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2.1 Strategi Pemasaran

Kotler dan Amstrong (2004) mendefenisikan strategi pemasaran

(marketing strategy) sebagai logika pemasaran dimana perusahaan berharap untuk

menciptakan nilai pelanggan dan mencapai hubungan yang menguntungkan.

Menurut Bennet (1988) dalam Tjiptono (2008), strategi pemasaran merupakan

pernyataan (baik secara implisit maupun eksplisit) mengenai bagaimana suatu

merek atau lini produk mencapai tujuannya.

Strategi pemasaran terdiri atas lima elemen yang saling berkaitan. Kelima

elemen tersebut adalah:

1. Pemilihan pasar, yaitu: memilih pasar yang akan dilayani. Keputusan ini

didasarkan pada faktor-faktor:

a. Persepsi terhadap fungsi produk dan pengelompokan teknologi yang

dapat diproteksi dan didominasi.

b. Keterbatasan sumber daya internal yang mendorong perlunya

pemusatan (fokus) yang lebih sempit.

c. Pengalaman kuantitatif yang didasarkan pada trial and error di dalam

menanggapi peluang dan tantangan.

d. Kemampuan khusus yang berasal dari akses terhadap sumber daya

langka atau pasar yang terproteksi.

2. Perencanaan produk meliputi: produk spesifik yang dijual, pembentukan

lini produk, dan desain penawaran individual pada masing-masing lini.

Produk itu sendiri menawarkan manfaat total yang dapat diperoleh

pelanggan dengan melakukan pembelian. Manfaat tersebut meliputi

produk itu sendiri, nama merek produk, ketersediaan produk, jaminan atau

garansi, jasa reparasi, dan bantuan teknis yang disediakan penjual, serta

hubungan personal yang mungkin terbentuk antara pembeli dan penjual.

3. Penetapan harga, yaitu: menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai

kuantitatif dari produk kepada pelanggan.



II-2

4. Sistem distribusi, yaitu: saluran perdagangan grosir dan eceran yang

dilalui produk hingga mencapai konsumen akhir yang membeli dan

menggunakannya.

5. Komunikasi pemasaran (promosi) yang meliputi: periklanan,

personalselling, promosi penjualan, direct marketing, dan public relations.

2.2 Analisis Segmenting, Targeting dan Positioning

2.2.1 Analisis Segmenting

Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok

pembeli yang berbeda kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda dan

yang mungkin memerlukan produk atau program pemasaran yang terpisah. Setiap

pasar memiliki segmen, tetapi tidak semua cara segmentasi pasar memiliki

manfaat yang sama. Segmen pasar meliputi konsumen yang merespon dalam cara

yang sama terhadap sejumlah usaha pemasaran tertentu (Kotler, 1998).

Secara umum, terdapat tiga falsafah dasar sebagai pedoman bagi

perusahaan untuk mendekati pasar, yakni pemasaran masal dimana keputusan

untuk memproduksi dan mendistribusi produk secara masal, pemasaran berbagai

produk yang menyajikan pilihan produk berbeda untuk segmen berbeda, dan

pemasaran terarah yang mengembangkan produk untuk pasar yang spesifik.

2.2.1.1 Variabel-Variabel Dalam Segmentasi

Terdapat beberapa variabel utama yang sering digunakan untuk

menentukan segmentasi pasar, yakni variabel geografik, demografik, psikografik,

dan tingkah laku tertentu.

1. Segmentasi Geografik

Segmentasi geografik membagi pasar menjadi beberapa unit secara

geografik seperti negara, regional, propinsi, kota, wilayah kecamatan, wilayah

kelurahan dan kompleks perumahan. Sebuah perusahaan mungkin

memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau beberapa wilayah geografik ini

atau beroperasi di semua wilayah tetapi tidak memperhatikan kebutuhan dan

keinginan psikologis konsumen.



II-3

2. Segmentasi Demografi

Segmentasi pasar demografik membagi pasar menjadi kelompok

berdasarkan pada variabel seperti jenis kelamin, umur, status perkawinan,

jumlah keluarga, umur anak, pendapatan, jabatan, lokasi geografi, mobilitas,

kepemilikan rumah, pendidikan, agama, ras atau kebangsaan. Faktor-faktor

demografik ini merupakan dasar paling populer untuk membuat segmen

kelompok konsumen. Alasan utamanya, yakni kebutuhan dan keinginan

konsumen mudah diukur. Bahkan, kalau segmen pasar mula-mula ditentukan

menggunakan dasar lain, maka karakteristik demografik pasti diketahui agar

mengetahui besar pasar sasaran dan untuk menjangkau secara efisien.

3. Segmentasi Psikografik

Segmentasi psikografik membagi pembeli menjadi kelompok berbeda

berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup atau kepribadian.

Dalam kelompok domografik, orang yang berbeda dapat mempunyai ciri

psikografik yang berbeda.

a. Kelas Sosial

Kelas sosial ternyata mempunyai pengaruh kuat pada pemilihan jenis

mobil, pakaian, perabot rumah tangga, properti, dan rumah. Pemasar

menggunakan variabel kelas sosial sebagai segmentasi pasar mereka.

b. Gaya Hidup

Minat manusia dalam berbagai barang dipengaruhi oleh gaya hidupnya,

dan barang yang mereka beli mencerminkan gaya hidup tersebut. Atas

dasar itu, banyak pemasar atau produsen yang mensegmentasi pasarnya

berdasarkan gaya hidup konsumennya. Sebagai misal, banyak produsen

pakaian remaja yang mengembangkan desain produknya sesuai dengan

selera dan gaya hidup remaja.

c. Kepribadian

Para pemasar juga menggunakan variabel kepribadian untuk

mensegmentasi pasar, memberikan kepribadian produk mereka yang

berkaitan dengan kepribadian konsumen.
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4. Segmentasi Tingkah Laku

Segmentasi tingkah laku mengelompokkan pembeli berdasarkan pada

pengetahuan, sikap, penggunaan atau reaksi mereka terhadap suatu produk.

Banyak pemasar meyakini bahwa variabel tingkah laku merupakan awal

paling baik untuk membentuk segmen pasar.

a. Kesempatan

Segmentasi kesempatan membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan

kesempatan ketika pembeli mendapat ide untuk membeli atau

menggunakan barang yang dibeli. Pembeli dapat dikelompokkan menurut

kesempatan ketika mereka mendapat ide untuk membeli, benar-benar

membeli, atau menggunakan barang yang dibeli. Segmentasi kesempatan

dapat membantu perusahaan meningkatkan pemakaian produknya.

b. Manfaat yang Dicari

Salah satu bentuk segmentasi yang ampuh adalah mengelompokkan

pembeli menurut manfaat yang mereka cari dari produk. Segmentasi

manfaat membagi pasar menjadi kelompok menurut beragam manfaat

berbeda yang dicari konsumen dari produk. Segmentasi manfaat menuntut

ditemukannya manfaat utama yang dicari orang dalam produk, jenis orang

yang mencari setiap manfaat, dan merek utama yang mempunyai manfaat.

Perusahaan dapat menggunakan segmentasi manfaat untuk memperjelas

segmen manfaat yang mereka inginkan, karakteristiknya, serta merek

utama yang bersaing. Mereka juga dapat mencari manfaat baru dan

meluncurkan merek yang memberikan manfaat itu.

c. Status Pengguna

Pasar dapat disegmentasi menjadi kelompok bukan pengguna, mantan

pengguna, pengguna potensial, pengguna pertama kali, dan pengguna

regular dari suatu produk. Pemimpin pemasaran akan memfokuskan pada

cara menarik pengguna potensial, sedangkan perusahaan yang lebih kecil

akan memfokuskan pada cara menarik pengguna saat ini agar

meninggalkan pimpinan pemasaran.
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d. Tingkat Pemakaian

Dalam segmentasi tingkat pemakaian, pasar dapat dikelompokkan menjadi

kelompok pengguna ringan, menengah dan berat. Jumlah pengguna berat

seringkali hanya sebagian kecil dari pasar, tetapi menghasilkan persentase

yang tinggi dari total pembelian. Pengguna produk dibagi menjadi dua

bagian sama banyak, yakni separuh pengguna ringan, dan separuh

pengguna berat, menurut tingkat pembelian dari produk spesifik. Sebagai

contoh, ditunjukkan bahwa sejumlah 41% rumah tangga yang disurvai

membeli bir, sebesar 87% pengguna berat peminum bir (hampir tujuh kali

lipat dari pengguna ringan).

e. Status Loyalitas

Sebuah perusahaan dapat disegmentasikan berdasarkan loyalitas

konsumen. Konsumen dapat loyal terhadap merek, toko dan perusahaan.

