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Abstrak
Produk A adalah sebuah produk yang memberikan layanan internet berkecepatan tinggi dari
PT XYZ yang berbasis teknologi akses ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Produk A
dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia, diantaranya Bandung. Menurut Information Board
of Directors (Info BoD) pada Forum Marketing Nasional Ke-1, tahun 20XX, marketing Produk
A di Bandung masih ketinggalan dibandingkan dengan wilayah lainnya. Untuk itu diperlukan
suatu strategi pemasaran yang tepat agar pemasaran dari wilayah Bandung ini tidak
ketinggalan dibandingkan dengan wilayah lainnya dan dapat mencapai target pasar. Dalam
menentukan strategi pemasaran yang tepat, PT XYZ perlu mengidentifikasi dan menganalisis
segmen pasar yang terbentuk dalam memilih akses internet. Setelah itu, PT XYZ perlu
menentukan segmen pasar mana yang akan menjadi target market PT XYZ dalam memasarkan
Produk A dan menganalisis presepsi pelanggan (positioning) dari PT XYZ terhadap produk
kompetitor, sehingga dapat diusulkan rancangan strategi pemasaran berdasarkan segmenting,
targeting, dan positioning.
Berdasarkan hasil pengolahan data K-Means Cluster dan Crosstabs, diketahui terdapat 3
segmen pasar akses internet yang terbentuk. PT XYZ disarankan memilih segmen 1 dan
segmen 2 sebagai target pasar berdasarkan presentase ukuran pasar, preferensi konsumen,
dan keunggulan produk terhadap atribut yang dianggap penting oleh konsumen. Dengan
mengetahui posisi dari Produk A yang menggunakan metode correspondence analysis,
diperoleh keunggulan Produk A terletak pada proses pembayaran yang transparan, pemilihan
produk akses internet memiliki merk dengan image yang cukup baik dan dapat dipercaya, dan
adanya agen di setiap wilayah.
Atas dasar posisi Produk A dan bauran pemasaran (7P), diperoleh analisis dan usulan strategi
pemasaran untuk membantu PT XYZ dalam meningkatkan pelayanannya agar segmen yang
menjadi target pasar dapat dikuasai dengan memenuhi keinginan dari konsumen itu. Usulan
strategi pemasaran tersebut diharapkan agar tetap dapat memenangkan bahkan memperluas
pasar dan meraih peningkatan keuntungan seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan
preferensi konsumen.
Kata kunci: segmenting, targeting, positioning, marketing mix
Abstract
Product A is a product that provides high speed Internet services from PT. XYZ based access
technology ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). A product marketed in all parts of
Indonesia, including Bandung. According to the Information Board of Directors (BoD Info) on
the National Marketing Forum Ke-1, 20XX, marketing products in Bandung A still behind
compared to other regions. It required an appropriate marketing strategy so that the marketing
of the Bandung area does not lag behind other areas and can reach your target market. In
determining the appropriate marketing strategies, PT. XYZ needs to identify and analyze the
market segments that are formed in choosing internet access. After that, PT. XYZ needs to
determine which market segments will be the target market PT. XYZ in marketing the products
A and analyze customer perception (positioning) of PT. XYZ against competitors' products, so
that it can be proposed draft marketing strategy by segmenting, targeting and positioning.
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Based on the results of data processing and the K-Means Cluster Crosstabs, finds that there
are three segments of the Internet access market is formed. PT. XYZ is advisable to choose a
segment 1 and segment 2 as a target market based on a percentage of market size, consumer
preferences, and product advantages of the attributes that are considered important by
consumers. By knowing the position of Product A using the method of correspondence
analysis, obtained the advantage lies in Product A transparent payment processing, product
selection with internet access has a brand image is quite good and trustworthy, and their
agents in each region.
On the basis of the position of Product A and the marketing mix (7P), obtained by the analysis
and proposed marketing strategies to help PT. XYZ in improving its services to target market
segments can be controlled by fulfilling the desires of the consumer. Proposed marketing
strategy is expected to remain able to win even expand the market and achieve increased
profits over time and changes in consumer preferences.
Keywords: segmenting, targeting, positioning, marketing mix

