insidentil dengan maksud untuk mengadakan su- 

atu pertunjukkan, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. 

Hal lain yang juga perlu diketahui adalah, pasar lebih 

berpengalaman dalam dunia entertainment, sehingga mereka 

tahu jenis-jenis alat yang mereka butuhkan dan berapa bia. 

ya yang harus mereka keluarkan. Kondisi ini menjadikan 

pasar alat lengkap lebih mempunyai bargaining power apa- 

bila dibandingkan dengan bukan entertainer. Permasalahan 

yang timbul dari pasar ini adalah, perusahaan mengalarai 

kesulitan untuk mengidentifikasi pasar dengan benar se

hingga sulit dilakukan usaha-usaha pemasaran secara pas- 

ti. Hal ini erat kaitannya dengan masalah promosi, per^ 

sonal selling khususnya. Selain itu pasar juga sulit 

diukur, karena tidak diketahui secara pasti siapa-siapa
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yang berpotensi menjadi anggota dalam pasar ini.

Manfaat yang dicari oleh pasar ini adalah, komposi- 

si peralatan yang dipergunakan dalam satu pertunjukkan 

terdiri atas bermacam-macam merek terkenal. Semakin ba

nyak merek terkenal yang dipergunakan, pasar akan semakin 

terpuaskan. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut pasar le

bih banyak menggunakan peralatan milik pesaing D. Walau- 

pun pada kenyataannya peralatan milik perusahaan lebih 

lengkap dari pada pesaing D, namun pasar beranggapan bah

wa teknisi dan operator perusahaan belum mampu mengelola 

peralatan yang mereka miliki secara benar. Sehingga dalam 

persaingan bisa dikatakan bahwa citra perusahaan (corpora, 

te image) pesaing dalam hal peralatan lengkap lebih mapan 

dalam benak prospek. Lain lagi yang perlu diingat adalah, 

pasar industri membutuhkan penyelesaian total (total so

lution), yang maksudnya walaupun kebutuhan utama mereka 

adalah alat yang lengkap tetapi selain itu mereka juga 

butuh pengoperasian peralatan tersebut dengan baik dan 

benar secara keseluruhan.

c. Pasar Operator Trampil

Sama dengan pasar-pasar sebelumnya, besar pasar 

operator trampil adalah 26% dari pasar penyelenggara mu

sik secara total. Pasar ini terdiri atas orang.atau orga- 

nisasi yang bisnis utamanya mengadakan pertunjukkan. 

Manfaat yang dicari pasar ini operator trampil, yakni
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operator yang mampu melemah-kuatkan bunyi-bunyian'terten

tu pada saat tertentu. Rata-rata pertunjukkan yang dise- 

lenggarakan oleh entertainer formal ini adalah 2-4 kali 

dalam satu tahun, dengan biaya per pertunjukkan berkisar 

antara 5 - 5 0  juta rupiah. Dari jumlah tersebut yang dia- 

lokasikan untuk pengadaan peralatan musik maksimal 50% 

Dari data-data tersebut dapat diperkirakan bahwa setiap

entertainer formal dalam satu tahun akan mengeluarkan da-
i

na untuk pengadaan peralatan musik berkisar antara 5 

hingga 100 juta rupiah.

Entertainer formal umumnya mempunyai papan nama dan 

lokasi domisili yang jelas. Selain itu rencana kerja mere, 

ka jelas terprogram sebagaimana halnya sebuah perusahaan. 

Untuk itu mereka sering berkumpul untuk saling bertukar 

informasi. Hal ini memudahkan perusahaan dalam hal penge- 

nalan pelaku-pelaku pasar operator trampil, pengukuran pa. 

sar dan usaha-usaha pemasaran yang hendak dilaksanakan. 

Namun hal yang kontradiksi adalah, entertainer formal 

umumnya sangat berpengalaman dalam bidangnya. Pasar tahu1 

dengan pasti jenis peralatan yang mereka butuhkan, dimana 

peralatan tersebut akan diperoleh, dan berapa biaya yang 

harus dikeluarkan untuk memperoleh alat tersebut. Selain 

itu terdapat kecenderungan bahwa persewaan peralatan mu

sik yang ada di Surabaya hanya merupakan alternatif kedua 

sedangkan alternatif pertama adalah perusahaan-perusahaan
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yang berada di Jakarta.

Walau demikian tidak jarang kebutuhan mereka akan 

terpuaskan oleh perusahaan D. Mereka akan menggunakan pe

rusahaan D apabila peralatan yang dibutuhkan tidak terla- 

lu kompleks sehingga peralatan dan operator perusahaan D 

dianggap memadai. Hal ini sesuai dengan kenyataan, bahwa

operator perusahaan D terbaik se Jawa Timur dan bisa di-* 
i

sejajarkan dengan operator-operator dari Jakarta.
•

Dari ketiga pasar yang telah diurai diatas dapat 

disimpulkan sebagai berikut. Dari nilai potensial yang 

dikandung oleh setiap pasar diketahui bahwa pasar opera

tor trampil mempunyai kemauan dan keraampuan beli yang pa

ling tinggi dalam satu tahun yakni antara 5 hingga 100 

juta rupiah, diikuti oleh pasar alat lengkap berkisar 

1,25 sampai 25 juta rupiah dan diakhiri oleh pasar alat 

bagus antara 500 ribu sampai 3 juta rupiah.

Hambatan yang akan diperoleh pada waktu memasuki 

pasar, paling berat adalah pasar oparator trampil, yang 

terdiri atas entertainer formal, yang mempunyai bargain

ing power yang sangat kuat, menjadikan perusahaan di Su

rabaya hanya sebagai alternatif kedua dan perusahaan di 

Surabaya yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan 

pasar ini hanyalah perusahaan D. Yang agak ringan adalah 

pasar alat lengkap, karena pasar ini tetap mengandalkan 

perusahaan di Surabaya sebagai alternatif pertama dan
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tingkat bargaining power mereka masih dalam batas kemam- 

puan perusahaan. Permasalahannya adalah pasar ini sulit 

dijangkau. Yang paling ringan adalah pasar alat baru. 

Pasar terakhir ini mudah diukur, mudah diidentifikasi dan 

mudah dijangkau.

4.6. Analisis Posisi P.erusahaan.dan Pasaing

Analisis selanjutnya adalah mengetahui bagaimana 

penilaian responden terhadap atribut-atribut yang dimili- 

ki oleh perusahaan dan pesaing. Selain itu responden juga 

akan menentukan bagaimana idealnya atribut-atribut terse

but. Dengan mengetahui posisi perusahaan saat ini dan 

bagaimana posisi perusahaan seharusnya bermanfaat bagi 

perusahaan untuk menentukan strategi pemasarannya lebih 

lanjut. Hasil penilaian konsumen atas perusahaan dinam- 

pakkan dalam tabel 10. Dari tabel tersebut menunjukkan 

bahwa nilai tertinggi perusahaan menurut konsumen terda- 

pat pada alat bagus dengan skor 16,45. Nilai tertinggi ke 

dua ada pada alat lengkap dengan skor 9,19, diikuti de

ngan harga murah (7,06), kemudian operator trampil (6,97) 

dan terakhir adalah teknisi trampil dengan skor 2,34. 