Pembeli dapat dibagi beberapa kelompok menurut tingkat loyalitas

mereka. Beberapa konsumen benar-benar loyal (membeli selalu membeli

satu jenis produk), kelompok lain agak loyal (mereka loyal pada dua

merek atau lebih dari suatu produk, atau menyukai satu merek tetapi

kadang-kadang membeli merek yang lain).

2.2.1.2 Pentingnya Melakukan Segmentasi

Segmentasi pasar diperlukan karena :

1. Perusahaan dapat lebih baik memahami perilaku segmen-segmen pasar

yang lebih homogen sehingga dapat lebih baik dalam melayani

kebutuhan-kebutuhan mereka. Program pemasaran dapat lebih

diarahkan sesuai dengan perilaku dan kebutuhan masing-masing

segmen pasar.

2. Apabila pasar terlalu luas dan berperilaku sangat beragam, perusahaan

dapat memilih satu atau beberapa segmen pasar saja. Sehingga

kapasitas pasar dapat lebih sesuai dengan luas segmen-segmen pasar

yang terbentuk.
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3. Pasar bersifat dinamis, tidak statis, yang berarti bahwa pasar

berkembang terus yang ditandai dengan perubahan-perubahan seperti

sikap, siklus kehidupan, kondisi keluarga, pendapatan, pola geografis

dan sebagainya.

4. Produk barang atau jasa berubah sesuai dengan siklus kehidupan

produk tersebut, dari tahap perkenalan sampai tahap penurunan.

2.2.1.3 Persyaratan Segmentasi Yang Efektif

Ada banyak cara untuk mensegmentasi pasar, namun tidak semua

segmentasi efektif. Terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk

melakukan segmentasi pasar yang efektif. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Dapat diukur (Measurability), yaitu informasi mengenai sifat-sifat pembeli

yang mencakup ukuran, daya beli dan segmen yang dapat diukur.

Misalnya, jumlah segmen masyarakat kaya sebagai calon pembeli mobil

yang dijadikan segmen penjualan mobil Toyota Kijang.

2. Dapat dijangkau (Accessibility), yaitu segmen pasar dapat dijangkau dan

dilayani secara efektif.

3. Besarnya cakupan (Substantiality), yaitu tingkat keluasan segmen pasar

dan menjanjikan keuntungan bila dilayani. Suatu segmen sebaiknya

merupakan kelompok yang homogen dengan jumlah yang cukup besar,

sehingga cukup bernilai jika dilayani dengan program pemasaran yang

disesuaikan.

4. Dapat dilaksanakan, yakni program yang efektif dapat dirancang untuk

menarik dan melayani segmen tersebut. Sebagai misal, walaupun sebuah

perusahaan angkutan antar kota mengidentifikasi sepuluh segmen pasar,

namun stafnya terlalu sedikit untuk mengembangkan pemasaran terpisah

bagi tiap segmen.

5. Memberikan keuntungan (profitable)

Segmentasi pasar bukanlah pekerjaan yang mudah. Apabila segmen-

segmen pasar yang telah terbentuk masing-masing atau sebagian besar

tidak memberikan keuntungan dari perbedaan tersebut, maka usaha ini
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tidak bermanfaat. Artinya hanya segmen-segmen yang memberikan

peluang untuk keuntungan rancangan tersebut yang bermanfaat.

2.2.2 Targeting

Targeting atau penetapan target pasar adalah proses mengevaluasi daya

tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau lebih jumlah segmen

yang dimasuki. Perusahaan menargetkan daya tarik segmen dimana perusahaan

dapat menghasilkan nilai pelanggan terbesar dan mempertahankannya sepanjang

waktu (Kotler, 2004)

Penentuan target pasar sangat penting karena prusahaan tidak dapat

melayani seluruh konsumen atau pembeli yang ada di pasar. Pembeli yang ada

terlalu banyak dengan kebutuhan dan keinginan yang beragam atau bervariasi,

sehingga perusahaan harus mengidentifikasi bagian pasar mana yag akan

dilayaninya sebagai target pasar.

Adapun yang dimaksud dengan target pasar adalah kelompok konsumen

yang mempunyai ciri-ciri atau sifat hampir sama (homogen) yang dipilih

perusahaan dan yang akan dicapai dengan strategi bauran pemasaran. Dengan

ditetapkannya target pasar, perusahaan dapat mengembangkan posisi produknya

dan strategi bauran pemasaran untuk setiap target pasar tersebut.

2.2.2.1 Kriteria memilih target pasar sasaran yang optimal

Kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pasar sasaran yang

optimal ada empat kriteria (Kotler, 1998) yaitu :

1. Responsif. Pasar sasaran harus responsif terhadap produk dan program-

program pemasaran yang dikembangkan. Kalau pasar tidak merespon,

tentu harus dicari tahu mengapa hal itu terjadi.

2. Potensi penjualan. Potensi penjualan harus cukup luas. Semakin besar

pasar sasaran, semakin besar nilainya. Besarnya tidak hanya ditentukan

jumlah populasi, tetapi juga daya beli dan keinginan pasar untuk memiliki

produk tersebut.
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3. Pertumbuhan memadai. Pasar tidak dapat dengan segera bereaksi. Pasar

tumbuh perlahan-lahan sampai akhirnya meluncur dengan pesat dan

mencapai titik pendewasaannya.

4. Jangkauan media. Pasar sasaran dapat dicapai dengan optimal kalau

pemasar tepat memilih media untuk mempromosikan dan

memperkenalkan pasarnya.

2.2.3 Strategi Penempatan Posisi (Positioning)

Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan

sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak

pelanggan sasarannya. Positioning merupakan elemen yang sangat utama dalam

suatu strategi pemasaran. Beberapa cara penempatan posisi produk yang dapat

dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan pemasaran produknya kepada pasar

sasarannya (Kotler & Amstrong: 2004) :

1. Penentuan posisi menurut atribut

Penentuan posisi ini dilakukan dengan menonjolkan atribut (ciri-ciri)

produk yang lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Pemosisian

berdasarkan ciri-ciri yaitu dengan jalan mengasosiasikan suatu produk

atribut tertentu, ciri, karakteristik khusus atau dengan manfaat bagi

pelanggan. Pemilihan atribut yang akan dijadikan basis positioning harus

dilandaskan pada 6 kriteria tersebut :

a. Derajat kepentingan (importance), artinya atribut tersebut sangat

bernilai dimata pelanggan

b. Keunikan (distinctiveness), artinya atribut tersebut tidak ditawarkan

perusahaan lain. Bisa pula atribut itu dikemas secara lebih jelas oleh

perusahaan dibandingkan pesaingnya.

c. Dapat dikomunikasikan (communicability), artinya atribut tersebut

dapat dikomunikasikan secara sederhana dan jelas, sehingga pelanggan

dapat memahaminya.

d. Preemptive, artinya atribut tersebut tidak dapat ditiru oleh pesaingnya.
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e. Terjangkau (affordability), artinya pelanggan sasaran akan mampu

membayar perbedaan atau keunikan atribut tersebut. Setiap tambahan

biaya atas karakteristik khusus dipandang sepadan nilai tambahnya.

f. Kemampulabaan (profitability), artinya perusahaan mampu

memperoleh tambahan laba dengan menonjolkan perbedaan tersebut.