1. Pendahuluan
Infokom (Informasi dan Telekomunikasi) merupakan suatu hal yang sangat penting pada era
globalisasi saat ini. Cepatnya perkembangan arus informasi menuntut pula ketersediaan informasi
yang akurat pada waktu yang tepat. Kebutuhan akan hal tersebut tidak akan dapat dipenuhi bila
pihak yang menyelenggarakannya tidak mempunyai cukup banyak informasi tentang hal-hal yang
diinginkan, dibutuhkan, dan diharapkan pelanggannya (Darmastoto, 2002). Kebutuhan akan
ketersediaan informasi yang akurat pada waktu yang tepat ini dapat diperoleh melalui InterNetwork, yang lebih dikenal dengan internet.
Sejak akhir 1990, PT XYZ telah terlibat aktif dalam penelitian dan pengembangan teknologi ADSL
sebagai alternatif penyelenggaraan akses internet yang cepat, terpercaya, dan terjangkau.
Komersialisasi ADSL telah dimulai pada awal tahun 20XX dimulai dari wilayah Jakarta dan Jawa
Timur, dengan merek A. Layanan akses Produk A ini masih banyak mendapatkan kritik dari para
pelanggannya.
PT XYZ akan memasarkan Produk A di daerah Jawa Barat dan Banten. Menurut Information
Board of Directors (Info BoD) pada Forum Marketing Nasional Ke-1, tahun 20XX, marketing
Produk A di wilayah Bandung masih ketinggalan dibandingkan dengan wilayah lainnya. Untuk itu
diperlukan suatu strategi pemasaran yang tepat agar pemasaran di wilayah Bandung ini tidak
ketinggalan dibandingkan dengan wilayah lainnya dan dapat mencapai target pasar.

