
 

 

 

 

 

 

BAB I    

PENDAHULUAN   

1.1. LATAR BELAKANG   

Untuk memenangkan persaingan, setiap perusahaan harus memiliki   

sebuah strategi yang tepat. Terutama pada bidang pemasaran, karena   

pemasaran merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam sebuah   

perusahaan. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang baik, perusahaan   

akan mampu menarik konsumen untuk membeli suatu produk, baik barang   

maupun jasa. Salah satu usaha untuk meningkatkan minat pembeli yaitu   

menerapkan beberapa strategi pemasaran, strategi tersebut harus tepat   

berdasarkan segmenting, targeting dan positioning (Nurcahyo, 2016).   

Dari pengalaman perusahaan, mereka akan mengoreksi kesalahan dan   

kekurangan yang ada diperusahaan mereka. Salah satunya yaitu bahwa tidak  

semua keinginan konsumen dapat dilayani karena konsumen pasar yang  

sangat luas dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga perusahaaan  

perlu mengidentifikasi pasar yang akan dilayani dengan baik dan tepat  

(Anjelisa.,dkk 2018).   

Strategi pemasaran yang tepat akan melalui proses atau tahapan secara   

berkala, tidak langsung secara instan memberikan efek keuntungan yang  

signifikan. Begitu pula strategi segmenting, targeting, dan positioning, strategi  

tersebutdi kembangkan melaui proses dan berkala. Proses pertama yaitu  

menganalisa segmentasi pasar. Segmentasi pasar yaitu kegiatan  

mengelompokan bagian bagian pasar yang bermacam-macam agar menjadi  

lebih spesifik. Strategi segmentasi dapat memberikan keuntungan dan  

mempermudah perusahaan menciptakan produk yang sesuai dengan segmen  

yang di targetkan oleh perusahaan, setelah menentukan segmen pasar maka  

proses selanjutnya yaitu menentukkan target pasar dari segmen-segmen yang  

sudah di kelompokkan. Bagian-bagian yang harus diperhatikan didalam  

strategi segmenting yaitu pembagian segmen geografi, demografi, psikografi,  
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dan behavioristik. Tahap kedua yaitu menentukan targeting. Targeting yang  

tepat akan memberikan keuntungan yang besar dan akan memudahkan  

perusahaan dalam mencapai target pasar yang sesuai dengan tujuan  

perusahaan tersebut, kemudian perusaahan akan memperbaiki produk dengan  

cara memberikan keunikan, manfaat dan penanaman merek agar dapat  

menentukan keunggulan produk untuk bersaing dan menarik  konsumen  

(Tjiptono, 2015). Tahap terakhir yaitupositioning.Positioningmerupakan  

tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan sehingga menempati posisi  

yang khusus dalam benak konsumen sasaran (Darmawan.,dkk2019).   

Tujuan pokok Strategi segmenting, targeting, dan positioning yaitu  

memposisiskan suatu merek dalam benak konsumen.Posisi tersebut berupa  

keunggulan yang bersifat kompetitif yang saling berhubungan satu dengan  

yang lainya. Keunggulan tersebut  dianggap berhasil apabila para target atau  

konsumen menganggap produk kita penting, unik dan membeli tanpa berfikir  dua 

kali.Analisis strategi pemasaran yang tepat sasaranakan memudahkan  

perusahaan dalam mengambil keputusan sesuai kebutuhan produk dan  

keinginan konsumen (Tjiptono dan Chandra, 2012).   