Perhitungan tabel 10 diperoleh dengan cara sebagai beri- 

kut :

Atribut alat bagus menjadi prioritas pertama res

ponden, nilai prioritasnya = 5. Kemudian nilai prioritas
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ini dikalikan dengan skor kriteria penilaian yaitu 5 

untuk bagus sekali, 4 untuk bagus, 3 mewakili cukup bagus 

dan seterusnya. Hasil perkalian tersebut kemudian dikali

kan dengan prosentase jumlah responden. Proses tersebut 

apabila dirumuskan akan menjadi :

Nilai total = £ ( NP x score x % R )

Cara yang sama digunakan untuk menghitung penilai

an konsumen terhadap atribut perusahaan pesaing D, pesa

ing L, dan pesaing lain-lain, yang dapat dilihat pada 

tabel 11, 12, 13. Sedangkan tabel 14 menunjukkan nilai- 

nilai atribut ideal.
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TABEL 10

PENILAIAN KONSUMEN TERHADAP
ATRIBUT PERALATAN MUSIK PERUSAHAAN

ATRIBUT PRIORITAS PENILAIAN NILAI R % TOTAL

AMAT BAGUS 5 5 8% 2,02
at arr BAGUS 4 26 42% 8,39

1 (5) CUKUP BAGUS 3 17 27% 4,11
BAGUS KURANG BAGUS 2 10 16% 1,61

TIDAK BAGUS 1 4 6% 0,32

62 100% 16,45

AMAT TRAMPIL 5 0 0% 0,0 0
OPERA TRAMPIL 4 4 6% 1,03
TOR 2 (4) CUKUP TRAMPIL 3 5 8% 0,97
TRAMPIL KURANG TRAMPIL 2 24 39% 3,10

TIDAK TRAMPIL 1 29 47% 1,87

62 100% 6,97

AMAT LENGKAP 5 4 6% 0,97

AT AT LENGKAP 4 19 31% 3,68
nLAl 

T TJMPir AD 3 (3) CUKUP LENGKAP 3 21 34% 3,05LEtLiulVnr
KURANG LENGKAP 2 13 2 1% 1,26
TIDAK LENGKAP 1 5 8% 0,24

62 100% 9,19

AMAT MURAH 5 5 ■ 8% 0,81
MURAH 4 27 44% 3,48rlnKuft

MIIPAH 4 (2) CUKUP MURAH 3 26 42% 2,52
KURANG MURAH 2 4 6% 0,26
TIDAK MURAH 1 0 0% 0 ,00

62 100% 7,06

AMAT TRAMPIL 5 0 0% 0 ,00
TEttHTCiT TRAMPIL 4 9 15% 0,581 HtvN IDl 
T R AMP T T 5 (1) CUKUP TRAMPIL 3 18 29% 0,87

KURANG TRAMPIL 2 20 32% 0,65
TIDAK TRAMPIL 1 15 24% 0,24

62 -100% 2,34
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TABEL 11

PENILAIAN KONSUMEN TERHADAP
ATRIBUT PERALATAN MUSIK PERUSAHAAN PESAING MD"

ATRIBUT PRIORITAS PENILAIAN NILAI R % TOTAL

AMAT BAGUS 5 1 2% 0,40
BAGUS 4 3 5% 0,97

ALAI
1 (5) CUKUP BAGUS 3 29 47% 7,02

BAGUS KURANG BAGUS 2 25 40% 4,03
TIDAK BAGUS 1 4 6% 0,32

62 100% 12,74

AMAT TRAMPIL 5 10 16% 3,23
OPERA TRAMPIL 4 32 52% 8,26
TOR 2 (4) CUKUP TRAMPIL 3 15 24% 2,90
TRAMPIL KURANG TRAMPIL 2 5 8% 0,65

TIDAK TRAMPIL 1 0 0% 0,00

62 100% 15,03

AMAT LENGKAP 5 4 7% 0,98
LENGKAP 4 18 30% 3,54

ALAI 3 (3) CUKUP LENGKAP 3 19 31% 2,80
Lr»riliJ\Ar

KURANG LENGKAP 2 15 25% 1,48
TIDAK LENGKAP 1 5 8% 0,25

61 100% 9,05

AMAT MURAH 5 4 6% 0,65
MURAH 4 19 31% 2,45

n AtujA 4 (2) CUKUP MURAH 3 23 37% 2,23
flUKAH KURANG MURAH 2 14 23% 0,90

TIDAK MURAH 1 2 3% 0,06

62 100% 6,29

AMAT TRAMPIL 5 11 18% 0,89
TRAMPIL 4 33 53% 2,131 ii ibi

5 (1) CUKUP TRAMPIL 3 12 19% 0,58
i KAnriL KURANG TRAMPIL 2 6 10% 0,19

TIDAK TRAMPIL 1 0 0% 0,00

62 100% 3,79
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TABEL 12

PENILAIAN KONSUMEN TERHADAP
ATRIBUT PERALATAN MUSIK PERUSAHAAN PESAING "L‘

ATRIBUT PRIORITAS PENILAIAN NILAI R % TOTAL

AMAT BAGUS 5 0 0% 0,0 0
ALAT BAGUS 4 3 5% 0,97

1 (5) CUKUP BAGUS 3 18 29% 4,35
BAGUS KURANG BAGUS 2 17 27% 2,74

TIDAK BAGUS 1 24 39% 1,94

62 100% 10,00

AMAT TRAMPIL 5 0 0% 0,00
OPERA TRAMPIL 4 6 10% 1,55
TOR 2 (4) CUKUP TRAMPIL 3 9 15% 1,74
TRAMPIL KURANG TRAMPIL 2 20 32% 2,58