2. Penentuan posisi menurut manfaat

Cara ini memiliki maksud bahwa produk diposisikan sebagai pemimpin

dalam suatu manfaat tertentu atau lebih dikaitkan dengan manfaat lebih

yang diberikan dari suatu produk.

3. Penentuan posisi menurut penerapan dan penggunaan

Cara ini dilakukan dengan menonjolkan seperangkat nilai penggunaan dan

penerapan. Pemosisian yang dilandasi penggunaan atau penerapan Produk

dapat menggunakan strategi pemosisian berganda walaupun setiap

penambahan strategi berarti mengundang kesulitan dan resiko. Seringkali

strategi pemosisian berdasarkan penggunaan digunakan sebagai posisi

kedua atau ketiga yang didesain untuk mengembangkan pasar

4. Penentuan posisi menurut pemakai

Ini berarti memposisikan produk yang terbaik untuk sejumlah kelompok

pemakai atau dengan kata lain produk lebih ditujukan pada sebuah

komunitas atau lebih. Atau dengan kata lain positioning menurut pemakai

dilakukan dengan mengasosiasikan produk dengan kepribadian atau tipe

pemakai produk.

5. Penentuan posisi menurut pesaing

Yaitu dikaitkan dengan posisi persaingan dengan pesaing pertama.

Seringkali pemosisian jenis ini adalah untuk meyakinkan kosumen bahwa

suatu merek lebih baik daripada merek pemimpin pasar untuk ciriciri

tertentu. Produk secara keseluruhan menonjolkan nama mereknya secara

penuh dan diposisikan lebih baik daripada pesaingnya.

6. Penentuan posisi menurut kategori produk

Cara ini dilakukan dengan memposisikan produk sebagai pemimpin dalam

kategori produk. Pemosisian dengan mengalihkan atau mengganti kelas
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produk tertentu, misalnya pada permen “kopiko” yang diposisikan sebagai

kopi dalam bentuk permen, bukan permen rasa kopi.

7. Penentuan posisi menurut harga

Yaitu positioning yang berusaha menciptakan kesan atau citra berkualitas

tinggi lewat harga tinggi atau sebaliknya menekankan harga murah sebagai

indikator nilai. Disini produk diposisikan memberikan nilai yang terbaik.

2.3 Bauran Pemasaran (Marketing Mix)

Kotler dan Amstrong (2004) mendefenisikan bauran pemasaran

(marketing mix) sebagai kumpulan alat pemasaran taktis terkendali (produk,

harga, tempat, dan promosi) yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan

respon yang diinginkan di pasar sasaran. Alat-alat tersebut dapat digunakan untuk

menyusun strategi jangka panjang dan merancang program taktik jangka pendek.

Bauran pemasaran terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan perusahaan

untuk mempengaruhi permintaan produknya. Menurut Kotler (2005), unsur-unsur

bauran pemasaran terdiri dari tujuh peubah (7P), yaitu: product (produk), price

(harga), promotion (promosi), place (tempat), people (sumberdaya manusia),

process (proses), physical evidience (bukti fisik)

2.3.1 Product (Produk)

Produk dan pemasaran perusahaan merupakan bagian yang tidak dapat

terpisahkan dan akan selalu berhubungan dengan erat. Pengertian produk menurut

Adrian Payne (2000:156) adalah konsep keseluruhan atas obyek atau proses yang

memberikan berbagai nilai bagi pelanggan, barang dan jasa merupakan sub

kategori yang menjelaskan dua jenis produk. Dengan kata lain, produk adalah

merupakan segala sesuatu yang ditawarkan dan dikonsumsi oleh konsumen baik

yang nyata maupun yang tidak nyata yang digunakan sebagai alat pemenuhan dan

pemuasan kebutuhan manusia yang didalamnya termasuk harga, kemasan, warna,

dan lain-lain. Selain itu, produk juga mencakup obyek fisik, jasa, orang, tempat,

organisasi dan gagasan.
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a. Klasifikasi produk

Untuk mengembangkan strategi pemasaran produk dan jasa suatu

perusahaan perlu mengembangkan beberapa klasifikasi produk. Klasifikasi

produk yang dijelaskan dalam Philip Kotler (1998:54-56) adalah sebagai

berikut :

1) Menurut Daya Tahan dan Wujud Produk, dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

a) Barang yang Terpakai Habis (nondurable goods) Yaitu barang

berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali

penggunaan. Misalnya: sabun, garam, dan lain-lain.

b) Barang Tahan Lama (durable goods) Yaitu barang berwujud yang

biasanya dapat digunakan berulang kali. Misalnya : lemari es, peralatan

mesin dan pakaian.

c) Jasa (services) Jasa bersifat tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, dan

mudah habis. Akibatnya, jasa biasanya memerlukan lebih banyak

pengendalian kualitas, kredibilitas pemasok dan kemampuan

penyesuaian. Misalnya : jasa potong rambut dan jasa reparasi.

2) Menurut Penggunaan Produk, dapat dibagi menjadi dua yaitu :

a) Barang Konsumsi (consumtion goods) Barang konsumsi yaitu produk/

barang yang dipergunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga

dengan maksud tidak untuk dijual kembali.

b) Barang Industri (industry goods) Barang industri yaitu barang yang

begitu luas dipergunakan dalam program pengembangan pemasaran.

b. Siklus Hidup Produk (The Product Life Cycle)

Konsep mengenai siklus hidup produk dalam Philip Kotler (2002:347)

mengatakan bahwa sebuah siklus hidup produk menegaskan 4 hal, yaitu :

1) Produk memiliki umur yang terbatas.

2) Penjualan produk melalui berbagai tahap yang berbeda, masing-masing

memberikan tanntangan, peluang dan masalah yang berbeda bagi penjual.

3) Laba naik dan turun pada berbagai tahap yang berbeda selama siklus hidup

produk.
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4) Produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur,

pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam tiap tahap siklus

hidupnya.

Siklus hidup produk terbagi menjadi 4 tahap, yaitu :

1) Perkenalan (Introduction) : Periode pertumbuhan penjualan yang lambat

saat produk itu diperkenalkan ke pasar. Pada tahap ini tidak ada laba

karena besarnya biaya-biaya untuk memperkenalkan produk.

2) Pertumbuhan (Growth) : Periode penerimaan pasar yang cepat dan

peningkatan laba yang besar.

3) Kedewasaan/kemapanan (Maturity) : Periode penurunan pertumbuhan

penjualan karena produk itu telah diterima oleh sebagian besar pembeli

potensial. Laba stabil atau menurun karena persaingan yang meningkat.

4) Penurunan (Decline) : Periode saat penjualan menunjukkan arah yang

menurun dan laba yang menipis.

2.3.2 Price (Harga)

Kegiatan penetapan harga memainkan peranan penting dalam proses

bauran pemasaran, karena penetapan harga berkaitan dengan pendapatan yang

diterima oleh perusahaan. Berikut akan diuraikan pengertian harga menurut ahli

diantaranya adalah:

Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong, (2004) menyebutkan bahwa

harga adalah jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk dan/atau jasa, atau

jumlah nilai yang dipertukarkan oleh konsumen untuk manfaat dan/atau

menggunakan produk atau jasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga adalah

suatu nilai yang mencakup semua pengorbanan yang digunakan sebagai alat tukar

untuk mendapatkan, memiliki dan menggunakan barang atau jasa.

a. Tujuan Penetapan Harga

Menurut Adrian Payne (2000:173-174), metode penetapan harga yang

akan dipakai harus diawali dengan pertimbangan mengenai tujuan penetapan

harga. Tujuan-tujuan tersebut meliputi :
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1) Kelangsungan hidup (survival): untuk memastikan tingkat profitabilitas

yang diinginkan dan untuk memastikan kelangsungan hidup.

2) Maksimalisasi keuntungan (profit maximization) : untuk profitabilitas

dalam periode tertentu.