Berdasarkan arah pandang perusahaan, strategi perusahaan meliputi  

segmenting, targeting dan positioning sangat mempengaruhi keputusan  

pembelian.Sedangkan jika ditinjau dari arah pandang konsumen hal tersebut  

dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi mereka. Oleh sebab itu,  

seharusnya terdapat suatu persesuaian antara program kegiatan pemasaran  

perusahaan dengan apa yang dirasakan oleh konsumen sebagai suatu harapan  

mereka. Strategi pemasaran akan berhasil dan dapat berjalan dengan baik  

apabila produk yang dipasarkan sesuai dengan konsep strategi pemasaran  

modern yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan merupakan syarat  

ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Apabila hal tersebut  

dapat diterapkan dalam kenyataan, maka kemungkinan dapat mempengaruhi  

keputusan pembelian konsumen dalam perusahaan, pada akhirnya diharapkan   
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mampu meningkatkan penjualan perusahaan dan mendapatkan keuntungan  

dari konsumen Kotler(2008) dalam Nurlela Eva.,dkk (2017).   

Suatu perusahaan dapat berkembang atau tidak dapat dilihat dari  

peningkatan suatu penjualan, dan penjualan bergantung dengan jumlah  

konsumen yang menggunakan produk tersebut. Jika suatu perusahaan dapat  

mempertahankan konsumen maka volume penjualan produk diharapkan akan  

naik sehingga dapat meningkatkan laba suatu perusahaan. Oleh karna itu suatu  

perusahaan perlu membuat konsumen untuk melakukan pembelian dan  

perusahaan perlu memperhatikan bagaimana konsumen dalam mengambil  

sebuah keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan hal penting  

dalam suatu pemasaran, dengan mengetahui bagaimana konsumen mengambil  

keputusan pembelian, serta perusahaan mengetahui bagaimana tindakan  

strategi yang tepat diambil oleh perusahaan  Gita Remeo Nensi.,dkk (2019).   

 

Tabel 1.1 Tingkat Volume Penjualan 2020 CV. Jaya Seedling   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data penjualan CV Jaya Seedling 2020   

Berdasarkan  tabel di atas dapat dilihat bahwa volume penjualan CV  

Jaya Seedling 2020 selalu mengalami penurunan, hal tersebut memberikan  

informasi bahwa keputusan pembelian CV Jaya Seedling masih rendah.   

No   Bulan   Volume penjualan   

1   Januari   222 kotak   

2   Febuari   310 kotak   

3   Maret   235 kotak   

4   April   182 kotak   

5   Mei   129 kotak   

6   Juni   148 kotak   

7   Juni   213 kotak   

8   Agustus   228 kotak   
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CV Jaya Seedling merupakan salah satu perusahaan yang terjun dalam  

bidang seedling yang menjual berbagai macam variasi bibit dan tanaman yang  

berkualitas dan unggul.Penerapan strategi segmentation, targeting dan  

positioning pada CV Jaya Seedling Tanggamus dirasa kurang tepat dengan  

konsumen. konsumen cenderung memilih untuk membeli di jasa seedling  

yang lain sekitar yang menawarkan harga murah dengan mengesampingkan  

kualitas pelayanan dan kualitas produk yang diberikan.    

Berdasarkan latar belakang yang ditemukan peneliti atas dasar  

fenomena yang terjadi dilapangan, maka diajukan sebuah penelitian dengan  

judul: Analisis Pengaruh Segmenting, Targeting, Dan Positioning keputusan  

pembelian (Studi Kasus CV Jaya Seedling bergerak dibidang pertanian  

Kabupaten Tanggamus)”   

 

1.2. Rumusan Masalah   

1. Apakah Strategi  Segmenting  Berpengaruh Terhadap Keputusan   

Pembelian CV. Jaya Seedling Di Kabupaten Tanggamus?   

2. Apakah Strategi  Targeting  Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian   

CV. Jaya Seedling Di Kabupaten Tanggamus?   

3. Apakah Strategi  Positioning Berpengaruh Terhadap Keputusan   

Pembelian CV. Jaya Seedling Di Kabupaten Tanggamus?   

4. Apakah Strategi  Segmenting, Targeting Dan Positioning Berpengaruh   

Terhadap Keputusan Pembelian CV. Jaya Seedling Di Kabupaten   

Tanggamus?   

 

1.3. Tujuan Penelitian   

1. Untuk menganalisis pengaruh Strategi Segmenting terhadap Keputusan   

Pembelian CV. Jaya Seedling di Kabupaten Tanggamus.   