TIDAK TRAMPIL 1 27 44% 1,74

62 100% 7,61

AMAT LENGKAP 5 0 0% 0,32

AT AT LENGKAP 4 8 13% 1,55

T FNfiK AP 3 (3) CUKUP LENGKAP 3 13 21% 1,89
KURANG LENGKAP 2 29 47% 2,81
TIDAK LENGKAP 1 12 19% 0,58

62 100% 6,82
t

AMAT MURAH 5 14 23% 2,26
UARfiA MURAH 4 27 44% 3,48
MI1RAU 4 (2) CUKUP MURAH 3 13 2 1% 1,26

KURANG MURAH 2 7 11% 0,45
TIDAK MURAH 1 1 2% 0,03

62 100% 7,48

AMAT TRAMPIL 5 4 6% 0,32

TT7KKFTC5T TRAMPIL 4 15 24% 0,97

TRAMPTT 3 (1 ) CUKUP TRAMPIL 3 14 23% 0,68
KURANG TRAMPIL 2 19 31% 0,61
TIDAK TRAMPIL 1 10 16% 0,16

62 100% 2,74

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANAUSIS SEGMENTASI PASAR... HULYAWAN HERU PURWAHADI



114

TABEL 13

PENILAIAN KONSUMEN TERHADAP
ATRIBUT PERALATAN MUSIK PERUSAHAAN PESAING LAIN-LAIN

ATRIBUT PRIORITAS PENILAIAN NILAI R % TOTAL

AMAT BAGUS 5 15 24% 6,05

ALAT BAGUS 4 12 19% 3,87
1 (5) CUKUP BAGUS 3 18 29% 4,35

BAGUS KURANG BAGUS 2 17 27% 2,74
TIDAK BAGUS 1 0 0% 0,0 0

62 100% 17,02

AMAT TRAMPIL 5 14 23% 4,52
OPERA TRAMPIL 4 39 63% 10,06
TOR 2 (4) CUKUP TRAMPIL 3 7 1 1% 1,35
TRAMPIL KURANG TRAMPIL 2 2 3% 0,26

TIDAK TRAMPIL 1 0 0 0,0 0

62 100% 16,19

AMAT LENGKAP 5 34 55% 8,23

ALAT LENGKAP 4 17 27% 3,29

LENGKAP 3 (3) CUKUP LENGKAP 3 11 18% 1,60
KURANG LENGKAP 2 0 0% 0,00
TIDAK LENGKAP 1 0 0% 0 ,00

62 100% 13,11

AMAT MURAH 5 0 0% 0,00
HARGA MURAH 4 4 6% 0,52

MURAH 4 (2 ) CUKUP MURAH 3 21 34% 2,03
KURANG MURAH 2 20 32% 1,29
TIDAK MURAH 1 17 27% 0,55

62 100% 4,39

AMAT TRAMPIL 5 11 18% 0,89

TEKNISI TRAMPIL 4 36 58% 2,32
TRAMPIL 5 (1) CUKUP TRAMPIL 3 15 24% 0,73

KURANG TRAMPIL 2 0 0% 0,00
TIDAK TRAMPIL 1 0 0% 0,00

62 100% 3,94
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TABEL 14

PENILAIAN KONSUMEN TERHADAP
ATRIBUT PERALATAN MUSIK IDEAL

ATRIBUT PRIORITAS PENILAIAN NILAI R % TOTAL

AMAT BAGUS 5 2 3% 0,81

AT AT BAGUS 4 * 59 95% 19,03
nl>nl

1 (5) CUKUP BAGUS 3 1 2% 0,24
BAGUS KURANG BAGUS 2 0 0% 0,00

TIDAK BAGUS 1 0 0% 0,00

* 62 100% 20,08

AMAT TRAMPIL 5 14 23% 4,52
OPERA TRAMPIL 4 48 77% 12,39
TOR 2 (4) CUKUP TRAMPIL 3 0 0% 0,00
TRAMPIL KURANG TRAMPIL 2 0 0% 0,00

TIDAK TRAMPIL 1 0 0% 0,00

62 100% 16,90

AMAT LENGKAP 5 27 44% 6,53

AT AT LENGKAP 4 35 56% 6,77
nlinl 

T T?WPlf AP 3 (3) CUKUP LENGKAP 3 0 0% 0,00
KURANG LENGKAP 2 ■0 0% 0,00
TIDAK LENGKAP 1 0 0% 0,00

62 100% 13 j 31

AMAT MURAH 5 0 0% 0,00

u A RP A MURAH 4 18 29% 2,32
rlnKun 
MUR AH 4 (2) CUKUP MURAH 3 44 71% 4,26
nur\ftn

KURANG MURAH 2 0 0% 0,00
TIDAK MURAH 1 0 0% 0,00

62 100% 6,58

AMAT TRAMPIL 5 12 19% 0,97

T'CK'KI TQT TRAMPIL 4 47 76% 3,03

TRAMPTT 5 (1) CUKUP TRAMPIL 3 3 5% 0,15
l KttnIT XL

KURANG TRAMPIL 2 0 0% 0,00
TIDAK TRAMPIL 1 0 0% 0,00

62 100% 4,15
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Untuk mengetahui dimana posisi perusahaan diantara 

pesaing dan atribut ideal maka tabel 1 0, tabel 1 1 , tabel

12, tabel 13, dan tabel 14 dirangkum dalam tabel 15. Se- 

belum berbicara lebih jauh tentang tabel 15 ini, perlu 

diketahui bahwa kolom pesaing tidak disertakan dalam ana- 

lis ini mengingat pesaing lain-lain yang banyak dipilih 

oleh responden adalah Sumber Ria dan RAM, perusahaan per- 

sewaan alat musik di Jakarta.

Dapat dibaca dalam tabel 15 bahwa perusahaan tnempu- 

nyai nilai tertinggi-pada atribut alat bagus (16,45), se

dangkan sebagai pesaing terdekat adalah pesaing D (12,74) 

Nilai tertinggi lain yang diperoleh perusahaan dibanding 

dengan para pesaing adalah alat lengkap (9,19), yang di- 

ikuti oleh pesaing D (9,05). Dalam hal harga murah peru

sahaan perusahaan terletak pada tempat kedua (7,06), 

sedangkan pesaing L yang mempunyai nilai 7,48, merupakan 

persewaan paling murah menurut konsumen. Untuk atribut 

yang lain, operator trampil dan teknisi trampil mempunyai 

nilai terendah dibanding para pesaing yang lain, berarti 

perusahaan adalah yang terjelek dalam hal operator dan 

teknisi menurut penilaian konsumen.

Akhirnya total nilai tertinggi dalam tabel tersebut 

adalah pesaing D, yang baru diikuti oleh perusahaan. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa pesaing D adalah yang terbaik 

bagi konsumen dan perusahaan adalah alternatif ke dua.
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ANALISIS POSISI PERUSAHAAN DIANTARA PESAING 
DAN IDEALNYA MENURUT PENILAIAN KONSUMEN

TABEL 15

Benefit
Sought

Perusa
haan

LJesa :i.ng 
D

Pesaing
L

Pesaing
Lain

Ideal

Alat
bogus

.1.(vl . A !) 12,74 10 17,02 20,08

Operator
Trampil

6 * 97 15,03 7,61 16,19 16,90

Alat
Lengkap 9, 19 9,05 6,82 13,11 13,31

Harga
Murah

7,06

i

C
3

C
D

; 
co 4,39 6,58

Teknisi
Trampil

2,34 3,79 2,74 3,94 4, 15

TOTAL 44,71 46,90 34,65 54,65 61,02
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KESIMPULAN DAN SARAN

5 . 1 . Kesimpuian

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan 

pada bab-bab sebelumnya maka bisa ditarik beberapa kesim- 

pulan yakni.