3) Maksimalisasi penjualan (sales maximization) : untuk membangun pangsa

pasar. Gengsi (prestise) : untuk menempatkan dirinya secara eksklusif.

4) ROI : untuk pencapaian return on investment (ROI).

b. Strategi Penetapan Harga Produk Baru

1) Penetapan harga mengambil sebagian pasar

Yaitu menetapkan harga tinggi atas produk baru guna mengambil

pendapatan maksimum lapisan demi lapisan segmen yang mampu

membayar harga tinggi tersebut, perusahaan mendapatkan lebih sedikit

penjualan tetapi lebih besar labanya. Strategi ini bisa dilakukan hanya

pada kondis tertentu yaitu:

a) Kualitas dan citra produk harus mampu mendukung penjualan

dengan harga tinggi dan harus cukup bayak pembeli yang

menginginkannya pada harga tinggi

b) Biaya memproduksi dalam volume yang lebih kecil tidak terlalu

tinggi.

c) Para pesaing harus tidak mampu dengan mudah masuk ke pasar

dan memotong harga tinggi tersebut.

2) Penetapan harga penetrasi pasar

Yaitu menetapkan harga rendah untuk produk baru supaya dapat

menarik banyak sekali pembeli dan memperoleh pangsa pasar yang

besar. Strategi ini bisa diterapkan pada kondisi tertentu:

a) Pasar harus sangat sensitive terhadap harga

b) Biaya-biaya produksi dan distribusi harus turun ketika volume

penjualan meningkat

c) Harga rendah harus membantu mencegah masuknya pesaing.
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c. Strategi Penyesuaian Harga

1) Penetapan harga diskon dan pengurangan harga

Kebanyakan perusahaan menyesuaikan harga dasar mereka untuk

memberikan penghargaan kepada pelanggan karena tanggapan-

tanggapan tertentu, seperti pembayaran tagihan yang lebih awal,

volume pembelian yang besar, dan pembelian diluar musim.

Penyesuaian harga itu yang dinamakan diskon dan pengurangan harga

dapat bermacam-macam bentuknya yaitu:

a) Diskon tunai

b) Diskon jumlah

c) Diskon fungsional

d) Diskon musiman

2) Penetapan harga tersegmentasi

Menjual produk atau jasa pada dua atau lebih harga, dimana perbedaan

harganya tidak didasarkan pada perbedaan biaya. Jadi pelanggan yang

berbeda membayar harga yang berbeda untuk produk yang sama .

3) Penetapan harga psikologis

Sebuah pendekatan penetapan harga yang mempertimbangkan

psikologis harga dan tidak semata-mata harga ekonomi, harga

digunakan untuk mengatakan sesuatu tentang produk.

4) Penetapan harga promosi

Yaitu menetapkan harga produk secara temporer dibawah daftar harga,

dan bahkan kadang-kadang di bawah biaya, untuk meningkatkan

penjualan jangka pendek.

5) Penetapan harga secara geografis

Memebedakan harga produk berdasarkan wilayah geografis dan

membagi beberapa zona, seluruh pelanggan di zona yang sama

membayar harga yang sama, semakin jauh zona semakin tinggi

harganya.
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2.3.3 Promotion (Promosi)

Menurut Basu Swastha dalam buku Manajemen Pemasaran Modern

(1990:89), promosi dapat diartikan sebagai arus informasi atau persuasi satu arah

yang dibuat untuk mengarah seseorang atau organisasi kepada tindakan yang

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Dengan kata lain, promosi merupakan

suatu usaha persuasif yang berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk

memberitahukan, mempengaruhi, membujuk dan mengingatkan pihak lain untuk

mengadakan pertukaran (proses jual beli) dalam kegiatan pemasaran, sehingga

semua kebutuhannya dapat terpenuhi.

2.3.3.1 Unsur Bauran Promosi

1. Periklanan

Setiap saat dari mata kita terbuka sampai terpejam, kita disuguhkan

berbagai iklan. Saat pagi hari, setelah mandi dan sarapan, di TV atraksi iklan

menggelitik perhatian kita, berangkat ke kampus sepanjang jalan suguhan iklan

melalui radio, melalui billboard juga menarik perhatian kita, sampai saat mau

tidur iklan terus mengusik perhatian kita, iklan kita nikmati dan memberi kesan

tertentu. Iklan dirancang untuk tujuan yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya

terdiri dari dua tipe yakni : iklan produk dan iklan institusi. Objek iklan haruslah

mendasarkan pada target pasar, positioning, dan bauran pemasaran yang telah

diputuskan terlebih dahulu.

Objective iklan produk dikalsifikasikan ke dalam tiga tujuan utama yaitu:

1. Informative advertising

Digunakan ketika memperkanalkan produk baru. Tujuan periklanan dalam

hal ini adalah membangun permintaan atau konsumen utama. Biasanya

digunakan pada tahap perkenalan daur hidup produk, iklan informasi

haruslah menarik, meyakinkan dan efektif.

2. Persuasive advertising

Menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya persaingan. Disini

tujuan periklanan adalah membangun permintaan selektif, serta berupaya

untuk mempengaruhi target pasar agar memilih merek penjual ketimbang

merek kompetitor.
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3. Reminder advertising

Digunakan untuk memperkuat pengetahuan tentang produk. Iklan

semacam ini sangat baik untuk produk yang telah berhasil mencapai posisi

leader dipasar dan saat ini telah memasuki fase kedewasaan daur hidup

produk. Contoh “anda puas mencuci dengan rinso…..demikian juga jutaan

ibu di Indonesia”.

Dalam proses pengembangan periklanan ada beberap keputusan penting

yang harus diambil oleh manajemen pemasaran yaitu :

a. Menetapkan objektif periklanan

b. Menetapkan anggaran periklanan

c. Menentapkan strategi periklanan, meliputi keputusan pesan yang akan

disampaikan, kepada target konsumen, dan keputusan media yang

digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut.

d. Menetapkan metode evaluasi kampanye periklanan

Gambar 2.2 Proses Pengembangan Periklanan (Kotler & Amstrong :2004)

2. Pemasaran Langsung (Direct Marketing)

Pemasaran langsung atau direct marketing adalah upaya pemasaran yang

melakukan hubungan langsung dengan target konsumen secara individu untuk

memperoleh respon segera, dan menanamkan hubungan jangka panjang dengan

konsumen.
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Gambar 2.3 Kegiatan Pemasaran Langsung (Kotler & Amstrong :2004)

3. Promosi Penjualan (Sales Promotion)

Promosi penjualan merupakan elemen kunci dalam bauran promosi.

Periklanan dan penjualan tatap muka kerap kali bekerja beersama-sama daengan

promosi penjualan. Dimana periklanan dan penjualan tatap muka menawarkan

alasan untuk membeli produk atau jasa. Sedangkan promosi penjualan

menawarkan alasan untuk membeli sekarang, Promosi penjualan terdiri dari

insentif jangka pendek untuk mendorong terjadinya pembelian atau penjualan

produk dan jasa, bentuk insentif tersebut sangat beragam antra lain: kupon,

diskon, kontes penjualan, dan sebagainya. Tahapan pengembangan promosi

penjualan diawali dengan memutuskan ukuran insentif, kemudian merancang

kondisi konsumen, lalu memutuskan bagaimana metode mempromosikan, dan

mendistribusikan program promosi, setelah itu memutuskan periode promosi,

terakhir mengevaluasi dampak upaya promosi yang diterapkan.
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Gambar 2.4 Kegiatan Promosi Penjualan (Kotler & Amstrong :2004)

4. Penjualan Perorangan (Personal Selling)

Personal selling atau penjualan tatap muka, melibatkan dua arah

komunikasi antara pembeli dan penjual serta sering kali mereka bertatap muka.

Tipe promosi ini dirancang untuk dapat secara intensif mempengaruhi dan

mendorong calon pembeli untuk melakukan pembelian. Kotler mengatakan bahwa

“personal selling atau penjualan tatap muka merupakan presentasi lisan dalam

suatu percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli yang ditujukan untuk

menciptakan penjualan atau permintaan. Pada era kemajuan telekomunikasi

dewasa ini, personal selling juga terjadi melalui telepon, video teleconference, dan

internet atau web yang mampu menghubungkan pembeli dan penjual.