2. Untuk menganalisis pengaruh Strategi Targeting terhadap Keputusan   

Pembelian CV. Jaya Seedling di Kabupaten Tanggamus.   
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3. Untuk menganalisis pengaruh Strategi Positioning terhadap Keputusan   

Pembelian CV. Jaya Seedling di Kabupaten Tanggamus.   

4. Untuk menganalisis pengaruh Strategi Segmenting, Targeting dan   

Positioning terhadap Keputusan Pembelian CV. Jaya Seedling di   

Kabupaten Tanggamus.   

 

1.4. Manfaat Penelitian   

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan.   

Seandainya dalam penelitian, Tujuan dapat tercapai dan Rumusan masalah   

dapat dipecahkan secara tepat dan akurat.Kegunaan penelitian mempunyai   

dua hal yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan   

membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada   

sobjek yang diteliti.Kegunaan hasil penelitian terhubung dengan saran-saran   

yang diajukan setelah kesimpulan.   

 

1. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan sistem penilaian   

perusahaan terhadap konsumen yang berjalan saat ini.   

2. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori   

yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam   

penelitian yang sebenarnya.   

3. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman sarana dalam mencari   

sebab masalah atau kegagalan yang terjadi di dalam system perusahaan   

yang berjalan. Dengan demikian akan memudahkan pencarian alternatif   

pemecahan masalah-masalah tersebut bagi perusahaan.   

4. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk   

menyusun strategi pemasaran yang sedang berjalan.   



6   

 

 

 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian   

Ruang lingkup penelitian ini mencakup 4 variabel, yaitu :   

1. Segmenting adalah kegiatan pengelompokan pasar yang beraneka ragam   

menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil atau spesifik yang mungkin   

memerlukan produk atau tindakan strategi yang berbeda (Jakfar, 2003).   

2. Targeting adalah mengevaluasi keunikan setiap segmen pasar, kemudian   

memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani (Jakfar,   

2003).   

3. Positioning  yaitu kegiatan menentukan posisi pasar yang kompetitif   

untuk suatu produk (Jakfar, 2003).   

4. Keputusan  pembelian merupakan suatu kegiatan individu yang secara   

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang   

ditawarkan (Kotler dan Amstrong, 2008).   

 

 

Terdapat batasan-batasan masalah dalam penelitian ini :   

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pelanggan CV Jaya Seedling   

Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan pengalaman penulis, CV Jaya   

Seedling Kabupaten Tanggamus membutuhkan support lebih terkait   

variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Sehingga, hasil   

penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk peningkatan   

keputusan pembelian para pelanggan di CV Jaya Seedling Kabupaten   

Tanggamus.    
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2. Penelitian ini difokuskan pada 4 variabel, yaitu segmenting, targeting   

positioning dan keputusan pembelian di CV Jaya Seedling Kabupaten   

Tanggamus.   

 

 

1.6 Sistematika Penulisan   

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang   

dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi informasi   

mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun   

sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :   

BAB I   :PENDAHULUAN   

Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan   

masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat   

penelitian, motivasi penelitian, kontribusi penelitian, ruang   

lingkup dan batasan penelitian dan sistematika penulisan.   

BAB II  :TINJAUAN PUSTAKA   

Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori sebagai dasar   

dari analisis penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan   

hipotesis, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.   

BAB III  :METODE PENELITIAN    

Pada bab ini dijelaskan mengenai desain penelitian, definisi   

operasional variabel, populasi dan sampel, instrumen   

penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.   
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BAB IV  :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

Pada bab ini dijelaskan tentang deskripsi data, pengujian   

hipotesis dan pembahasan/diskusi.   

BAB V   :SIMPULAN   

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan yang   

diperolehari seluruh penelitian sekaligus keterbatasan-  

keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti dalam melaksanakan   

penelitian serta mencakup implikasi praktis dan teoritis.  


