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BAB III 

ANALISIS PASAR 

 

 

3.1.1. Market Issues 

Dalam mengembangkan suatu bisnis baru, mengetahui dan memahami 

kondisi pasar yang terus menerus berkembang adalah hal yang penting. Ferrel, 

Lukas dan Pride (2012:89) menyatakan: 

“Marketing research often focuses on identifying and defining market 

opportunities or changes in the environment. When a company discovers a 

market opportunity, it may need to conduct research to understand the 

situation more precisely so that it can craft an appropriate marketing 

strategy.” 

Mengenal dan mendefinisikan peluang pasar, suatu perusahaan perlu 

melakukan penelitian untuk memahami situasi dengan tepat. Dengan mengetahui 

kondisi pasar maka dapat dianalisa kemampuan suatu bisnis untuk bertahan dan 

berkembang dalam pasarnya.  

Saat ini pada pasar yang menjadi target bisnis BonSalsa hanya ada saus-

saus masakan yang standar seperti saus tomat, saus sambal, kecap manis, kecap 

asin, dan saus tiram. Saus-saus standar tersebut menjadi salah satu bahan utama 

dalam memasak, dan dalam penggunaannya harus memperhatikan komposisi 

masing-masing saus masakan agar dapat menghasilkan cita rasa yang diinginkan. 

Produk yang ditawarkan BonSalsa adalah saus instan yang dapat langsung 

digunakan dalam memasak tanpa perlu mengkombinasikan berbagai saus standar. 
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Contoh saus instan yang ditawarkan adalah saus asam manis, saus telur asin, saus 

lada hitam dan saus kopi. 

Bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi pasar sekarang, peneliti 

telah menyebarkan kuesioner online yang telah diisi oleh 21 responden. Kuesioner 

disebarkan khususnya kepada para wiraswasta dan mahasiswa bisnis kuliner 

karena target utama BonSalsa adalah wiraswasta bisnis kuliner. 

Gambar 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 adalah diagram profil responden yang terdiri 

atas usia, pekerjaan, dan domisili. 

Gambar 3.1 Diagram Demografi Usia Responden Kuesioner 

Sumber : Data Diolah (2016) 

 

Pembagian kuesioner difokuskan kepada responden pada rentang usia 20 

tahun ke atas dikarenakan target pasar yang dituju oleh BonSalsa adalah para 

pelaku bisnis pada rentang usia tersebut. 
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Gambar 3.2 Diagram Demografi Pekerjaan Responden Kuesioner 

Sumber: Data Diolah (2016) 

 

 
Gambar 3.3 Diagram Demografi Penghasilan Responden Kuesioner 

Sumber: Data Diolah (2016) 

 

Target utama pemasaran produk BonSalsa adalah para pelaku bisnis 

kuliner. Penulis menggolongkan jenis pekerjaan menjadi mahasiswa bisnis kuliner 

(sebagai calon wiraswasta kuliner), wiraswasta kuliner, dan karyawan swasta. 

Hasil kuesioner didapatkan responden terbanyak adalah wiraswasta kuliner 
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sebanyak 43%, mahasiswa kuliner sebanyak 38% dan karyawan swasta sebanyak 

19%. 

Gambar 3.4 Diagram Demografi Domisili Responden Kuesioner 

Sumber: Data Diolah (2016) 

 

Penulis memfokuskan responden khusus pada para pelaku kuliner di 

wilayah Surabaya karena target utama pemasaran BonSalsa dimulai di area 

Surabaya. Hasil yang didapatkan yaitu 48% responden berdomisili di Surabaya 

Barat, 19% responden berdomisili di Surabaya Timur, 14% responden berdomisili 

di Surabaya Selatan, 14% responden berdomisili di Surabaya Pusat dan 5% 

responden berdomisili di luar Surabaya. 

Dalam kuesioner yang disebarkan penulis juga dicantumkan pertanyaan 

untuk menyurvei pendapat pada responden mengenai perkembangan bisnis 

kuliner saat sekarang. 
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Gambar 3.5 Diagram Perkembangan Kuliner menurut Responden Kuesioner 

Sumber: Data Diolah (2016) 

 

Sebanyak 86% responden berpendapat bahwa bisnis kuliner sekarang telah 

berkembang, sedangkan 14% sisanya berpendapat bahwa bisnis kuliner belum 

cukup berkembang. Perkembangan bisnis kuliner menjadi kesempatan untuk 

bisnis BonSalsa dapat berkembang sesuai dengan target pasar yang telah 

ditentukan. 

 

3.2. Market Segments 

Bertujuan untuk mengetahui dan mengenal target pasar yang dituju suatu 

bisnis, maka perlu adanya segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah 

pengelompokan suatu pasar yang heterongen ke dalam kelompok-kelompok yang 

memiliki kesamaan kebutuhan dan kesamaan karakter konsumsi. 