2. Tinjauan Pustaka
2.1 Pemasaran
Kotler (1988) mendefinisikan pemasaran (marketing) adalah suatu proses sosial dan manejerial
yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan
dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.
Definisi pemasaran ini berstandar pada konsep inti berikut : kebutuhan (needs), keinginan (wants),
dan permintaan (demands), produk (barang, jasa, dan gagasan), nilai, biaya, dan kepuasan,
pertukaran dan transaksi, hubungan dan jaringan, pasar, serta pemasar dan calon pembeli.
Menurut Kartajaya (1997) pemasaran harus menjadi suatu konsep bisnis yang strategik yang dapat
memberikan kepuasan berkelanjutan, bukan kepuasan sesaat. Kartajaya (1997) juga
mengungkapkan bahwa pemasaran harus dijadikan sebagai “jiwa”, sehingga setiap orang dalam
perusahaan adalah pemasar. Dengan demikian, pemasaran bukan banya monopoli fungsi
pemasaran, tetapi menjiwai setiap orang dalam mengambil keputusan.
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2.1.1 Konsep Pemasaran
Konsep pemasaran berbeda dengan konsep menjual. Konsep menjual / penjual menyatakan bahwa
konsumen, jika diabaikan, biasanya tidak akan membeli produk organisasi dalam jumlah cukup.
Karena itu, organisasi harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. Konsep menjual
memiliki asumsi bahwa konsumen malas atau enggan melakukan pembelian dan untuk itu harus
didorong. Selain itu, diasumsikan bahwa perusahaan memiliki cara penjualan dan peralatan
promosi yang efektif untuk merangsang lebih banyak pembelian.
Kebanyakan perusahaan menganut konsep menjual jika kapasitas telah melebihi. Tujuan dari
perusahaan tersebut adalah menjual apa yang dihasilkan, bukan membuat apa yang pasar inginkan.
Dalam perekonomian industrial modern, kapasitas produksi telah berkembang sedemikian rupa
sehingga sebagian besar pasar adalah pasar pembeli potensial dan penjual harus berjuang keras
untuk mendapatkan pelanggan. Akibatnya, masyarakat sering mengidentifikasikan pemasaran
dengan usaha keras penjualan dan periklanan.
Kegiatan terpenting dari pemasaran bukanlah menjual. Konsep pemasaran menyatakan bahwa
kunci untuk meraih tujuan organisasi adalah menjadi lebih efektif daripada pesaing dalam
memadukan kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar
sasaran (Kotler, 1988).
Profesor Theodore Levitt dari Harvard (dalam Kotler, 1988) membuat pembedaan secara jelas
antara konsep menjual dan pemasaran. Konsep menjual / penjualan memusatkan perhatian pada
kebutuhan penjual, konsep pemasaran pada kebutuhan pembeli. Konsep penjual / menjual sibuk
dengan kebutuhan penjual untuk mengubah produknya menjadi uang tunai; konsep pemasaran
sibuk dengan gagasan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan melalui produk dan segala sesuatu
yang berkaitan dengan penciptaan, pengiriman, dan akhirnya pengkonsumsian produk tersebut.
2.1.2 Strategi Pemasaran
Pemasaran merupakan fungsi yang memiliki kontak paling besar dengan lingkungan eksternal,
padahal perusahaan hanya memiliki kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternal. Oleh
karena itu, pemasaran memainkan peranan penting dalam pengembangan strategi.
Strategi pemasaran merupakan pernyataan (baik secara implisit maupun eksplisit) mengenai
bagaimana suatu merek atau lini produk mencapai tujuannya (Bennett, 1988 dalam Tjiptono,
1998). Sementara itu Tull dan Kahle (1990, dalam Tjiptono, 1998) mendefinisikan strategi
pemasaran sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan
mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan
program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. Pada dasarnya strategi
pemasaran memberikan arah dalam kaitannya dengan variabel-variabel seperti segmenatsi pasar,
identifikasi pasar sasaran, positioning, elemen bauran pemasaran, dan biaya bauran pemasaran.
Strategi pemasaran merupakan bagian integral dari strategi bisnis yang memberikan arah pada
semua fungsi manajemen suatu organisasi (Tjiptono, 1998).
2.1.3 Bauran Pemasaran
Dalam usaha memasarkan produknya, perusahaan memiliki alat pemasaran yang dapat digunakan.
Kombinasi alat pemasaran ini disebut bauran pemasaran (marketing mix). Menurut Valerie A.
Zeithaml dan Mary Jo Bitner, dalam bukunya Service Marketing (1996), menyatakan bauran
pemasaran untuk jasa terdiri dari tujuh variabel (7P), yaitu: product, place, promotion, price,
people, physical evidence, dan process.
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2.2 Customer Delivered Value
Menurut Kotler (1988), customer delivered value (nilai yang diterima pelanggan) adalah selisih
antara total customer value dan total customer cost. Total customer value (jumlah nilai bagi
pelanggan) adalah kumpulan manfaat yang diharapkan diperoleh pelanggan dari produk atau jasa
tertentu. Total customer cost (biaya total pelanggan) adalah kumpulan pengorbanan yang
diperkirakan pelanggan akan terjadi dalam mengevaluasi, memperoleh, dan menggunakan produk
atau jasa tersebut.
2.3 Segmenting, Targeting, dan Positioning
Inti pemasaran strategis modern terdiri atas tiga langkah pokok yaitu segmentasi, penentuan pasar,
dan positioning. Ketiga langkah ini disebut STP (Segmenting, Targeting, Positioning) (Tjiptono,
1998).
2.3.1 Segmenting
Langkah pertama adalah segmentasi pasar, yakni mengidentifikasi dan membentuk kelompok
pembeli yang terpisah-pisah yang mungkin membutuhkan produk dan atau bauran pemasaran
tersendiri. Pada dasarnya segmentasi pasar adalah proses membagi pasar keseluruhan suatu produk
atau jasa yang bersifat heterogen ke dalam beberapa segmen, di mana masing-masing segmennya
cenderung bersifat homogen dalam segala aspek. Pemasar memandang suatu pasar tertentu terdiri
dari banyak bagian yang lebih kecil yang masing-masing bagian memiliki karakteristik tertentu
yang sama. Berdasarkan segmentasi tersebut, kemudian perusahaan berusaha mengembangkan
program-program pemasaran yang terpisah (umumnya dengan produk yang berbeda) untuk
memenuhi kebutuhan khas masing-masing segmen.
Variabel segmentasi pasar konsumen terbagi menjadi dua kelompok besar. Beberapa pakar
pemasaran berusaha membentuk segmen pasar dengan mencari ciri-ciri konsumen (customer
characteristics). Biasanya digunakan ciri-ciri geografis, demografis, dan psikografis. Kemudian
ditelaah apakah segmen-segmen konsumen ini menunjukkan kebutuhan atau tanggapan produk
yang berbeda (Tjiptono, 1998).
Selain segmen dibentuk dengan memperhatikan tanggapan konsumen (custommer responses)
terhadap manfaat yang dicari, waktu penggunaan, atau merek. Bila segmen telah terbentuk, perlu
dilihat apakah ciri-ciri konsumen yang berbeda tersebut berhubungan dengan masing-masing
segmen tanggapan konsumen (Tjiptono, 1998).
2.3.2 Targeting
Langkah kedua adalah penentuan pasar sasaran, yakni tindakan memilih satu atau lebih segmen
pasar untuk dimasuki atau dilayani. Keputusan mengenai target segmen pasar yang ingin dilayani
dapat berupa lima pola, yaitu (Tjiptono, 1998):
a. Konsentrasi segmen tunggal
b. Spesialisasi selektif
c. Spesialisasi pasar
d. Spesialisasi produk
e. Pelayanan penuh (full market coverage)
2.3.3 Positioning
Langkah ketiga adalah positioning, yaitu tindakan membangun dan mengkonsumsikan manfaat
pokok yang istimewa dari produk di dalam pasar. Positioning berkenaan dengan upaya identifikasi,
pengembangan, dan komunikasi keunggulan yang bersifat khas dan unit sedemikian rupa sehingga
produk dan jasa perusahaan dipersepsikan lebih superior dan khusus dibandingkan produk dan jasa
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para pesaing dalam benak pasar sasaran. Jadi, fokus utama positioning adalah pada persepsi
pelanggan bukan sekedar produk yang dihasilkan.
Keberhasilan positioning sangat ditentukan oleh kemampuan sebuah perusahaan untuk
mendeferensiasikan dirinya secara efektif dibandingkan para pesaingnya, yaitu dengan jalan
menyampaikan atau memberikan nilai superior kepada pelanggannya.