5.1.1. Berdasarkan identifikasi manfaat yang dicari kon

sumen (benefit soughts identification), dapat di- 

ketahui bahwa, penyelenggara pertunjukkan musik 

mempunyai perbedaan yang signifikan dalam pemili- 

han peralatan musik yang dipergunakan dalam suatu 

pertunjukkan. Perbedaan ini ditunjukkan oleh hasil

perhitungan uji hipotesa Kai Kwadrat (x ) bahwa x *

2
> x  , maka hipotesa dalam penelitian ini dapat 

diterima.

5.1.2. Penyelenggara pertunjukkan musik secara keseluru- 

han mempunyai prioritas dalam pemilihan peralatan 

yang digunakan dalam pertunjukkan. Prioritas per- 

tama adalah, pasar mementingkan peralatan bagus, 

sekumpulan alat yang terdiri dari merek-merek ter

kenal. Prioritas kedua, pasar mementingkan perala

tan lengkap, sekumpulan alat perpaduan-dari merek- 

merek terkenal. Prioritas ketiga adalah operator- 

trampil, kemudian teknisi trampil dan akhirnya hat

BAB V
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ga murah.

5.1.3. Dari perbedaan manfaat yang dicari dan skala prio

ritas pemilihan, pasar membentuk tiga segmen pasar 

utama yang diberi naroa, pasar alat bagus, pasar 

alat lengkap dan pasar operator trampil. Besar ma- 

sing-masing segmen pasar adalah sama.

5.1.4. Pasar sasaran yang sesuai bagi perusahaan adalah 

pasar alat baru. Hal ini ditentukan berdasarkan 

pertimbangan sebagai berikut :

- Pelaku dalam pasar alat baru didominasi oleh bu- 

*kan entertainer, yang sebagian besar adalah pe- 

lajar sekolah dan mahasiswa perguruan tinggi, 

sehingga mudah diidentifikasi dan diraih oleh 

perusahaan.

- Perusahaan mempunyai keunggulan bersaing dalam 

peralatan baru.

5.1.5. Posisi perusahaan dalam benak prospek adalah sebu- 

perusahaan yang beralat bagus. Alasan yang diaju- 

kan oleh pasar tentang ini adalah, mengingat EMS 

adalah perusahaan paling baru di Surabaya dan ber- 

modal kuat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba 

memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat dan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi EMS
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untuk melakukan usaha-usaha yang tepat dalam menghadapi 

terbatasnya jumlah konsumen di Surabaya, yang terdiri 

atas tiga segmen.

Saran-saran tersebut adalah :

5.2.1. EMS sebaiknya mengevaluasi kembali kebijaksanaan 

dan strateginya dalam menghadapi pasar yang pada 

kenyataannya berbeda dengan anggapan selama ini.

5.2.2. EMS harus mengetahui, konsumen di Surabaya berang- 

gapan bahwa peralatan yang dimiliki oleh EMS 

paling bagus se Jawa Tirour. Hendaknya hal ini bisa 

dimanfaatkan dalam penentuan posisi perusahaan di- 

antara pesaing dan digunakan sebagai salah satu 

unsur utama dalam penyusunan strategi pemasaran. 

Di sisi lain keunggulan bersaing ini harus tetap 

dipertahankan bahkan dikembangkan apabila mungkin 

mengingat bahwa tidak tertutup kemungkinan persep- 

si konsumen akan mengatakan alat EMS bagus dan 

lengkap.

5.2.3. EMS harus menyadari tentang kelemahannya dalam hal 

operator dan teknisi. Banyak konsumen yang sebenar. 

nya berpotensi untuk menjadi konsumen EMS namun 

mereka enggan dengan alasan bagaimanapun juga ope- 

ratornya paling penting. Oleh karena itu dengan 

berbagai macam cara EMS harus membenahi operator- 

nya. Sebab ternyata juga banyak responden yang ber.

120

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANAUSIS SEGMENTASI PASAR... HULYAWAN HERU PURWAHADI



orientasi alat bagus harus kecewa terhadap EMS 

karena operator dan teknisinya tidak bisa melaksa- 

nakan tugas dan kewajibannya secara baik dan 

benar. Satu alternatif yang bisa dilakukan adalah 

memberi tugas belajar kepada minimal dua pekerja- 

nya yang selama ini telah dan berpotensi menjadi 

operator.

5.2.4. Untuk mengantisipasi keadaan pasar yang terdiri 

dari tiga segmen, dan dengan memperhatikan compa- 

ratif advantage perusahaaan sebaiknya EMS mengkon- 

sentrasikan usahanya pada pasar tunggal yakni 

pasar alat bagus. Dengan kata lain perusahaan me- 

lakukan penetrasi pasar (market penetration) pada 

pasar alat bagus, yang sebelumnya juga telah dila- 

yani namun tidak secara benar.

5.2.5. Beberapa strategi pemasaran yang dioperasikan me

lalui bauran pemasaran dalam menghadapi pasar ter- 

rapkan dalam pasar tersebut diatas adalah sebagai 

berikut :

- Produk : Kwalitas produk yang tersusun atas per 

paduan antara peralatan, operator dan 

teknisi, yang perlu mendapatkan perha- 

tian adalah operator dan teknisi. Hal 

ini terurai dalam poin 5.2.3.

- Harga : Harga tidak seharusnya diberlakukan bet
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dasarkan tarif tertentu yang tidak bisa 

diubah sama sekali. Mengingat pasar 

yang dihadapi adalah pasar industri, 

akan lebih baik apabila harga ditentu

kan berdasarkan tawar-menawar (bargain

ing), dan tarif hanya berlaku sebagai 

pedoman dasr.

- Jalur distribusi : Tidak terlalu dipermasalah- 

kan mengingat yang dihasilkan oleh pe

rusahaan adalah jasa, dan jasa mempu

nyai sifat insparability (tidak dapat 

dipisahkan).

- Promosi : Kembali mengingat pasar yang dilaya- 

ni adalah pasar industri, promosi yang 

paling tepat adalah melalui personal 

selling yang dilakukan dengan program 

yang lebih baik. Periklanan (advertiz

ing perlu ditingkatkan, dalam rangka 

memposisikan kembali perusahaan dalara 

benak prospek. Publisitas baik untuk 

diteruskan.
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Lampiran 1.