Personal selling memiliki tiga peranan utama dalam keseluruhan upaya

pemasaran yaitu:

1) Para penjual menjembatani hubungan antara perusahaan dan

konsumen.

2) Para penjual berperan sebagai perusahaan di mata konsumen.
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3) Para penjual memainkan peranan yang dominan dalam program

pemasaran. Aktifitas menjual dan berupaya memperoleh pesanan

merupakan aktifitas yang cukup kompleks yang melibatkan proses

membangun hubungan antara pembeli dan penjual. Pekerjaan menjual

tidak hanya pada saat melakukan interaksi tatap muka dengan

pembeli, tetapi sebelum dan sesudah pertemuanpun ada tugas-tugas

yang harus dilakukan penjual agar memperoleh hasil yang maksimal.

Gambar 2.5 Kegiatan Personal Selling (Kotler & Amstrong :2004)

5. Hubungan Masyarakat

Hubungan masyarakat merupakan bentuk manajemen komunikasi yang

bertujuan membangun citra perusahaan beserta produk dan jasa yang dimilikinya.

Pada dasarnya ada tiga tugas utama HUMAS yaitu : mempublikasikan,

membangun citra serta mengatasi rumor dan kejadian yang merusak citra baik

untuk perusahaan maupun prouduk yang dimiliki peruahaan. Oleh karena itu

dalam melakukan pekerjaannya, seorang humas harus berinteraksi dengan antara

lain; wartawan, masyarakat luas, pejabat pemerintah, para investor dan pemegang

saham serta organisasi nir laba, tergantung pada masalah yang harus diselesaikan
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oleh humas terkait. Ada beragam sarana yang digunakan dalam kegiatan

hubungan masayrakat antra lain dalam bentuk berita, pidato makalah tertulis,

profil perusahaan dsb.

Gambar 2.6 Kegiatan Hubungan Masyarakat (Kotler & Amstrong :2004)

2.3.4 Place (Tempat)

Tempat (place) merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas

saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara

penyampaian jasa kepada konsumen dan dimana lokasi yang strategis. Yang

pertama adalah lokasi. Lokasi berkenaan dengan keputusan perusahaan mengenai

dimana operasi dan staffnya akan ditempatkan. Pentingnya lokasi untuk jasa

tergantung pada jenis dan tingkat interaksi yang terlibat. Menurut Rambat

Lupiyoadi (2001:62), dalam hal ini ada tiga jenis transaksi yang mempengaruhi

lokasi, yaitu :
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1. Konsumen mendatangi pemberi jasa (perusahaan) : apabila keadaannya

seperti ini maka lokasi menjadi sangat penting peranannya. Perusahaan

sebaiknya memilih tempat yang dekat dengan konsumen sehingga mudah

dijangkau, dengan kata lain harus strategis.

2. Pemberi jasa mendatangi konsumen : dalam hal ini lokasi tidak terlalu

penting, tetapi yang harus diperhatikan adalah penyampaian jasa harus

tetap berkualitas.

3. Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung : berarti service

provider dan konsumen berinteraksi melalui sarana tertentu seperti

telepon, komputer atau surat. Dalam hal ini lokasi menjadi sangat tidak

penting selama komunikasi antara kedua pihak dapat terlaksana.

2.3.5 People (Orang)

Menurut Yazid (2001:20), pengertian orang/ people adalah semua pelaku

yang memainkan sebagian penyajian jasa dan karenanya mempengaruhi pembeli.

Pentingnya people dalam pemasaran jasa berkaitan erat dengan internal

marketing. Internal Marketing adalah interaksi atau hubungan antara setiap

karyawan dan departemen dalam suatu perusahaan. Tujuan adanya hubungan

tersebut adalah untuk mendorong people dalam kinerja agar dapat memberikan

kepuiasan kepada konsumen. Menurut Rambat Lupiyoadi (2001:63) terdapat

empat kriteria peranan atau pengaruh dari aspek people yang mempengaruhi

konsumen, yaitu peran :

a. Contractors : people disini berinteraksi langsung dengan konsumen

dalam frekuensi yang cukup sering dan sangat mempengaruhi keputusan

konsumen untuk membeli.

b. Modifier : people tidak secara langsung mempengaruhi konsumen tetapi

cukup sering berhubungan dengan konsumen, misalnya: resepsionis.

c. Influencers : people mempengaruhi konsumen dalam keputusan untuk

membeli tetapi tidak secara langsung kontak dengan konsumen.
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d. Isolateds : people tidak secara langsung ikut serta dalam marketing mix

dan juga tidak sering bertemu dengan konsumen. Misalnya : karyawan

bagian administrasi penjualan, SDM dan data processing.

2.3.6 Process (Proses)

Menurut Yazid (2001:22), pengertian proses adalah semua prosedur

aktual, mekanisme dan aliran aktivitas dengan jasa yang disampaikan yang

merupakan system dari penyajian atau operasi usaha.

Menurut Rambat Lupiyoadi (2001:64) proses dapat dibedakan dalam dua cara,

yaitu :

a. Complexity, dalam hal ini berhubungan dengan langkah-langkah dan tahap

dalam proses.

b. Divergence, berhubungan dengan adanya perubahan dalam langkah atau

tahap proses.

Sehubungan dengan cara tersebut, menurut Rambat Lupiyoadi (2001:64)

terdapat empat pilihan yang dapat dipilih oleh perusahaan, yaitu:

1) Reduced Divergence, dalam hal ini berarti terjadi pengurangan biaya,

peningkatan produktivitas dan kemudahan distribusi.

2) Increased Divergence, berarti memperbanyak fleksibilitas dalam produksi

yang dapat menimbulkan naiknya harga.

3) Reduced Complexity, berarti cenderung lebih terspesialisasi.

4) Increased Complexity, berarti lebih cenderung ke penetrasi pasar dengan

cara menembah service yang diberikan.

2.3.7 Phisical Evidence (Bukti Fisik)

Bukti fisik adalah perangkat-perangkat yang diperlukan dalam menyajikan

secara nyata kualitas produk dan layanan, dengan kata lain physical evidience

memberi petunjuk visual atau bewujud lainnya yang memberi bukti atas kualitas

jasa. Bukti fisik ini bisa dalam berbagai bentuk, misalnya: brosur, penampilan

staff, seragam karyawan, dekorasi internal dan eksternal bangunan yang atraktif,

ruang tunggu yang nyaman, dan lain-lain.
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Menurut Yazid (2001:21), pengertian bukti fisik adalah lingkungan fisik

dimana jasa disampaikan dan dimana perusahaan dan konsumennya berinteraksi

dan setiap komponen tangible memfasilitasi penampilan dan komunikasi jasa

tersebut. Masih menurut Yazid, terdapat dua tipe Phisical Evidence, yaitu :

a. Essential evidence : merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh

pemberi jasa mengenai desain dan layout dari gedung, ruang dan lain-lain.

b. Peripheral evidence : Merupakan nilai tambah yang bila berdiri sendiri

tidak akan berarti apa-apa. Sehingga fungsinya hanya sebagai pelengkap

saja.

2.4 Populasi dan Sampel

2.4.1 Pengertian Populasi dan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian dapat berupa populasi atau sampel.

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Objek atau nilai yang

akan diteliti dalam populasi disebut unit analisis atau elemen populasi. Unit

analisis dapat berupa orang, perusahaan, media, dan sebagainya (Hasan:2002).