Metode yang digunakan untuk analisis segmentasi pasar BonSalsa adalah 

STP (Segmentation, Targeting, Positioning), yaitu pembagian segmen pasar, 

14% 

86% 

Apakah menurut Anda bisnis kuliner ini 
sudah berkembang? 

Ya

Tidak
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penentuan target pasar yang sesuai dan pengembangan sebuah value positioning. 

Berikut adalah analisis STP untuk BonSalsa : 

3.2.1. Segmentation 

Dalam bukunya yang berjudul Principles Of Marketing, Kotler dan 

Armstrong (2012:190) berpendapat : 

”Through market segmentation, companies divide large, heterogeneous 

markets into smaller segments that can be reached more efficiently and 

effectively with products and services that match their unique needs.“ 

 

Segmentasi pasar berperan untuk membantu perusahaan membagi suatu 

pasar yang besar dan heterogen menjadi segmen-segmen lebih kecil yang dapat 

dijangkau dengan lebih efisien dan efektif dengan produk dan jasa sesuai dengan 

kebutuhan unik segmen pasar tersebut. Segmentasi pasar untuk BonSalsa akan 

dibagi menjadi tiga bagian yaitu segi demografis, segi geografis dan segi 

psikografis. 

Pengelompokan berdasarkan segi demografis, target pasar BonSalsa dibagi 

berdasarkan rentang usia serta pekerjaan. Rentang usia dibagi menjadi lima yaitu, 

>20 tahun, 20-30 tahun, 31-40 tahun, 41 – 50 tahun dan > 50 tahun. Sedangkan 

pekerjaan dibagi menjadi tiga jenis utama yaitu mahasiswa bisnis kuliner, 

wiraswasta kuliner dan karyawan swasta (di luar bidang kuliner). 
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Gambar 3.6 Segmentation BonSalsa (Segi Demografis) 

Sumber: Data Diolah (2016) 

 

Gambar 3.7 Segmentation BonSalsa (Segi Demografis) 

Sumber: Data Diolah (2016) 
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Pengelompokan berdasarkan segi geografis, BonSalsa membagi 

masyarakat berdasarkan daerah-daerah dalam kota Surabaya.  

Gambar 3.8 Segmentation BonSalsa (Segi Demografis) 

Sumber: Data Diolah (2016) 

 

Pengelompokan berdasarkan segi psikografis, BonSalsa membagi 

masyarakat ke dalam tiga kriteria, yaitu: masyarakat yang pernah dan belum 

pernah menjumpai produk saus instan, masyarakat yang pernah dan belum pernah 

mencoba produk saus instan, dan masyarakat yang sudah dan belum menemui 

produk saus instan sesuai keinginannya. 
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Gambar 3.9 Segmentation BonSalsa (Segi Psikografis) 

Sumber: Data Diolah (2016) 

 

Gambar 3.10 Segmentation BonSalsa (Segi Psikografis) 

Sumber: Data Diolah (2016) 



24 

 

Gambar 3.11 Segmentation BonSalsa (Segi Psikografis) 

Sumber: Data Diolah (2016) 

3.2.2. Targeting 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:190): “Market targeting (or 

targeting) consists of evaluating each market segment’s attractiveness and 

selecting one or more market segments to enter.” Targeting mencakup evaluasi 

terhadap kebutuhan tiap segmen pasar dan memilih segmen pasar yang akan 

dimasuki. 

Target pasar BonSalsa secara demografis adalah masyarakat dengan 

rentang usia 20 tahun ke atas, dan dengan pekerjaan mahasiswa bisnis kuliner 

(sebagai calon wiraswasta kuliner) dan wiraswasta kuliner.  
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Gambar 3.12 Targeting BonSalsa (Segi Demografis) 

Sumber: Data Diolah (2016) 

 

Gambar 3.13 Targeting BonSalsa (Segi Demografis) 

Sumber: Data Diolah (2016) 
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Gambar 3.13 Targeting BonSalsa (Segi Geografis) 

Sumber: Data Diolah (2016) 

 

Target pasar secara psikografis dibagi menjadi kriteria yaitu masyarakat 

yang pernah menjumpai produk saus instan, masyarakat yang pernah mencoba 

produk saus instan dan masyarakat yang belum menemukan produk saus instan 

yang diinginkan pada pasar sekarang. 

Gambar 3.14 Targeting BonSalsa (Segi Psikografis) 

Sumber: Data Diolah (2016) 
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Gambar 3.15 Targeting BonSalsa (Segi Psikografis) 

Sumber: Data Diolah (2016) 

 

Gambar 3.16 Targeting BonSalsa (Segi Psikografis) 

Sumber: Data Diolah (2016) 

 

3.2.3. Positioning 

 Kotler dan Armstrong (2012:207) mendefinisikan product positioning 

sebagai the way the product is defined by consumers on important attributes—the 

place the product occupies in consumers’ minds relative to competing products. 
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Positioning merupakan sebuah pencitraan mengenai produk yang akan 

ditanamkan dalam pikiran customer.  