01. Nama. organisasi Anda adalah :

0 2 . Lokasi domisili organisasi tersebut di atas di

03. Wilayah kerja organisasi tersebut meliputi daerah

[ ' ] Dati IT K'odya Surabaya
[ ] Surabaya & Gerbangkertasusila
[ ] Regional Jawa Timur
[ ] Nasi ona 1

04. Tujuan utama organisasi tersebut adalah :

[ ] Mendapatkan keuntungan 
[ ] Bukan mendapatkan keuntungan

Sebutkan ...............................

ri5. Keberadaan organisasi tersebut hersifat :

[ ] Tetap, selanm satu tahun atau lebih 
[ ] Tidak tetap, berubah setiap diadakannya

pertunjukkan.

06. Rata-rata dalam satu tahun menyelenggarakan pertun 
jukari :

[ ] 1 - 2 kali 
[ 1 2 - 4  kali 
[ ] 4 - 6 kali'
[ ] Lebih dari 6 kali. Sehutkan .......

I j V  . !<;j f c n - r o  t;a b i a y a  y a n g  d i b u t u h k a n  u n t u k  n i e n y e  l e n t f g a  r a r  

k?i11 s a t u  p e r t u n j u k k a n  :

[ ] R p  5  j u t a  - R p  1 5  j u t s
f 1 K p  ]fi j u t . a  - R p  5 0  j u t a

(' ] R p  5 0  .iul.a - R p  1 5 0  j u t a
| | L n b i h  d a r i  R p  1 5 0  . i u t a .  S e b n t k a u  ............

fjf*. L n k a f ’i. y a n g  l e b i h  b a n y a k  d i p i l i h  u n t u k  p e r t u n j u k k a n  

( H r u t . k a n  d a r i  y a n g  p a l i n g  s o r i n g  s . d  p a l i n g  j a r a n g )

T | D i  d a l a m  g e d u r i g  

[ ] D i  l u a r  g e d u n g
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09. Artis/musisi/tokoh yang lebih banyak ditampilkan : 
(Urutkan dari yang paling sering s.d paling jarang)

[ ] Artis/musisi/tokoh lokal
[ ] Artis/musisi/tokoh regional
[ ] Artis/musisi/tokoh nasional
[ ] Artis/musisi/tokoh international

10. Jenis musik yang lebih banyak dipertunjukkan : 
(Urutkan dari yang' paling sering s.d paling jarang)

[ ] Rock 
[ ] Pop 
[ ] Jazz 
[ ] Dangdut 
t ] Lain-lain, 

Sebutkan .

1.1. Unsur yang paling menentukan dalam pemilihan alat 

Kemudian urutkan sesuai jenjangnya !

[ ] Alat & perlengkapannya bagus
[ ] Alat & perlengkapannya lengkap
[ ] Operatornya trampil
[ ] Tehnisinya trampil
[ ] Harganya murah •

12. Peralatan musik dah sound system yang bagus adalah* :

[ ] Karena menggunakan teknologi rautakhir
(MIDI, Rhythm Machine, Drum Machine, dsb) 

[ ] Karena mereknya terkenal
(Zildjian, Pearl, Roland, EAW, Peavey.)

13. Peralatan musik dan sound system yan'g lengkap menurut 
kebutuhan Arida adalah :

[ ] Memiliki alat musik komplit dan sound
system memadai dari satu merek tertentu. 
Mixer menampung 5 - 1 0  kanal 

[ j Memiliki alat musik komplit dan sound
system memadai dari berbagai macam model 
dan merek.

14. Operator yang trampil adalah operator yang :

[ ] Mempunyai kemampuan untuk selalu menyela- 
raskan setiap penghasil bunyi sehingga 
musik dan lagu terdengar seimbang.
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[ ] Mempunyai kemampuan untuk mengetahui dan 
menonjolkan atau melemahkan suara pengha- 
sil bunyi tertentu pada saat tertentu.

[ ] Berpengalaman karena mempunyai jam t'er- 
bang banyak.

15. Teknisi yang trampil adalah

[ ] Mampu melakukari setting di panggung dan 
sekitarnya dengan cepat, tepat dan ben,ar.

[ ] Mainpu mengatasi permasal'ahan dan gangguan 
yang terjadi di atas/bawah panggung de- 
ngan cepat dan akurat.

[ ] Mempunyai banyak pengalaman.

16. Harga yang ditawarkan murah apabila :

[ ] Nilainya ^ 10% anggaran pertunjukkan.
[ ] Nilainya 5 25% anggaran pertunjukkan.
[ ] Nilainya 5 50% anggaran pertunjukkan.

17. Sejak Januari 1990 yll, peralatan musik dan perleng- 
kapan sound system pertunjukkan lebih banyak menggu- 
nakan milik :
(Urutkan dari yang paling sering s.d paling jarang)

] EMS
] Dempo Musik
] Lasika
] Hutama Karya
] Genteng Musik
] Harley's

[ ] Natural 
[ ] Rhoads 
[ ] Lain-lain

Sebutkan

18. fc'emilihan atas persewaan no. 11 diatas karena : 
Kemudian urutkan sesuai jenjangnya i

[ ] Alat & perlengkapannya bagus
[ ] Alat & perlengkapannya lengkap
[ ] Operatornya trampil
[ ] Tehnisinya trampil
[ j Harganya murah

19. Bagusnya peralatnn :

EMS Bagus s e k a l i ____________ ___ , „ __ Jelek

X Bagus sekali ___ __ __________  ___  Jelek
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20. Lengkapnya alat dan perlengkapan

EMS Lengkap sekali ___ ___  ___

X  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

21. Ketrampilan operator :

EMS Trampil sekali ___ ___  ___

X  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

22. Ketrampilan teknisi :

EMS Trampil sekali ___  ___  ___

X  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

23. Harga yang ditawarkan :

EMS Murah sekali ___ ___  ___

X  ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tidak lengkap

Tidak trampil

Tidak trampil

___  Mahal
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Lampiran 2

T A B E L  KAI K U A D R A T

1AML__ %  :
2

2 . 2  2
d . f X .05 X .025 X .01 X .005 d . f

1 ■ 3,.341 5.,024 G,.630 7 .879 1
2 5.. 391 ►?1 ,,376 9,.210 10 .057 2
3 i' .515 9.,34 5 11,.345 12 .608 3
*1 3 .430 11,,143 13,.277 14 .860 ■1
5 11..070 12. 032 15..‘ 086 16 .750 5

(5 12..592 14..440 16 .312 13 .548 6
V 14,.007 16.,013 18.,475 20 .27$ 7
e 15..607 17. 535 20..090 21 .955 6
0 16.,910 19; 023 21..666 23 .588 9

•10 19,. 307 20. 483 23,. 209 25 .183 10

a 19.,075 21. 923 ’ 24..725 26 : 757 11
12 21,,026 23. 337 26,.217 28 . 300 12
n 22,.362 24. 736 27 . 680 29 . 819 13
i*i 23..635 26 . 736 29,,141 31 .319 14
15 24. ■996 27. 480 30.,573 32 . 601 15