3. Metodologi Penelitian
Pengumpulan data merupakan tahap terpenting dalam suatu penelitian. Pengumpulan data pada
penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara. Penyebaran kuesioner
dilakukan dua tahap, yaitu penyebaran kuesioner pendahuluan dan kuesioner penelitian.
Kuesioner pendahuluan bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi penting yang menjadi
dasar bagi penyusunan kuesioner penelitian. Informasi-informasi yang diperoleh pada kuesioner ini
berkaitan dengan atribut-atribut yang dianggap penting oleh para customer dalam memilih produk
akses internet. Dengan mengetahui atribut-atribut apa saja yang terdapat pada produk akses
internet, menjadi kunci keberhasilan dalam persaingan pada suatu pasar. Acuan yang digunakan
dalam penyusunan atribut-atribut tersebut adalah customer delivered value dan marketing mix
(Kotler, 1988).

Customer Value
(Kotler, 1988)

Product Value
Service Value
Personnel Value
Image Value

Customer
Delivered
Value

Customer Cost
(Kotler, 1988)

Monetary Cost
Time Cost
Energy Cost
Physic Cost

Internet
Provider

Marketing Mix (Kotler, 1988)
Product
Price
Promotion
Place

Process
People
Physical
Evidence

Gambar 1 Model Penentuan Atribut (Kotler, 1988)

Kuesioner penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi dari responden berkaitan dengan
identitas responden. Selain informasi tersebut, kuesioner penelitian ingin mengetahui tingkat
kepentingan atribut yang berpengaruh pada saat responden memutuskan untuk menggunakan salah
satu provider internet, dan persepsi konsumen terhadap pemenuhan kriteria atribut dari setiap
merek provider akses internet.
Sebagai tahap awal penyebaran kuesioner penelitian, dilakukan pretesting. Hal ini bertujuan agar
diperoleh kritik dan masukan dari para responden. Kritik dan masukan tersebut sebagai dasar dalam
penyempurnaan kuesioner penelitian, yang dapat meminimasi bias yang mungkin terjadi.
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Pretesting dilakukan dengan menggunakan metode pretest interview langsung, yaitu wawancara.
Kuesioner diberikan dan dipelajari secara keseluruhan oleh responden. Setelah melakukan
pretesting, kuesioner penelitian disebarkan kepada customer akses internet di Bandung.

