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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 Bab pendahuluan ini membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Batasan Penelitian, Tujuan Penelitian, serta Manfaat Penelitian yang 

dilakukan.  

1.1 Latar Belakang 

Persaingan bisnis yang sangat ketat membuat banyak perusahaan mulai 

mengidentifikasi pasar yang semula hanya memproduksi produk untuk dipasarkan 

secara masal. Pembagian pasar ini digunakan untuk melakukan pemusatan 

distribusi produk ke daerah atau tempat-tempat yang berminat tinggi terhadap 

produk yang dijual. Segmentasi pasar merupakan salah satu strategi pemasaran 

yang digunakan untuk memungkinkan peserta dalam membentuk pondasi yang 

kuat sehubungan dengan mencapai tujuan wirausaha. (CIPSED Project. 2011) 

Pertumbuhan pasar saat ini dianggap mengalami banyak perubahan 

disebabkan karena perubahan tingkat konsumsi dari konsumen yang meningkat 

pada Tahun 2011 sebesar 4,7% lebih tinggi dari rata-rata yaitu sebesar 4,4% yang 

disertai dengan pendapatan masyarakat yang meningkat. (CIPSED Project. 2011). 

Pihak manajemen perusahaan harus mampu mengetahui pasar yang akan 

dijadikan prospek dalam memasarkan produk.  

Keterbatasan modal merupakan faktor utama dalam memasarkan suatu 

produk. Pemasaran yang dilakukan secara masal dianggap tidak efisien lagi 

karena faktor biaya dan geografis pemasaran yang sangat tinggi dan besar menjadi 

pengaruh yang tinggi bagi perusahaan. Persebaran penduduk dan juga perilaku 

kebiasaan yang berbeda membuat pemasaran produk secara masal kini 

ditinggalkan. Perusahaan tidak dapat melayani semua pelanggan pasar yang besar, 

luas dan beraneka ragam dengan segmentasi pasar yang baik maka perusahaan 

mampu melayani target strategisnya yang sempit secara efektif dan efisien 

dibandingkan kompetitor yang bersaing dipasar yang lebih luas. (Budi Santosa. 

2007,h.249) 
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Strategi pemasaran yang tepat bagi suatu perusahaan dapat meningkatkan 

pendapatan bagi perusahaan. Suatu produk tidak akan dibeli bahkan dikenal jika 

produk yang dijual tidak jelas kegunaannya. Segmentasi pasar digunakan untuk 

memprediksi permintaan pasar berdasarkan pengelompokan pasar diantaranya 

adalah Measurability (ciri-ciri dan  sifat pembeli), Accestability (pemusatan 

terhadap segmen yang dipilih oleh perusahaan) dan  Substantiability (segmen 

besar dan menguntungkan untuk dilayani). (Fandy Ciptono, 2001)  

CV. Guna Laksana Cipta adalah sebuah perusahaan furniture yang telah 

menyadari akan pentingnya melakukan segmentasi pelanggan dan melakukan 

hubungan dengan pelanggan. Perusahaan ini telah menangani penjualan furniture 

sejak Tahun 2002 (sumber dari data yang didapatkan). CV. Guna Laksana Cipta 

telah memiliki pelanggan sebanyak 583 orang dari Tahun 2002 hingga Tahun 

2014. Perusahaan ini memiliki kesulitan dalam mempertahankan pelanggan yang 

dimilikinya dan dipengaruhi oleh data yang berkembang maka analisa terhadap 

data tidak bisa dilakukan secara konvensional dari penelitian tersebut penerapan 

data mining untuk mengetahui loyalitas pelanggan yang dimiliki.  

Segmentasi pasar yang dilakukan adalah segmentasi pelanggan berdasarkan 

loyalitas customer. Keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen didasari 

oleh kebutuhan dan sifat yang dimiliki serta perilakunya masing-masing.. 

Segmentasi pelanggan diperlukan untuk memperlakukan pelanggan secara tepat 

dengan membedakan pelanggan dengan loyalitas tinggi dan loyalitas rendah. 

Metode yang digunakan dalam melakukan segmentasi pelanggan adalah Fuzzy C-

Means dan untuk metode penentuan atribut yang digunakan adalah menggunakan 

metode Fuzzy RFM (Recency, Frequency, Monetary). 

Penelitian yang terkait dengan segmentasi pasar telah dilakukan dengan 

menggunakan metode Ant-Kmeans Clustering dalam studi kasusnya adalah 

perusahaan industri (Budi Santosa, 2007,h.250). Penggunaan metode Fuzzy telah 

dilakukan untuk melakukan segmentasi pelanggan pada perusahaan retail 

(Yohana, 2011). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Fuzzy    

C-Means dengan segmentasi pelanggan berdasarkan tingkat loyalitas pada 

perusahaan.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang diatas dan menjadi 

inti penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana segmentasi pelanggan dengan menggunakan Metode Fuzzy      

C-Means pada perusahaan furniture studi kasus CV. Guna Laksana Cipta. 

2. Bagaimana hasil kinerja Algoritma Fuzzy C-Means dalam proses data 

mining dalam melakukan segmentasi pelanggan di perusahaan furniture. 

 

1.3 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian yang digunakan untuk membatasi luasnya cakupan 

penelitian, batas penelitian dari penelitian ini adalah:  

1. Penggunaan Algoritma Clustering Fuzzy C-Means untuk mengidentifikasi 

pelanggan berdasarkan tingkat loyalitas pelanggan pada Perusahaan 

Furniture CV. Guna Laksana Cipta.  

2. Penentuan atribut menggunakan Metode Fuzzy RFM (Recency, Frequency, 

Monetary) dengan menggunakan data transaksi yang dilakukan oleh 

konsumen dari database yang dimiliki oleh perusahaan dengan periode 

transaksi Tahun 2002 sampai Tahun 2014.  

3. Tools yang digunakan adalah Matlab R2014a dan DBMS (Database 

Management System) menggunakan SQL Server 2005. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai dasar untuk menentukan hasil, tujuan 

dari penilitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Membangun sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan segmentasi  

pelanggan dengan menggunakan Metode Clustering Fuzzy C-Means dan 

Metode Fuzzy RFM Perusahaan Furniture CV. Guna Laksana Cipta. 

2. Mengetahui hasil kinerja Algoritma Fuzzy C-Means dalam Proses         

Data Mining untuk melakukan segmentasi pelanggan di perusahaan 

furniture. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari segmentasi pelanggan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengembangkan wawasan dalam melakukan segmentasi pasar terhadap 

pelanggan pada perusahaan.  

2. Memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan untuk meneliti unjuk kerja 

Metode Fuzzy C-Means dalam melakukan segmentasi pelanggan pada suatu 

perusahaan.  

3. Membantu perusahaan dalam mengetahui pelanggan yang potensial 

sehingga membantu dalam hal promosi dan mempertahankan pelanggan.  

 