IS ?;6., 206 28. 84 6 32,.000 34 .267 • 16
17 27. 567 30, 191- 33,.409 35 .718 17
13 2S. 369 31. 525 34,,805 37 . 156 13
10 30. 144 32. 652 36,,191 33 .582 19

. 20 31,,410 34. 170 37,, 566 39 .997 29

21 32. 671 35. 479 35.,932 41 .401 21
- »>-*j

• / -  u 3 3. 324 36. 761 40.,239 42 .796 22
23 35. 17 2 36. 076 41. , 636 44 .  iei 23
24 36..415 39. 364 1 42. 980 45 . 558 a

W  *1

25 37..652 40. 6 46 44.,314 46 . i?2S 25

25 33,.SS& 41. 923 45.,642 43 .290 26
27 40, , llo 43. 194 46. 963 49 . 045 27
23 *11 ..337 44. 461 43.,276 '50 .993 20
29 42 .,507 45. 7 22 •19,; 508 52 .336 29 *
30 43..773 46. 979 50.,092 53 .672 30
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Lampiran 3.01

HUBUMfiAM ANTARA PENYELEN6GARA PERTUNJUKKAN MUSIK
DENGAN FREKWENSI RATA-RA1A PEMYELENGGARAAN PERTUNJUKKAN SETAHUN

KELOHPPK PENYELENGGARA

1FREK. RATA-RATA PERTUNJUKKAN !

TOTAL
1 1 -2 * : 2-4 x : 4-6 x !

Entertainient Formal 

Entertainnent Insidentil 
Bukan Entertainment

: 3 ;  

! 15 ! 

: 2 6 ;

6 :  2 : 

7 1 i :
n i * 
u t V i

11

23

28

T O T A L : « : 1 5 : 3 : 62

HUBUNGAK ANTARA PENYELENGGARA PERTUNJUKKAN KUSIK 

DENGAN FREKWENSI RATA-RATA PENYELENGGARAAN PERTUNJUKKAN SETAHUN 

DALAM PERSEN

KELOtlPOK PENYELENGGARA

1FREK. RATA-RATA PERTUNJUKKAN |

TOTAL

! 1-2 X : 2-4 x : 4-6 i: |

Entertainment Formal 
Entertainment Insidentil 

Bukan Entertainment

: 4 , h u ;  
: 2 4 .m ;  

: 4 1 .9 4 2 ;

9.687.1 3.23X1 

11.29X1 1.617,1 

3.2321 0.0071

17.747. 
37.10X 

■ 45.167.

T O T A L ; 70.9721 
-+- - - - - - - f-

24.197.1 4.8421 
. . . . . . k. . . . . . . ♦-

100.007.
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Lampiran 3.02

; !BJAYA RATA-RATA PERPERTUNJUKKAN! i

! ! DALflh JUTA RUPIAH ! i

+KELOHPOK PENYELENGGARA *- - - - - +. .... +----- +..... * TOTAL +

1 ! 5-15 ! 15-50 150-150 1 >150 I !
+ ........ ........................ ......+ ---------- 4 .......... + .......... + .......... t ------------ -t

HUBUNGAN ANTARA PENYELENGGARA PERTUNJUKKAN HUSIK
DENGAN BIAYA RATA-RATA SETIAP PERTUNJUKKAN

♦.................+— ......... .... ........... +

Entertaiiwent Forsal I 2 ! 3 : 5 ! i ! li

Entertainment Insidentil ! 8 ! 8 ; 7 I 0  ! 23

Bukan Entertainment ! 19 ! 5 I 4 ! 0 ! 28

T O T A L  I. 29 ; 1 7 ; 16 ! i ; 62
. . . . . . . . . — . . . . . . . . . . 4 — ... 4— — +—

HUBUNGAN ANTARA PENYELENGGARA PERTUNJUKKAN KUS1K 

DENGAN BIAYA RATA-RATA SETIAP PERTUNJUKKAN 

DALAH PEKSEH

^ ......... .... .... +— ............................. +
I |BIAYA RATA-RATA PERPERTUNJUKKAN! !

I ! DALAH JUTA RUPIAH 1 I

♦ U L O H P O K  PENYELENGGARA. *. . . . . +-. . . . . +..... +..... ♦ TOTAL t

: : 5-15 ; 15-50 150-150 ! >150 ! !
4.... . . . . . . . . . . . . . . . f. . . . . - 4 .. ... +- ---- +----- +--. .... 4

lEntertainnent Formal I 3.237.! 4.B4Z! G.067.1 1.612! 17.7421 

!Entertainment Insidentil 1 12.90*/.; 12.907.; 11.2921 0.007.! 37.107.1 

[Bukan Entertainment ; 30.657.! 8.067.! 6.457.1 O.OOXJ 45.16X1
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +. . . . . 4..... +. . . . . +..... t. . . . . . . 4

! T O T A L  I 46.777.! 25.61X1 25.812! 1.617.! 100.00X1
4........ .....................................4............4--------- *.........—+--------- +.......... — t
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Lampiran 3.03

HUBUNGAN ANTARA PENYELENGGARA PERTUNJUKKAN MUSIK 

JENI5 tIUSIK YANG LEBIH BANYAK DITAtlPILKAN

.. ... -............+... ... .......... .............+
: jemis flusn; ; :

KELGHPOK PENYELENGGARA +. . . . . +----- +----- + ..... + TOTAL +

; rock : pop ; JAZZ IMELAYU !

Entertainnent Foraai ' 7 '1 1 I 4 ! 0 i o : i l

EnterUinaent Insidentil 1 9 ! s : 4 2 ; 23

Oukan Entertainment ; & ; 2i ; 0 1 1 ' I A 1 2fl

T O T A L ; 2 2 :
- 4 . . . . . 4-

33 ! 
---- *.

4 ' T 11 J 1 
■4~. . . . -4----

62

HUBUNGAN ANTARA PENYELENGGARA PERTUNJUKKAN rtUSIK 

JLN1S HUSJK YANG LEBIH BANYAK DITAtlPILKAN 

DALAM PERSEN

KELGMPOK PENYELENGGARA

-4 - - - - - -
11 JENIS MUSIK it

! ROCK ; pop : m i  ;i1ELAYU I

Entertainment F o m a l  

Entertainment Insidentil 

Bukan Entertainment

: n.29'/: 

: 14.523S! 
: 9.68X1

6.45'/;
12.907.;

33.87Z!

o .oox :
6.452;

o .oox :

o .oox ;
3.23X1
1.61X1

17.747.