4. Pembahasan
4.1 Kuesioner Pendahuluan
Kuesioner disebarkan kepada para pengguna akses internet, misalnya customer akses internet, baik
personal maupun perusahaan, warung internet (warnet), dan responden yang mengerti betul tentang
akses internet.
Kuesioner yang memiliki jawaban langsung, digunakan sampel kecil, yaitu 15 responden dan untuk
kuesioner yang panjang dan kompleks dengan percabangan dan pilihan berganda, sampel yang
dibutuhkan adalah 25 responden (Aaker, 1995). Oleh karena itu, kuesioner pendahuluan hanya
membutuhkan sampel kecil yaitu sebesar 15 responden. Namun, untuk mengantisipasi adanya
kuesioner yang tidak kembali atau tidak diisi dengan lengkap (tidak sesuai dengan ketentuan),
maka kuesioner pendahuluan akan disebarkan kepada 30 responden.
Pada kuesioner pendahuluan, responden diberikan 22 atribut yang dianggap penting dalam
pemilihan provider internet. Dari 22 atribut tersebut, atribut yang dianggap penting dalam
pemilihan provider internet adalah 18 atribut. Suatu atribut dikatakan penting bila atribut tersebut
penting oleh responden sebanyak 50% dari jumlah responden. Hal itu merupakan rata-rata dari
responden yang menjawab bahwa atribut tersebut penting. Atribut yang dianggap penting dalam
pemilihan provider internet itu akan dijadikan dasar penyusunan kuesioner penelitian.
4.2 Kuesioner Penelitian
Oleh karena kuesioner penelitian yang dirancang termasuk kuesioner yang panjang dan kompleks
dengan banyak percabangan dan pilihan-pilihan berganda, pretesting kuersioner penelitian
dilakukan pada 25 responden.
Berdasarkan hasil pretest, maka dilakukan perbaikan pada kuesioner penelitian, terutama pada
bagian I. Pada awal penyusunan kuesioner penelitian, screening responden ditujukan untuk
responden yang telah menggunakan keempat merk provider akses internet yang akan dibandingkan
pada kuesioner penelitian bagian IV. Merk tersebut adalah A, B, C, dan D. Namun, responden yang
telah menggunakan keempat merk ini cukup sulit ditemukan. Oleh karena itu, screening responden
bertujuan untuk responden yang telah mengenal keempat merk yang dibandingkan.
Dari 200 responden yang disebarkan kuesioner penelitian, 184 responden yang mengembalikan dan
mengisi kuesioner penelitian sesuai dengan ketentuan (memenuhi syarat), 7 responden yang
mengembalikan tetapi tidak mengisi kuesioner sesuai dengan ketentuan (tidak memenuhi syarat),
dan 9 responden yang tidak mengembalikan kuesioner penelitian.
4.3 Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Suatu instrumen dikatakan baik jika instrumen tersebut valid dan reliabel. Suatu kuesioner
dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan
sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dengan kata lain, mampu memperoleh data yang
tepat dari variabel yang diteliti. Sedangkan suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban
responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.
Untuk mengetahui kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel, perlu
dilakukan pengujian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 14.0, yaitu
mengunakan Reliability – Analysis – Alpha (Cronbach).
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Dari pengujian tersebut diperoleh bahwa nilai Corrected Item – Total Correlation untuk seluruh
atribut adalah bernilai positif dan lebih besar daripada nilai r tabel (0.0949). Hal ini menunjukkan
bahwa kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian adalah valid dan dapat dilakukan
pengujian reliabilitas terhadap kuesioner itu. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan
membandingkan nilai Alpha. Nilai Alpha yang dimiliki untuk semua data ini adalah bernilai positif
dan mendekati nilai 1. Oleh karena itu, data pada seluruh kuesioner penelitian ini adalah reliabel
dan dapat digunakan selanjutnya untuk pengolahan data.
4.4. Segmenting
Segmentasi pasar adalah mengelompokkan konsumen ke dalam segmen-segmen berdasarkan
persamaan karakteristik (Tjiptono, 1998). Karateristik yang dimaksud adalah tingkat kepentingan
atribut akses internet. Segmentasi dilakukan dengan menggunakan analisis cluster. Analisis Cluster
adalah suatu prosedur multivariate untuk mengelompokkan individu-individu ke dalam clustercluster berdasarkan karakteristik-karakteristik tertentu (Kasali, 2005).
Analisis cluster yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 14.0,
yaitu dengan metode K-Means Cluster. Namun, sebelum melakukan pengelompokan segmen pasar,
harus diketahui terlebih dahulu apakah variabel yang digunakan independent satu sama lain atau
tidak. Untuk itu, dilakukan pengujian Multicollinearity atau regresi berganda.
4.4.1 Pengujian Multicollinearity
Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 14.0. Hasil pengujian
Multicollinearity untuk variabel dependent kecepatan terhadap ke-17 variabel lainnya diperoleh
nilai tolerance berada dalam rentang 0.1 hingga 0.95 dan nilai TIF di antara 1–10. Hal ini berarti
variabel kecepatan independent terhadap variabel lain. Begitu pula dengan varibel lainnya yang
dijadikan variabel dependent, kemudian ke-17 variabel lainnya dijadikan independent dan
diperoleh hasil yang sama. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa variabel-variabel yang
dibandingkan adalah independent satu sama lain. Maka dari itu, tidak akan terjadi persepsi
konsumen yang tumpang tindih dan memenuhi ketentuan dari clustering.
4.4.2 Pengelompokan Responden (Clustering)
Pengelompokan responden yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan bantuan program
SPSS 14.0 dengan metode K-Means Cluster. Metode K-Means Cluster diharuskan terlebih dahulu
menentukan jumlah cluster (K) yang diinginkan. Pada penelitian ini dilakukan ekplorasi terhadap
nilai K, yaitu K=2, K=3, K=4, K=5, dan K=6. Kemudian dipilih jumlah cluster yang tepat dan
sesuai untuk kasus ini. Input yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner penelitian bagian
III, yaitu tingkat kepentingan atribut produk.
Setelah melakukan clustering dengan eksplorasi nilai K, dapat dilakukan penentuan nilai K yang
sesuai dan tepat untuk penelitian ini. Penentuan nilai K tersebut dilakukan dengan menggunakan
perhitungan mean square jarak antar kasus dengan pusat cluster (cluster center).

56

PERUMUSAN STRATEGI BAURAN PEMASARAN PRODUK A (M. Dellarosawati I.)