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang

dianggap bisa mewakili populasi. Objek atau nilai yang diteliti dalam sampel

disebut unit sampel. Unit sampel mungkin sama dengan unit analisis, tetapi

mungkin juga tidak (Hasan:2002)

2.4.2 Alasan Pemilihan Sampel

Alasan dipilihnya sampel sebagai data antara lain sebagai berikut

(Hasan:2002):

1. Objek penelitian yang homogen

Di dalam menghadapi objek penelitian yang hampir homogen atau 100%

homogen, maka populasi tidak perlu, cukup hanya dengan mengambil

sampel untuk mendapatkan data yang diperlukan.
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2. Objek penelitian yang mudah rusak

Di dalam menghadapi objek penelitian yang mudah rusak, maka populasi

tidak mungkin diambil, sebab akan merusak seluruh objek yang akan

diselidiki.

3. Penghematan biaya dan waktu

Biaya yang dikeluarkan untuk mengambil populasi sebagai objek

penelitian lebih besar, jika dibandingkan dengan sampel, sehingga

penggunaan populasi banyak melakukan pemborosan, sedangkan

penggunaan sampel lebih simpel. Demikian pula halnya dengan waktu,

waktu yang digunakan untuk meneliti populasi lebih lama, jika

dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk meneliti sampel.

4. Masalah ketelitian

Mengingat banyaknya objek yang harus diteliti pada populasi

dibandingkan dengan sampel, maka keakuratan hasil penelitiannya juga

berkurang. Pengalaman menunjukkan bahwa semakin banyak objek yang

diteliti, makin kurang pula ketelitian yang dihasilkan.

5. Ukuran populasi

Untuk populasi tak hingga penelitiannya tidak mungkin dilakukan. Untuk

populasi terhingga, tetapi memiliki objek yang sedemikian besarnya,

penelitiannya juga sulit untuk dilakukan. Dengan demikian maka

penelitian sampel yang dikerjakan.

6. Faktor ekonomis

Faktor ekonomis disini diartikan apakah kegunaan dari hasil penelitian

sepadan dengan biaya, waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk

penelitian itu.

2.4.3 Syarat-Syarat Sampel yang Baik

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh sampel agar dapat dikatakan

sampel yang baik, yaitu sebagai berikut:
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1. Representatif

Suatu sampel dikatakan representatif, apabila cirri-ciri sampel yang

berkaitan dengan tujuan penelitian sama atau hampir sama dengan ciri-ciri

populasinya.

2. Memadai

Suatu sampel dikatakan memadai apabila ukuran sampelnya cukup untuk

meyakinkan kestabilan ciri-cirinya.

2.4.4 Ukuran Sampel

Untuk menentukan banyaknya sampel (ukuran sampel) dari suatu

populasi, ada beberapa cara yang dapat digunakan seperti berikut (Hasan:2002):

1. Pendapat Bailey

Bailey meyatakan bahwa untuk penelitian yang akan menggunakan

analisis statistik, ukuran sampel yang minimum adalah 30.

2. Pendapat Gay

Gay berpendapat bahwa ukuran minimum sampel yang dapat diterima

berdasarkan pada metode penelitian yang diguakan, yaitu sebagai berikut:

 Metode deskriptif, minimal 10% dari populasi. Untuk populasi

yang relatif kecil minimal 20%

 Metode deskriptif korelasi, minimal 30 subyek

 Metode expost facto, minimal 15 subyek per kelompok

 Metode experimental, minimal 15 subyek per kelompok

3. Rumus, yaitu sebagai berikut.

e. Ukuran populasi tidak diketahui dan diasumsikan populasi

berdistribusi normal:= .
Keterangan:

n = Besar sampel yang diperlukan

s = Perkiraan simpangan baku populasi

Z = Nilai standar sesuai dengan tingkat signifikansi
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T = Kesalahan penaksiran maksimum yang diterima

f. Ukuran Populasi diketahui dan diasumsikan populasi berdistribusi

normal:= 1 +
Keterangan:

n = Besar sampel yang diperlukan

N = Ukuran populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan

sampel yang masih dapat ditolerir.

2.4.5 Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan cara yang digunakan dalam pengambilan

sampel penelitian. Teknik sampling pada dasarnya dapat dibedakan

menjadi dua macam yaitu:

1. Sampling Probabilitas

Sampling probabilitas adalah cara pengambilan sampel berdasarkan

probabilitas atau peluang. Dalam semua sampling probabilitas, cara

pengambilannya dilakukan secara acak (random), artinya semua objek

atau elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih

sebagai sampel. Yang termasuk sampling probabilitas adalah sebagai

berikut:

a. Sampling acak sederhana

Yaitu bentuk sampling probabilitas yang sifatnya sederhana, dimana

tiap sampel yang berukuran sama memiliki suatu probabilitas atau

kesempatan sama untuk terpilih dari populasi.

b. Sampling stratified (sampling berlapis)

Yaitu bentuk sampling random dimana populasi dibagi dalam

kelompok-kelompok yang disebut strata.
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c. Sampling sistematis

Yaitu bentuk sampling random dimana elemen-elemen yang akan

diselidiki diambil berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah

disusun secara teratur.

d. Sampling cluster (sampling berkelompok)

Yaitu bentuk sampling random dimana populasinya dibagi menjadi

beberapa cluster dengan menggunakan aturan-aturan tertentu, seperti

batas-batas alam, wilayah administrasi pemerintahan dan sebagainya.

2. Sampling Nonprobabilitas

Sampling nonprobabilitas adalah cara pengambilan sampel yang tidak

berdasarkan probabilitas atau peluang. Dalam semua sampling

nonprobabilitas, kemungkinan atau peluang setiap anggota populasi untuk

menjadi anggota sampel tidak sama atau tidak diketahui. Yang termasuk

sampling nonprobabilitas antara lain sebagai berikut (Noor:2011) :

a. Systematic sampling

Adalah teknik sampling yang menggunakan nomor urut dari populasi

baik yang berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti

maupun nomor identitas tertentu, ruang dengan urutan yang seragam

atau pertimbangan sistematis lainnya.

b. Quota sampling

Yaitu teknik sampling yang menentukan jumlah sampel dari populasi

yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah kuota (jatah) yang

diinginkan.

c. Convenience sampling

Sampel dengan pertimbangan kemudahan merupakan teknik penentuan

sampel berdasarkan kemudaha saja. Seseorang diambil sebagai sampel

karena kebetulan orang tadi ada di situ atau kebetulan dia mengenal

orang tersebut.

d. Purposive sampling

Istilah purposive sering diterjemahkan bertujuan, karena purpose

artinya maksud atau tujuan; jadi purposive sampling diartikan sebagai



II-28

pengambilan sampel secara bertujuan (sesuai dengan tujuan

penelitian). Beberapa definisi lain juga menyebutkan bahwa purposive

sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan

khusus sehingga layak dijadikan sampel.

2.5 Instrumen Penelitian

Prinsip penelitian adalah melakukan pengukuran.  Oleh karena itu harus

ada alat ukur yang digunakan. Alat ukur itu sering disebut sebagai instrumen

penelitian.

2.5.1 Pengertian Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyanto (2001) dalam Hasan (2002) instrumen penelitian

adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial

yang diamati. Sedangkan menurut Suharsimi (1996), instrumen penelitian adalah

alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat,

lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Jadi, instrumen penelitian

adalah alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran, dalam hal ini alat

untuk mengumpulkan data pada suatu penelitian.

2.5.2 Skala Pengukuran

Menurut Sugiyono (2001) dalam Hasan (2002) skala pengukuran

merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan pajang

pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, alat ukur tersebut digunakan dalam

pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.

Skala pengukuran terdiri dari beberapa jenis berdasarkan kriteria yang

menyertainya. Berdasarkan sifatnya, skala pengukuran dapat dibagi sebagai

berikut:

1. Skala nominal, yaitu skala yang diberikan pada obyek/ kategori yang

sifatnya hanya sekedar label/ kode saja.

2. Skala ordinal, yaitu skala yang diberikan pada obyek/ kategori yang

sifatnya menyatakan tingkat dengan jarak/ rentang yang tidak harus sama.
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3. Skala interval, yaitu skala yang diberikan pada obyek/ kategori yag

sifatnya juga menyatakan tingkat dengan jarak/ rentang yang harus sama,

namun tidak terdapat titik nol absolut.

