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f>ENDAIItIUIAN 

.... Lalar nclakang Pencnluan Pokok 8ahasan 

Pada pcrlcngahan lahun 1997 sampai saal ini, hangsa Indonesia dilanda 

kondisi rerekonomian yang sangat rnenyusahkan. Bagi perusahaan, darnpak dari 

kondisi tersebut rnernerlukan perubahan strategi pernasaran yang harus tereneana 

sccara baik, sebab jika tidak rnaka darat dipastikan akan rnengakibalkan runtuhnya 

usaha yang tengah dike lola. Bagi perusahaan berskala kecil dan rnenengah adanya 

kondisi seperli ini sangal !erasa, teru!arna dari segi kurnngnya dana dan sulitnya 

rnendapatkan pasar yang rnengunlungkan. 

Perusahaan rnenjadi sulit sekali untuk rnengernbangkan usahanya karena 

ketidakmarnpllan lIntllk Illenghasilkan laba yang dapat dipakai sebagai tarnbahan 

investasi. Iial ini disebabkan olch selllakin Illerosotnya tingkat pcnjualan yang 

didapat oleh perusahaan yang bersangkutan. Dari segi perusahaan, adanya keadaan 

ckonomi ~'ang Illcnyusahkan atau yang dikenal dcngan krisis ekonollli rnernbuat 

pcrusahaan mcnghasilkan produk dcngan harga jual ~'ang tinggi. Ilalwn baku produk 

maupun bia\'a-hia\'a lain tcrillasuk biaya tenaga kerja maupun bia\'a orerasional lain 

Illl'njadi sallgat till!,gi Ikngan kcnaikall hiaya 1I1ltlik produk. Il11'Illhllat kOIlSllllll'1l 

Illcllgalarni pClllirUllall da~a heli. 

(iulla untuk Jl1cnyiasati hal ini, pcrus;d,aan harus hcnar-bcnar dapat rncmbaca 

pasar scbagai pcluang lIntllk dapat Jl1enjaga kelangsllngan usahanya Salah satu cara 
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yang dipakai adalah dcngan pcnctapan scgrncnlasi pasar, yailu rncrnbagi pasar 

mcnjadi kclompok-kelornpok pcmbcli yang berbeda, yang rnungkin rnemerlukan 

produk alau ramuan pemasaran lersendiri. Dcngan rnembagi pasar menjadi 

kclornpok-kclornpok, perusahaan dapal rnengetahui bagairnana kcadaan konsurncn 

dan kctcpatan produknya bagi konsulllcn dalall1 hal ini kcrnall1puan daya bcli 

konsull1cn terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga dapat 

ditelapkan pasar sasaran bagi produk yang dihasilkan. 

1.2.Pokok Bahasan 

Penulisan ini akan membahas cara ll1enyisiali segmentasi pasar pada krisis 

daya bcli. yaitu bagaill1ana menctapkan scgll1cntasi pnsar pada kcndaan krisis daya 

bel i konsull1en. 

1.3.Tujuan Penulisan 

Penulisan ini berlujuan: 

n. Untuk Il1cll1ahall1i apa yang dirnaksud dengan segmentasi pasar. 

b. Untuk mengevaluasi bagaimana hubungan antara segmentasi pasar dengan krisis 

daya bcli. 

c. Untuk mcnganalisn pencrapan scgmcntasi pasar yang Icpat pada kcndaan krisis 

daya beli. 