Nilai Mean Square
6
5.157
5
4.332
3.943

Mean Square

4

3.574
3.363

3

2

1

0
2

3

4

5

6

Jumlah Cluster

Gambar 2. Grafik Nilai Mean Square

Dari hasil perhitungan mean square dan selisih mean square antar nilai K, diperoleh bahwa nilai
tersebut relatif semakin kecil seiring dengan penambahan nilai K. Jika diperhatikan lebih detail,
penurunan nilai K=2 menuju K=3 sangat signifikan dibandingkan penurunan selisih mean square
lainnya. Oleh karena itu, dipilih jumlah cluster adalah 3, yang memiliki tingkat homogenitas yang
cukup tinggi di setiap cluster dan heterogenitas yang tinggi antar cluster.
Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan statistik terhadap nilai pusat segmen dengan masingmasing atribut yang ada, dilakukan pengujian terhadap pusat segmen yang terbentuk. Pengujian ini
dilakukan dengan ANOVA.
Tabel 1. Anova Untuk K=3
ANOVA

Kecepatan
Kehandalan
Teknologi
Tarif
Image
Promosi
Konsultasi
Agen
Akses
Ketepatan
Pelatihan
Informasi
Pembayaran
Transparan
Garansi
Pegawai
Keramahan
Tanggap

Cluster
Mean Square
1.256
3.889
27.904
21.387
44.436
38.061
36.858
32.370
10.135
17.470
63.701
36.491
29.419
34.514
9.430
24.031
16.633
8.932

df
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Error
Mean Square
.093
.149
.307
.227
.364
.312
.253
.181
.213
.259
.281
.148
.252
.492
.204
.274
.180
.217

df
181
181
181
181
181
181
181
181
181
181
181
181
181
181
181
181
181
181

F
13.489
26.115
90.903
94.349
122.119
121.961
145.784
179.232
47.636
67.386
226.804
246.838
116.796
70.094
46.310
87.799
92.467
41.198

Sig.
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen
to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are
not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster
means are equal.

Dari tabel di atas diketahui bahwa seluruh atribut memiliki nilai sig. lebih kecil dari 0.05. Hal ini
berarti keseluruhan atribut yang ada dapat membedakan setiap segmen yang terbentuk.
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Untuk mengantisipasi adanya beberapa atribut yang terletak di antara dua cluster yang berbeda,
perlu dilakukan analisis diskriminan. Pada tabel berikut ini akan terlihat jelas atribut mana saja
yang merupakan pembeda antar segmen sehinggap ciri khas dari setiap segmen terlihat dengan
jelas.
Tabel 2. Atribut Diskriminan dan Rata-Rata Atribut Setiap Cluster

Tabel 3. Alokasi Responden Berdasarkan Determinan

Dari analisis diskriminan juga dapat diketahui alokasi responden dan perpindahannya. Berdasarkan
analisis tersebut dapat diketahui bahwa alokasi dari responden untuk setiap segmen sudah tepat dan
tidak terjadi perpindahan responden dari segmen satu ke segmen lainnya. Berikut akan ditampilkan
alokasi dari responden untuk setiap segmen tersebut.
Tabel 4. Alokasi Atribut untuk Setiap Cluster (K=3)
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Berdasarkan analisis pengelompokan konsumen (clustering), pasar pengguna akses internet terbagi
ke dalam 3 segmen. Agar dapat bermanfaat secara maksimal, segmen-segmen pasar harus
memenuhi lima karakteristik berikut :
a. Dapat diukur (measurable)
Ukuran dan profil segmen dapat diukur. Ukuran tiap segmen konsumen akses internet
ditunjukkan pada Tabel 5. Sehingga kriteria measurable dapat terpenuhi.
Tabel 5 Besar Tiap Segmen

b. Besar (substantial)
Artinya, segmen yang terbentuk harus cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Dilihat
pada Tabel 6, ukuran cluster yang cukup besar adalah pada K=2. Hal ini dilihat dari presentase
responden yang terdapat pada setiap cluster. Namun, bila diperhatikan ukuran segmen tersebut,
kurang menguntungkan untuk dilayani. Hal ini dikarenakan, terlalu besarnya ukuran cluster
yang terbentuk sehingga homogenitas cluster tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan K=3 yang
membagi responden menjadi 3 cluster. Meskipun presentase jumlah responden yang terdapat
pada setiap cluster lebih kecil dibandingkan dengan K=1, cluster yang terbentuk pada K=3
cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Dasar lain yang menjadi pertimbangan adalah
pada K=3 pembagian jumlah responden antar cluster cukup merata dibandingkan dengan
pembagian jumlah responden di setiap cluster pada nilai K yang lain. Dengan kata lain,
pembagian responden pada cluster K=3 cukup proposional dibandingkan dengan nilai K
lainnya. Sehingga dipilih K=3 untuk penentuan jumlah cluster yang tepat dan sesuai. Oleh
karena itu, kriteria substantial dapat terpenuhi.
c. Dapat dijangkau (accessible)
Segmen yang terbentuk harus mudah dijangkau. Pengguna atau konsumen dari akses internet
ini harus mudah dijangkau oleh perusahaan. Terdapat agen-agen, customer service, dan lainlain yang memudahkan konsumen dalam mendapatkan informasi seta produk akses internet
sesuai dengan keinginan konsumen.
d. Dapat dibedakan (differentiable)
Kriteria lain yang harus terpenuhi adalah segmen-segmen dapat dipisahkan secara konseptual
dan memberikan tanggapan yang berbeda terhadap unsur-unsur dan program-program bauran
pemasaran yang berlainan. Dilihat dari presentase tiap segmen (Tabel V), konsumen akses
internet yang berada di tiap segmen memiliki profil dan perilaku yang berbeda. Untuk dapat
mengetahui hal tersebut, identifikasi profil konsumen perlu dilakukan. Identifikasi profil
konsumen menggunakan metode Crosstab dengan bantuan program SPSS 14.0. Input yang
digunakan adalah kuesioner penelitian bagian II, yaitu mengenai identitas responden.
Seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan pengujian terhadap
pembentukan segmen pasar dengan menggunakan uji Pearson Chi-Square. Hasil yang
diperoleh adalah sebagai berikut.
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Tabel 7 Rekapitulasi Hasil Pengujian Chi-Square