BonSalsa memposisikan diri sebagai perusahaan saus pertama yang 

memproduksi saus instan siap pakai, yang dapat mempermudah dan 

mempersingkat proses memasak, dengan menjamin kualitas rasa masakan. 

 

3.3. Needs and Demands 

Dalam pengembangan suatu bisnis, sangat penting untuk mengetahui dan 

mengenali kebutuhan target pasar yang dituju .Understanding customer needs, 

wants, and demands in detail provides important input for designing marketing 

strategies (Kotler dan  Armstrong, 2012:6). Memahami kebutuhan dan 

permintaan pasar maka dapat dapat diketahui apakah produk yang ditawarkan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak, serta dapat dibentuk strategi 

marketing yang sesuai. 

Berdasarkan hasil analisis melalui pertanyaan apakah responden pernah 

mencoba produk saus instan, hasilnya adalah 71% menjawab sudah pernah, dan 

29% menjawab belum pernah. Selain itu, 95% responden merasa bahwa adanya 

produk saus instan akan membantu dalam memasak. Hal ini menunjukkan bahwa 

kebutuhan untuk suatu produk saus instan yang mempermudah dalam proses 

memasak cukup tinggi. 
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Gambar 3.17 Diagram Ketertarikan Masyarakat terhadap Produk Saus Instan 

Sumber: Data Diolah (2016) 

 

Gambar 3.18 Diagram Kebutuhan Masyarakat akan Produk Saus Instan 

Sumber: Data Diolah (2016) 

 

Kebutuhan terhadap produk saus instan juga disertai dengan permintaan 

rasa saus instan yang masih belum bisa dipenuhi oleh pasar yang ada saat ini. Hal 

ini tercermin dari hasil kuesioner dimana 71% responden menjawab masih ada 
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rasa saus instan yang belum ditemuinya, contohnya: saus instan telur asin, 

remoulade, dan saus tartar. 

Gambar 3.19 Diagram Permintaan Masyarakat terhadap Variasi Rasa Produk Saus   

                      Instan 

Sumber: Data Diolah (2016) 

 

3.4. Switching Cost 

Switching cost didefinisikan oleh Burham (2003) dalam Jensen (2014:13) 

sebagai “the onetime costs that customers associate with the process of switching 

from one provider to another”. Switching cost adalah biaya sekali pakai yang 

dirasakan oleh konsumen dalam kaitannya untuk peralihan dari suatu penyedia 

produk atau jasa, ke penyedia produk atau jasa lainnya.  

Dikarenakan banyaknya bahan yang dibutuhkan untuk membuat suatu 

saus masakan yang enak (contoh: saus lada hitam, saus asam manis, saus telur 

asin) menjadikan biaya produksi untuk satu jenis saus menjadi besar. Sedangkan 

mayoritas responden rela membayar harga Rp 20.000,00 – Rp 50.000,00 per 

bungkus untuk produk saus instan. Dengan demikian switching cost konsumen 

71% 

29% 
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BonSalsa tinggi karena dapat mencapai biaya produksi masakan yang lebih 

rendah. 

Gambar 3.20 Biaya yang Rela Dikeluarkan Untuk Membeli Produk Saus Instan  

                       per Bungkus 

Sumber: Data Diolah (2016) 

 

3.5. Revenue Attractiveness 

Berdasarkan hasil yang didapat dari responden, BonSalsa memiliki daya 

tarik pendapatan cukup tinggi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut: 
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Gambar 3.21 Apakah Bisnis Kuliner Sudah Berkembang 

Sumber: Data Diolah (2016) 

 

Perkembangan kuliner di Indonesia membuka peluang besar untuk usaha 

kuliner seperti kafe dan restoran. 

Gambar 3.22 Seberapa Sering makan di Depot/restoran/kafe dalam satu bulan 

Sumber: Data Diolah (2016) 
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Mayoritas penduduk Surabaya makan di restoran, depot atau kafe 11-20 

kali dalam satu bulan.  

Gambar 3.23 Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Makan Dalam Satu Bulan 

Sumber: Data Diolah (2016) 

 

Biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk makan di depot/restoran/café 

dalam satu bulan mayoritas adalah Rp 100.000,00 – Rp 500.000,00 

Gambar 3.24 Produk Saus Instan Akan Membantu Anda 

Sumber: Data Diolah (2016) 
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Menurut responden yaitu para pelaku bisnis kuliner Surabaya produk saus 

instan akan membantu dalam proses memasak. 

Gambar 3.25 Biaya yang Rela Anda Keluarkan untuk Membeli Produk Saus  

                       Instan per Bungkus 

Sumber: Data Diolah (2016) 

 

Mayoritas biaya yang rela dikeluarkan oleh responden untuk membeli 

produk saus instan per bungkus adalah Rp 20.000,00 – Rp 50.000,00. 

Berdasarkan analisis terhadap tanggapan responden tersebut, dapat 

disimpulkan para pelaku bisnis kuliner di Surabaya membutuhkan produk saus 

instan sehingga membuat revenue attractiveness BonSalsa cukup tinggi. 
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