37.10X
45.16X

T O T A L ; 35.487.; 53.237.! 6 . « x ; 4.B4XI 100.002
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Lampiran 3.U4

KUBUNGAN ANTARA PENYELENGGARA PERTUNJUKKAN MUSIK DENGAN 

ftRTIS/HUSISI YANG LEBIH BANYAK DITflJIPIURN

+................. +...-....................... +
; ; a r t i s /h u s i s i  ; :
+KELOHPQK PENYELENGGARA +. . . . . +. .... +--. . . . + - . . . . . + TOTAL +

: : LOKAL ! REG j NAS I INT I
4..........................- ..................4.........—4............4.......... -4--------- 1................+

[Entertainment Forsal ! 0 ! 3 ! 7 ! 1 ! 11 ! 

iEntertaifiKEnt Insidentil ! 0 ! 9 ! 14 ! 0 ! 23 ! 

[Bukan Entertainment ! 12 I 7 I 9 ! 0 ! 28 [
♦  .....*.....-......4-------4-------+-------1-------+--.....~4

I T O T A L  ! 12 I 19 [ 30 [ 1 1  &2 |
4............... ........................... -4----------4............ 4............4----------4........ .......4

HUBUNGAN ANTARA PENYELENGGARA PERTUNJUKKAN MUSIK DENGAN 

ARTIS/HUSISI YANG LEBIH BANYAK DITAMPILKAN

m m  persen

4............- ................................4............................................ - .......................... 4

! ; ARTIS/HUSISI [
4KELDKP0K PENYELENGGARA --------- 4----------4............4 TOTAL 4

: : LOKAL [ REG ! NAS [ INT i 1
4.................. ........ ............ — 4............4--------- 4----------4—........ 4------------ 4

[Entertainment Foraal [ O.OOXI 4.B4X! 11.29X! 1.61X! 17.742[ 

[Entertainment Insidentil [ O.OOiJ 14.52X[ 22.50X1 0,002! 37.10X1 
[Bukan Entertainnent [ 19,352! 11.29X! 14.527.! 0.002! 45.16X!
4..........- .......... - .......... - .........4--------- 4............ 4............ 4----------4................4

[ T O T A L  [ 19.3521 30.652! 4 8 . 39X[ 1.61X1 100.002!
4.......... - .......... - .....................4............ 4........ —4--------- 4----------4................4

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANAUSIS SEGMENTASI PASAR... HULYAWAN HERU PURWAHADI



Lampiran 3.05

HUBUNGAN ANTARA PENYELENGGARA PERTUNJUKKAN MUSIK
FAKTQR PENENTU DALAtl PEKILIHAN PERALATAN

4.... -............ ..... 4.... +----- 4-- -— +..... ♦------+
\ i i I i i i ri i r i < i t i
H E L Q H P Q K  PENftLENGGARA ! ALAT ! ALAT JOPERflTOR!TEHNISI ! HARGfl ! TOTAL + 

I | BAGUS IlENGKAP! TRAPIL ?TRAMPIL I MURAH ! !
+-------- — ....... 4.... t---- +.....4----- +-----+----- +
I Entertainment Formal ! 2 1 , 2 !  7 ;  0 1  0 !  1 1 !  

IEnterUifl«ent Insidentil ! 5 ! 9 1 7 ! 1 1  1 ! 23 1 

[Bukan Entertainuent ! 9 1 5 ! 2 ! 3 ! 9 ! 28 1
+----------— ... — ---*....-4-----+...— +..... +------+
I T O T A L  | 16 ; 16 1 16 1 4 1 10 I 62 1
f ............................. ...............4............4............ 4-----------4..............4..............4................4

HUBUKGAN ANTARA PEMftENGGARA PERTUNJUKKAN fUlSIK 
FACTOR PENENTU DALAM PEH1LIHAN PERALATAN 

DALAM PERGEN

4-........................................... 4--------- 4.......... -4-—.........4—.......... 4..............4‘--------- —4
i i i i i i i i 
i i i i i i i i

n a c K  p e n v e l e h g g a r a  i a l a t  ; a l a t  ;o p e r a t o r ;t e h n i s i  : h a r g a  : t o t a l  +
; ; b a g u s  ;l e m p : t r a p i l  i t r a m p i l : m u r a h  : ;
4-..........- ..............................-4........ —+----------4..........—4----------- 4-----------4--............4

JEntertairnient Formal ! 3.23X1 3.Z3ZJ 11.29ZJ O.OOZ! 0.00)i,' lflX,' 

!Entertainment Insidentil ! 8.0 6 a ! 14.527.1 11.297.! 1 . 6 U I  1.617.! 37ZJ 

[Bukan Entertainment ! 14.527! 8,06X1 3.23)!! 4.84/1; 14.52X! 451!
4............... .......... ............ .......4----------4............4.........— 4.......... --4..............4---—----- :4

! T O T A L  1 25.BU! 25.81):; 25,817,; 6.451! 16.131! 100.OOZl
4............................................. 4---------4............ 4----------- 1-............4----------- 4—............ 4

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANAUSIS SEGMENTASI PASAR... HULYAWAN HERU PURWAHADI



Lampiran 3.06

+-----—....................................4................................. - .......................................4............... 4

! . i PERSEWAAN YANG DISUKAI ! !
+KEL0ttP0K PENYELENGGARA i... .....4-............ - 4 - ................4........ - — 4 TOTAL 4

: ! E I D  ! L ! Lain2 ! 1
+................. - .......... — .......... 4-.......... — 4................. 4................. 4................4................4

[Entertainment Formal | 2 ! 6 ! 0 ! 3 | 11 1 

JEntertainaent Insidentil I 7 J 8 ! 4 ! 4 ! 23 J 

iBukan Entertainment [ 17 I 6 ! 3 i 2 ! 2B !
4............................................. 4............... -4--------------4— ............4................4------------ 4

; T O T A L  : 26 ; 20 I 7 ! ? | 62 !
4—— -...................................4................. 4 - ..............4................. 4................4............... 4

HUBUNGAN ANTARA PENYELENGGARA PERTUNJUKKAN MUSIK
DENGAN PERSEWAAN YANG DISUKAI

HUBUNGAN ANTARA PENYELENGGARA PERTUNJUKKAN MUSIK 

DENGAN PERSEWAAN YANG DISUKAI 

DALAM PERSEN

4............................. — .......... 4-.............................................................. ......... 4................4

1 ! PERSEWAAN YANG DISUKAI !
4KELOMPOK PENYELENGGARA !. . . . . . . . 4 — .... 4. . . . . . . . 4— . . . . . 4 TOTAL 4

: ! E ! D ' J L i Lain2 | !
4....... -........-4...... i.. ... 4...... 4......4-..... 4
ICntertainment Formal ; 3.23X! 9.6BXJ O.OOXi 4.8421 1 8 2 1

ICntertainment Insidentil ; 11.29X1 12.90X! 6,45X1 6.45/.! 37X1
IDukan Entertainment ! 27.42X1 9.68X,' 4.G4X! 3.23X1 45X!
•i---------------------- -— ------------------ + ------------------- f ------------------- 1 ------------------- 4.----------------- + ----------------- +

: t o t a l  : 41.94x1 32.26x1 11.29x1 14.52x1 iooz:
4........ .......... ..... f.......+............ +--------- 4-------- 4......— 4
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LampIran 3.07

HUBUNGAN AN1ARA PERSEWAAN PERALATAN DENGAN 

ALASAN DIPILIH

 ♦ -..... *..... ----- -------- --- ---------- 4-...~+
; ; ■ ALASAN DIPILIH I !
+ 4............... -+--------------4..................4------------ 4------------ 4----------- 4

I NAHA PERSEWAAN ! ALAT 1 ALAT ! OPERATOR i TEKNISI ! HARGA 1 TOTAL ! 