Berdasarkan profil dan perilaku konsumen serta atribut determinan tiap segmen, dapat
disimpulkan bahwa segmen-segmen dapat dipisahkan secara konseptual dan memberikan
tanggapan yang berbeda terhadap unsur-unsur dan program pemasaran yang akan dilakukan
oleh PT XYZ.
e. Dapat diambil tindakan (actionable)
Kriteria ini mengungkapkan program-program yang efektif dapat dirumuskan untuk menarik
dan melayani segmen-segmen yang bersangkutan. Dalam hal ini PT XYZ dapat saja
merumuskan program untuk satu segmen saja, dua segmen, atau bahkan dapat pula untuk
semua segmen konsumen akses internet.
Berdasarkan pemenuhan lima karakteristik di atas, dapat diketahui bahwa segmentasi yang
terbentuk sudah tepat dan diharapkan dapat bermanfaat secara maksimal untuk langkah
pengambilan keputusan lebih lanjut.
4.5. Targeting
Sebelum menentukan segmen mana yang menjadi sasaran dari PT XYZ dalam memasarkan produk
akses internet dengan Produk A, perlu dilalukan evaluasi daya tarik terhadap masing-masing
segmen. Dalam melakukan evaluasi terhadap segmen pasar, perusahaan perlu memperhatikan 3
faktor, yaitu :
4.5.1. Ukuran dan pertumbuhan segmen
Perusahaan harus menentukan apakah suatu segmen potensial memiliki karaktersitik ukuran dan
pertumbuhan yang tepat. Ketiga segmen yang terbentuk memiliki persamaan pada karakteristik
status, tingkat pendidikan terakhir, dan rata-rata waktu yang digunakan dalam berinternet. Namun,
terdapat perbedaan dari ketiga segmen tersebut, yaitu bila dilihat dari segi alasan berinternet.
Pada segmen 1, alasan berinternet adalah untuk hiburan. Segmen 1 ini menguasai pasar sebanyak
35.33%. Segmen ini cukup besar untuk dijadikan sebagai target dari PT XYZ dalam memasarkan
Produk A.
Segmen 2 merupakan segmen dengan kontribusi jumlah segmen terbesar, yaitu sebesar 54.89%
konsumen berada pada segmen ini. Karakteristik yang menjadi pembeda dengan segmen lain
adalah alasan berinternet pada segmen 2 adalah untuk kebutuhan pekerjaan. Dilihat dari besarnya
segmen yang terdapat pada segmen ini, segmen ini merupakan segmen yang potensial yang harus
perusahaan capai.
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Sedangkan segmen 3 yang terdiri dari 9.78%, menggunakan internet sebagai kebutuhan untuk
sekolah. Segmen ini sangat kecil dibandingkan dengan segmen lainnya. Segmen ini kurang begitu
potensial apabila dijadikan sasaran perusahaan dalam memasarkan Produk A.
4.5.2. Daya tarik struktur segmen
Dari segmen 1, atribut agen menjadi keunggulan dari Produk A. Hal ini dapat dilihat pada grafik
sebaran atribut dan produk (Gambar 2). Apabila segmen 1 ini akan dikuasai, PT XYZ harus
mempertahankan keunggulannya dan meningkatkan atribut-atribut lainnya sehingga keinginan
konsumen dari segmen 1 ini dapat dipenuhi.
Sedangkan pada segmen 2, atribut image telah menjadi keunggulan bagi Produk A. Hal ini menjadi
keuntungan yang besar bagi PT XYZ sendiri. Maka dari itu, PT XYZ harus dapat mempertahankan
dan menguasai segmen ini.
Keunggulan lain yang dimiliki oleh produk Produk A adalah proses pembayaran yang transparan.
Atribut tersebut merupakan atribut yang dianggap penting oleh segmen 3. Meskipun demikian,
kontribusi pada segmen ini paling kecil.
4.5.3 Tujuan dan sumber daya perusahaan
Dari ketiga segmen yang terbentuk, perusahaan memiliki kapabilitas dan sumber daya yang
memadai. Hal ini tentu tidak perlu diragukan lagi.
Keputusan mengenai target segmen pasar yang ingin dilayani, memiliki lima pola, yaitu :
konsentrasi segmen tunggal, spesialisasi selektif, spesialisasi pasar, spesialisasi produk, dan
pelayanan penuh. Pola keputusan target pasar yang sesuai dengan PT XYZ adalah spesialisasi
selektif. Dalam pola ini, PT XYZ dapat memilih sejumlah segmen pasar yang menarik dan sesuai
dengan tujuan sumber daya yang dimiliki. Keunggulan keputusan ini adalah pada penyebaran
resiko, di mana bila terjadi penuruanan pada salah satu segmen, maka penjualan Produk A tidak
terlalu terpengaruh, karena tetap memperoleh pendapatan dari segmen lainnya.
Berdasarkan evaluasi daya tarik yang dilakukan pada setiap segmen, segmen pasar yang cukup
menguntungkan dan memiliki prospek yang cukup baik untuk menjadi target pasar PT XYZ dalam
memasarkan produk akses internet dengan Produk A adalah segmen 1 dan segmen 2.
4.6. Positioning
Metode yang dapat digunakan dalam memetakan posisi produk dan atribut adalah correspondence
analysis dengan menggunakan bantuan program SPSS 13.0. Input yang dipergunakan adalah data
kuesioner penelitian bagian IV, yaitu mengenai persepsi konsumen terhadap 4 merk provider akses
internet yang dibandingkan. Pemetaan posisi produk dan atribut ini bertujuan untuk mengetahui
keunggulan dari Produk A dibandingkan dengan merk provider akses internet lainnya. Oleh karena
itu, hasil analisis korespondensi ini dapat dijadikan tambahan informasi dalam usaha untuk
menentukan usulan startegi pemasaran yang efektif. Output dari correspondence analysis adalah
grafik sebaran atribut dan merk provider internet.
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Gambar 3 Grafik Gabungan Sebaran Atribut dan Merk