4. Skala rasio, yaitu skala yang diberikan pada obyek/ kategori yang sifatnya

menghimpun semua sifat dari ketiga skala lainnya dan dilengkapi dengan

titik nol absolut dengan makna empiris.

Berdasarkan fenomena sosialnya, skala pengukuran dapat dibedakan atas

dua, yaitu sebagai berikut:

1) Skala pengukuran untuk mengukur perilaku sosial dan kepribadian.

Contoh : skala sikap, skala moral, tes karakter, skala partisipasi sosial.

2) Skala pengukuran untuk mengukur berbagai aspek budaya lain dan

lingkungan sosial.

Contoh: skala untuk mengukur status sosial ekonomi, lembaga-lembaga

kemasyarakatan, dan kondisi kerumahtanggaan.

Berdasarkan penggunaannya, skala pengukuran dibedakan atas beberapa

jenis yaitu sebagai berikut:

1. Skala Likert

Skala likert merupakan jenis skala yang digunakan untuk mengukur

variabel penelitian (fenomena sosial spesifik), seperti sikap, pendapat,

dan persepsi sosial seseorang atau sekelompok orang.

Variabel penelitian yang diukur dengan skala likert ini, dijabarkan

menjadi indikator variabel yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak

penyusunan item-item instrumen, bisa berbentuk pernyataan atau

pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen ini memiliki gradasi dari

tertinggi (sangat positif) sampai pada terendah (sangat negatif), yang

jika dinyatakan dalam bentuk kata-kata dapat berupa antara lain

sebagai berikut:

a. Sangat baik a. Sangat setuju

b. Cukup Baik b. Setuju

c. Sedang c. Netral
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d. Kurang baik d. Tidak Setuju

e. Sangat tidak baik e. Sangat tidak setuju

Untuk keperluan analisis secara kuantitatif, maka jawaban-jawaban

tersebut diberi skor.

a. Sangat baik/ Sangat setuju dengan skor : 5

b. Cukup Baik/ Setuju dengan skor : 4

c. Sedang/ Netral dengan skor : 3

d. Kurang baik/ Tidak Setuju dengan skor : 2

e. Sangat tidak baik/ Sangat tidak setuju dengan skor : 1

2. Skala Guttman

Skala Guttman dikembangkan oleh Louis Guttman. Disebut juga

metode skalogram atau analisis skala. Skala Guttman memiliki

beberapa ciri penting, yaitu:

a. Memiliki sifat uni dimensional, artinya hanya ingin mengukur satu

dimensi dari suatu variabel penelitian yang memiliki beberapa

dimensi (multi dimensi)

b. Merupakan skala kumulatif, artinya pernyataan-pernyataan atau

pertanyaan-pertanyaan hanya memiliki bobot yang berbeda apabila

seseorang menyetujui pernyataan yang berbobot lebih berat, maka

dia juga menyetujui pernyataan yang bobotnya lebih rendah atau

kurang berbobot.

3. Skala Thurstone

Skala thurstone dikembangkan oleh L.L. Thurstone yang bertujuan

untuk mengurutkan responden berdasarkan kriteria tertentu. Dengan

metode ini, skala disusun sedemikian rupa, sehingga interval antar

urutan dalam skala mendekati interval yang sama besarnya.

2.5.3 Penyusunan Kuesioner

Merumuskan pertanyaan merupakan aspek penting dalam polling, yakni

membuat pertanyaan yang tepat yang dapat dipersepsi sama oleh semua
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responden. Berikut ini merupakan prinsip peyusunan pertanyaan-pertanyaan

dalam kuesioner (Noor:2011) :

1. Pertanyaan harus tepat untuk menangkap variabel yang diteliti

2. Bahasa dan kata-kata dalam kuesioner seharusnya disesuaikan dengan

tingkat pemahaman responden.

3. Bentuk dan jenis pertanyaan seharusnya dipilih yang dapat

meminimumkan bias responden

4. Data pribadi seharusnya dikumpulkan dengan memperhatikan sensitifitas

perusahaan dan privasi responden.

2.6 Uji Validitas dan Reliabilitas

Pertanyaan untuk mengukur variabel yang kita teliti sebelumnya harus

dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Bila instrument atau alat ukur tersebut

tidak valid maupun reliabel, maka tidak akan diperoleh hasil penelitian yang baik.

2.6.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-

benar mengukur apa yang ingin diukur. Validitas ini menyangkut akurasi

instrumen. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun tersebut valid/

sahih, maka perlu diuji dengan uji korelasi antara skor (nilai) tiap-tiap butir

pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut. Adapun teknik korelasi yang

biasa dipakai adalah teknik korelasi product moment, dan untuk mengetahui

apakah nilai korelasi tiap-tiap pertanyaan itu signifikan, maka dapat dilihat pada

tabel nilai product moment atau menggunakan SPSS untuk mengujinya. Adapun

untuk butir pertanyaan yang tidak valid harus dibuang atau tidak dipakai sebagai

instrumen pertanyaan (Noor : 2011). Rumus korelasi product moment adalah

sebagai berikut:
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Keterangan : rxy = nilai korelasi X dan Y

N = jumlah sampel

X = nilai per butir

Y = total nilai kuesioner masing – masing responden

Maksud dari uji validitas ini adalah untuk menguji apakah setiap item variabel

dapat dimengerti oleh responden, sehingga mampu memberikan jawaban yang

tepat. Suatu alat ukur dikatakan valid apabila nilai rhitung > rtabel maka butir atau

item pertanyaan dalam kuesioner tersebut dinyatakan valid.

2.6.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur

dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana alat

pengukur dikatakan konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih

terhadap gejala yang sama. Uji reliabilitas hanya dilakukan pada pertanyaan yang

telah memenuhi uji validitas, jika tidak memenuhi syarat uji validitas maka tidak

perlu diteruskan untuk uji reliabilitas (Noor : 2011).

2.7 Cluster Analysis (Analisis Klaster)

2.7.1 Definisi Cluster Analysis

Analisis Cluster merupakan teknik multivariat yang mempunyai tujuan

utama untuk mengelompokan objek-objek berdasarkan karakteristik yang

dimilikinya. Analisis Cluster mengklasifikasi objek sehingga setiap objek yang

paling dekat kesamaannya dengan objek lain berada dalam cluster yang sama.

Cluster-cluster yang terbentuk memiliki homogenitas internal yang tinggi dan

heterogenitas eksternal yang tinggi. Berbeda dengan teknik multivariat lainnya,

analisis ini tidak mengestimasi set variabel secara empiris sebaliknya

menggunakan set variabel yang ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Fokus dari

Analisis Cluster adalah membandingkan objek berdasarkan set variabel, hal inilah

yang menyebabkan para ahli mendefinisikan set variabel sebagai tahap kritis

dalam analisis cluster. Set variabel cluster adalah suatu set variabel yang

mempresentasikan karakteristik yang dipakai objek-objek. Solusi Analisis Cluster
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bersifat tidak unik, anggota cluster untuk tiap penyelesaian/solusi tergantung pada

beberapa elemen prosedur dan beberapa solusi yang berbeda dapat diperoleh

dengan mengubah satu elemen atau lebih. Solusi cluster secara keseluruhan

bergantung pada variabel-variabel yang digunakan sebagai dasar untuk menilai

kesamaan. Penambahan atau pengurangan variabel-variabel yang relevan dapat

mempengaruhi substansi hasil analisis cluster. (Ediyanto, dkk : 2013).