! I BAGUS ! LENGKAP I TRAMPIL I TRAMPIL ! HURAH ! . !
4.................... - ............ 4................. 4.....................................4------------ 4............... 4..... ........ 4

i E ! 13 ! 7 : 0 ; 0 ; 6 ! 26 [

I D I 1 : 5 : 12 ; 2 ! 0 ; 20 ;

: l j o ; i : o : i ; 5 ; 1 ;

; Lain-lain 1 II  3 \ 3 ! 0 1 2 \ 9 [
 ♦ * --------- 4--------------4--------------4--------------4----- ------ 4------------ 4 - - “ ----- 4

: T O T A L  ! 1 5  : 1 6  ! 1 5  I 3  ! 1 3  ! 6 2  I
4--------------- — .........4------------- 4--------------4................. 4........... — 4------------ 4..............4

HUBUNGAN ANTARA PERSEWAAN PERALATAN DENGAN 

ALASAN DIPILIH 

DALAM PERSEN

11 (1 ALASAN DIPILIH Jt i1

i N A H A  PERSEWAAN
11

! ALAT I 
1 BAGUS !

ALAT ! 

LENGKAP !

OPERATOR ! 

TRAMPIL !

TEKNISI ! 

TRAMPIL !

HARGA ! 

HURAH !

TOTAL !
ri

I E : 20.97X1*
1

11.291! o . o o ' / : 0.002! 9.68X1 41.94X!

: d ! 1.617.! G.06X! 19.357.: 3.23X! 0 . 0 0 7 . ! 32.26X1

; l : o .q q x ; 1.61'/.! O.OOX! 1.617.! 6.067.1 11.29X!

! L a i n - 1ain ! 1.617.; 4.84X! 4 . 8 4 X 1 o . o o x : 3.232! 14.522!

! T O T A L ! 24.191! 25,317.1 24.19X1 4.B4X! 2 0 . 9 7 % : 100.002!
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Lampiran 3.08

4 .............. ................ ....... + ....... .........- 4- .......... ......4 - ............4-

' r r i i< r i i »
+ I M F 0 K  PENYELENGGARA ! TEHNOLOGI ! NEREK J TOTAL + 

! ! HUTAKHIR ! TERKENAL I I
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HUBUNGAN ANTARA PENYELENGGARA PERTUNJUKKAN MUSIK
DENGAN PENSERTIAN TENTANG OPERATOR TRAHPIL

 * 1--------- +--------- +--------- 4-------- +

i i t i i i  
i i i « i i

♦ K l I O M  PENYELENGGARA JOR1ENTAS1 JQRIENTASI [ORIENTASI ! TOTAL + 

; ! SEIfiBANG 1 RASA [PENGALAKAN! 1
4............... — 4...... 4...... +...... 1.....■•+
lEntertainnent Formal ! 0 I 9 1 2 ! II I 

lEntertainment Insidentil [ 5 1 12 [ 6 ! 23 I

I fiuKan F.nter tainmen t [ 10 I 4 i 14 I 28 !
4........ ..... .......................... .....1--------------1--------------4------------- 4------------ 4

I T O T A L  ! 15 ! 25 ! 22 ! 62 !
+-----------------1------ +------ 4------ 4------4

HUDUNGAN ANTARA PENYELENGGARA PERTUNJUKKAN MUSIK 

DENGAN PENGEfiTIAN TENTfiNG QPEftAlOft TRAHPIL 

DALAM PERSEN

4— •........ ........ .......................4--------------4..................4................. 4------------ 4
> i i i i i i r < i i i
«KCLGItPOK PENYELENGGARA [OR1ENTASI IGRIENTASI I ORIENTASI | TOTAL 4

1 ! 5EIHBANG I RASA JPENGALAHANJ [
4.... .......................... ..............4-—............ 4................. 4--------------4------------ 4

[Entertainment Forma] ! O . O O X [ 14.522! 3.232! 17.74X! 
[Entertainment Insidentil ! 8.067.1 19.352! 9.682! 37.10'/.; 

[Bukan Entertainment | 16.I32I 6.4521 ' 22.5BXI 45.16Z!
4.................................... .........4.......... .......4--------------4............... -4............... 4

[ T O f A L  : 24.1921 40.3221 35.482; 100.0021
4— ........................................ 4................. 4................. 4--------------4................4

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANAUSIS SEGMENTASI PASAR... HULYAWAN HERU PURWAHADI



Lampiran 3.11

HUBUNGAN ANTARA PENYELENGGARA P E R f U N M K f l N  M S I *
‘ DENGAN PENGERTIAN TENTANG TEKNISI TRAMPIL

+ .......- ................ - ............t .........— — f ---------------+ ............. - + ------------- +

j i i . i  i rt 4 4 f I f
+KELOHPOK PENYELENGGARA I ORIENTAS! IQRIENTASI !0RIENTA5I ! TOTAL +

JPREFEMTJF ! KUfiflTJF O T G A L A M A N ;  . J

Entertainment Forma) J b ; o ; 3 I

Entertainient Insidentil ! 13: ^ : 6 :
Bukan Entertainment J 8 ; 6 ; 14 ;

T O T A L  I 29 ! 10; 23 !,
4..............................................+.......... — —+................. +................. +................+

HUBUNGAN ANTARA PENYELENGGARA PERTUNJUKKAN MUSIK 

DENGAN PENGERTIAN TENTANG TEKNISI TRAMPIL 

DALAM PERSEN

4............................................. 4-—............+- ................* ................-4------------ 4

(XLOHPOK PENYELENGGARA

1
1
IGRIENTASI

IPREFENTIF

ORIENTASI ; 

KURATIF

1i
ORIENTASI I
p e n g a l a m a m ;

TOTAL

Entertainment Formal 
Entcrtajneent InsidentiJ 

Bukan Entertainsent

! 12.902
2o.m

! 12.902

0.002

6,45XJ
9.682

4.842!
V.6BX;

22.582!

17.742
37.10%
45.167.

T O T A L 1 46.772 16.132 37,102! 100.002

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANAUSIS SEGMENTASI PASAR... HULYAWAN HERU PURWAHADI



Lampiran 3.12

HUBUNGAN' ANTARA PENYELENGGARA PERTUNJUKKAN MUSIK
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