Berdasarkan grafik sebaran atribut dan merk di atas, persepsi pelanggan PT XYZ wilayah Bandung
saat ini sebagai berikut :
 Produk A, memiliki keunggulan pada proses pembayaran yang transparan, pemilihan produk
akses internet memiliki merk dengan image yang cukup baik dan dapat dipercaya, dan adanya
agen di setiap wilayah.
 Produk B, memiliki keunggulan pada sarana pelayanan konsultasi customer, kemudahan
pembayaran, dan adanya garansi yang diberikan perusahaan terhadap produk.
 Produk C, memiliki keunggulan pada kehandalan infrastruktur jaringan provider dalam
mencegah koneksi yang terputus-putus dan kemudahan customer mendapatkan akses internet
pada saat yang dibutuhkan.
 Produk D, keunggulan yang dimiliki adalah keramahan, kesopanan, dan perhatian dari
pegawai.

5. Kesimpulan
Usulan rancangan strategi pemasaran berdasarkan segmenting, targeting, dan positioning adalah
sebagai berikut :
1. Usulan Strategi Pemasaran untuk Segmen Pasar 1
a. Place
 Mempertahankan agen-agen.
 Meningkatkan sarana pelayanan konsultasi customer.
b. Process
 Penyediaan paket-paket internet disertai dengan alat penunjang (modem).
 Peningkatkan dalam ketepatan pengiriman perangkat produk ke konsumen
 Peningkatkan kualitas sarana informasi pelayanan.
 Peningkatan fasilitas agar konsumen mudah dalam melakukan pembayaran.
 Penambahan waktu garansi produk dan tanpa memungut biaya apa pun pada Produk A.
2. Usulan Strategi Pemasaran untuk Segmen Pasar 2
a. Product
Peningkatan dalam hal kecepatan akses internet dan kehandalan infrastruktur.
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b. Price
Tarif yang ada tidak perlu dikaji ulang tetapi perusahaan harus waspada bila terdapat
kompetitor yang menyerang dalam segi harga
c. Promotion
Mempertahankan image dari perusahaan dengan memastikan produk yang akan ditawarkan
bekerja dengan baik pada saat dicoba untuk pertama kalinya.
d. Process
Mempertahankan proses pembayaran yang transparan di mata konsumen agar konsumen
puas terhadap produk yang digunakan.
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