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Macam-macam pasar

1. Pasar Konsumen

Individu atau rumah tangga membutuhkan barang atau
jasa untuk digunakan sendiri

2. Pasar Produsen

Orang atau organisasi membutuhkan barang atau
jasa untuk digunakan produksi

3. Pasar Penjual

Orang atau organisasi membutuhkan barang atau
jasa untuk dijual kembali

4. Pasar Pemerintah

unit-unit pemerintah membutuhkan barang atau
jasa untuk melaksanakan fungsi utamanya

5. Pasar Internasional

Berbagai negara membutuhkan barang atau jasa



Pengertian

Segmentasi Pasar



Kelompok 
konsumen yang 
heterogen

Kelompok
konsumen yang 

homogen



Tujuan
Segmentasi

Pasar

1. Pasar lebih mudah dibedakan

2. Pelayanan kepada pembeli
menjadi lebih baik

3. Strategi pemasaran menjadi lebih
mengarah



1. Pasar lebih mudah dibedakan
Dengan mengelompokkan konsumen yang sifatnya homogen maka perusahaan akan lebih muda
h memahami kebutuhan dan minat konsumen. 
Hasil akhirnya, suatu pasar akan lebih mudah untuk dibedakan dengan kelompok pasar lainnya.

2. Pelayanan kepada pembeli menjadi lebih baik
Empat hal penting yang paling diperhatikan oleh konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya adal
ah kualitas, harga, pelayanan, dan ketepatan waktu. 
Dan pelayanan yang baik merupakan hal krusial dari keempat hal penting tersebut.
Dengan melakukan segmentasi pasar, maka perusahaan akan lebih mudah memberikan pelayanan s
esuai dengan segmentasinya.

3. Strategi pemasaran menjadi lebih mengarah
Strategi pemasaran pada pasar yang homogen akan lebih mudah ketimbang pada pasar 
yang heterogen.Strategi pemasaran pada pasar homogen akan lebih terarah, termasuk menyusu
n bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi.
Dengan adanya pengelompokan pasar maka perusahaan dapat mengarahkan dana dan usahanya
ke market yang potensial dan lebih menguntungkan.



1. Geografi. Membagi pasar menjadi kelompok lokasi dimana

pembeli berdomisili, yakni : negara, provinsi, kabupaten

atau kota, kecamatan, desa.

Dasar Segmentasi

2. Demografi. Membagi pasar menjadi kelompok : umur, jenis kelamin, 
tingkat pendapatan, pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, ras.

3. Psikografi. Membagi pasar menjadi kelompok karakteristik sosial, gaya
hidup atau kepribadian.

4. Tingkah laku. Membagi pasar menjadi kelompok pengetahuan, sikap, 
penggunaan atau sikap mereka terhadap suatu produk.



USIA

Segmentasi 
Demografi



Segmentasi 
Demografi

Pendapatan

A Kelas Atas (Upper Class)

M Kelas Menengah (Middle Class)
--- Elite > Rp 7.500.000
--- Affluent Rp 5.000.000 s.d Rp 7.500.000.
--- Upper middle Rp 3.000.000 s.d Rp 5.000.000
--- Middle Rp 2.000.000 s.d Rp 3.000.000
--- Emerging middle Rp 1.500.000 s.d Rp 2.000.000.
--- Aspirant middle Rp 1.000.000 s.d Rp 1.500.000.
--- Poor middle < Rp 1.000.000

B Kelas Bawah (Lower Class)

( pengeluaran bulanan )



Orientasi 
berbelanja

Segmentasi
Perilaku

❖ Kenyamanan berbelanja
❖ Sambil rekreasi
❖Mencari barang murah
❖ Loyal pada gerai



❖ Terbuka, percaya diri, mandiri, mengadopsi 
gaya hidup kota modern secara modern

❖ Cukup percaya diri, sopan, campuran mandiri 
dan setia pada kelompok, gaya hidup kota 
modern

❖ Konservatif/tradisionil, sopan, setia pada 
kelompok, gaya hidup cenderung modern

❖ Konservatif/tradisionil, sopan, kurang percaya 
diri, setia pada kelompok, gaya hidup 
cenderung modern

Segmentasi 
Demografi

Gaya 
hidup



TARGETING

( PASAR SASARAN )



Mengevaluasi segmen sasaran

Ukuran dan pertumbuhan segmen

Daya tarik struktur segmen. 

Tujuan dan sumber daya perusahaan.



Memilih segmen pasar
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