2.7.2 Metode Dalam Analisis Cluster

1. Metode Hirarki Cluster

Teknik hirarki (hierarchical methods) adalah teknik clustering membentuk

kontruksi hirarki atau berdasarkan tingkatan tertentu seperti struktur pohon

(struktur pertandingan). Dengan demikian proses pengelompokkannya dilakukan

secara bertingkat atau bertahap. Hasil dari pengelompokan ini dapat disajikan

dalam bentuk dendogram. Metode-metode yang digunakan dalam teknik hirarki:

a. Agglomerative Methods

Metode ini dimulai dengan kenyatan bahwa setiap obyek membentuk

clusternya masing-masing. Kemudian dua obyek dengan jarak terdekat

bergabung. Selanjutnya obyek ketiga akan bergabung dengan cluster yang ada

atau bersama obyek lain dan membentuk cluster baru. Hal ini tetap

memperhitungkan jarak kedekatan antar obyek. Proses akan berlanjut hingga

akhirnya terbentuk satu cluster yang terdiri dari keseluruhan obyek. Ada

beberapa teknik dalam Agglomerative methods yaitu:

1) Single Linkage, prosedur ini didasarkan pada jarak terkecil. Jika dua obyek

terpisah oleh jarak yang pendek maka kedua obyek tersebut akan digabung

menjadi satu cluster dan demikian seterusnya.

2) Complete Linkage, berlawanan dengan Single Linkage prosedur ini

pengelompokkannya berdasarkan jarak terjauh.

3) Average Linkage, prosedur ini hampir sama dengan Single

Linkage maupun Complete Linkage, namun kriteria yang digunakan

adalah rata-rata jarak seluruh individu dalam suatu cluster dengan jarak

seluruh individu dalam cluster yang lain.
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4) Ward’s Method, jarak antara dua cluster dalam metode ini berdasarkan

total sum of square dua cluster pada masing-masing variabel.

5) Centroid Method, jarak antara dua cluster dalam metode ini berdasarkan

jarak centroid dua cluster yang bersangkutan.

Tahap-tahap pengelempokkan data dengan menggunakan metode hirarki

adalah (Purnamasari : 2011) :

1) Tentukan matriks jarak antar data yang dikelompokkan.

2) Tentukan dua data yang mempunyai jarak terkecil kemudin gabungkan

dua data ini ke dalam satu kelompok.

3) Modifikasi matriks jarak sesuai aturan jarak antar kelompok yang sesuai

dengan metode pengelompokan yang dipakai.

4) Lakukan langkah 2 dan 3 sampai matriks jarak berukuran 1x1

2. Metode Non-Hirarki Cluster (K-Means)

Kebalikan dari metode hirarki, metode nonhirarki tidak meliputi

proses “treelike construction“. Justru menempatkan objek-objek ke dalam cluster

sekaligus sehingga terbentuk sejumlah cluster tertentu. Langkah pertama adalah

memilih sebuah cluster sebagai inisial cluster pusat, dan semua objek dalam jarak

tertentu ditempatkan pada cluster yang terbentuk. Kemudian memilih cluster

selanjutnya dan penempatan dilanjutkan sampai semua objek ditempatkan. Objek-

objek bisa ditempatkan lagi jika jaraknya lebih dekat pada cluster lain daripada

cluster asalnya. Metode nonhirarki cluster berkaitan dengan K-means custering,

dan ada tiga pendekatan yang digunakan untuk menempatkan masing-masing

observasi pada satu cluster.

1) Sequential Threshold

Metode Sequential Threshold memulai dengan pemilihan satu cluster dan

menempatkan semua objek yang berada pada jarak tertentu ke dalamnya.

Jika semua objek yang berada pada jarak tertentu telah dimasukkan,

kemudian cluster yang kedua dipilih dan menempatkan semua objek yang
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berjarak tertentu ke dalamnya. Kemudian cluster ketiga dipilih dan proses

dilanjutkan seperti yang sebelumnya.

2) Parallel Threshold

Metode Parallel Threshold merupakan kebalikan dari pendekatan yang

pertama yaitu dengan memilih sejumlah cluster secara bersamaan dan

menempatkan objek-objek kedalam cluster yang memiliki jarak antar

muka terdekat. Pada saat proses berlangsung, jarak antar muka dapat

ditentukan untuk memasukkan beberapa objek ke dalam cluster-cluster.

Juga beberapa variasi pada metode ini, yaitu sisa objek-objek tidak

dikelompokkan jika berada di luar jarak tertentu dari sejumlah cluster.

3) Optimizing

Merupakan pengembangan dari kedua metode diatas dengan melakukan

optimasi pada penempatan obyek yang ditukar untuk cluster lainnya

dengan pertimbangan krteria optimasi.

Menurut Santosa (2007) dalam Oscar Ong (2013), langkah-langkah

melakukan clustering dengan metode Non-Hirarki Cluster (K-Means) adalah

sebagai berikut:

1) Pilih jumlah cluster k.

2) Inisialisasi k pusat cluster ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Namun

yang paling sering dilakukan adalah dengan cara random. Pusat-pusat

cluster diberi nilai awal dengan angka-angka random.

3) Alokasikan semua data/ objek ke cluster terdekat.

Kedekatan dua objek ditentukan berdasarkan jarak kedua objek tersebut.

Demikian juga kedekatan suatu data ke cluster tertentu ditentukan jarak

antara data dengan pusat cluster. Dalam tahap ini perlu dihitung jarak tiap

data ke tiap pusat cluster. Jarak paling dekat antara satu data dengan satu

cluster tertentu akan menentukan suatu data masuk dalam cluster mana.

4) Hitung kembali pusat cluster dengan keanggotaan cluster yang sekarang.

Pusat cluster adalah rata-rata dari semua data/ objek dalam cluster tertentu.
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Jika dikehendaki bisa juga menggunakan median dari cluster tersebut. Jadi

rata-rata (mean) bukan satu-satunya ukuran yang bisa dipakai.

5) Tugaskan lagi setiap objek memakai pusat cluster yang baru. Jika pusat

cluster tidak berubah lagi maka proses clustering selesai. Atau, kembali ke

langkah nomor 3 sampai pusat cluster tidak berubah lagi.

2.8 Analisis Korelasi

Analisis korelasi atau koefisien korelasi pertama kali diperkenalkan oleh

Karl Pearson sekitar tahun 1900, koefisien korelasi menggambarkan keeratan

hubungan antara dua gugus variabel berskala selang atau rasio. Dilambangkan

dengan r, koefisien korelasi sering juga disebut dengan r Pearson atau koefisien

korelasi produk-momen Pearson. Tinggi rendahnya derajat keeratan antar variabel

dapat dilihat dari koefisien korelasinya. Koefisien korelasi yang mendekati angka

+1 berarti terjadi hubungan positif yang erat, bila mendekati angka -1 berarti

terjadi hubungan negatif yang erat. Koefisiaen korelasi yang mendekati angaka

nol ( 0 ) berarti hubungan kedua variabel adalah lemah atau tidak erat. Adapun

kriteria penilaian korelasi menurut Sugiyono (2003 ; 216) yaitu :

Tabel 3.5 Kriteria Penilaian Korelasi
Interval Koefisian Tingkat Hubungan

0.00 – 0.199 Sangat Rendah
0.20 – 0.399 Rendah
0.40 – 0.599 Sedang
0.60 – 0.799 Kuat
0.80 – 1.000 Sangat Kuat

Nilai r terletak dari -1 sampai +1 atau ditulis -1≤ r ≤ +1.

Koefisien korelasi sama dengan –1 atau sama dengan +1 berarti hubungan

keduanya sangat erat atau sangat sempurna. Untuk mencari nilai koefisien korelasi

( r ) dapat digunakan rumus sebagai berikut (Soetjipto, dkk:1999) :
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Keterangan:

r : Koefisien korelasi

n : Jumlah sampel∑X : Jumlah pengamatan variabel X∑Y : Jumlah pengamatan variabel Y∑X2
: Jumlah kuadrat pengamatan variabel X

(∑X)2
: Kuadrat jumlah pengamatan variabel X∑Y2
: Jumlah kuadrat pengamatan variabel Y

(∑Y)2
: Kuadrat jumlah pengamatan variabel Y∑X : Jumlah hasil kali variabel X dan Y

r =
(∑XY)−(∑X)(∑Y)(∑X ) (∑X) (∑Y ) (∑Y)


