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Abstract: This article has the purpose to determine Segmentation For Executive Magazine , to 
know targetting from The Executive Magazine, to know the Positioning of Magazine Executives, 
and to know the Buy Consumer Interests Executive Magazine . The method used is descriptive 
analysis . The data were analyzed secondary data . This article shows the results of the analysis 
that 1 ) Executive Magazine in the product segment is quite good because it is in accordance 
with the vision and mission of the company at the beginning of the establishment of the company 
that is providing information about the world of executive ; 2 ) Executive Magazine has a clear 
target market . Executive magazine 's target market is the young Executive or Executive 
established , which economically is not in doubt ; 3 ) Executive Magazine in mempositioningkan 
products different from other similar magazines . And 4 ) Executive magazine is still interested 
in loyal customers . The increase in advertising revenue and the sale of the magazine shows , the 
Executive magazine is a great product and are able to compete in the market in the Indonesian 
media . 
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PENDAHULUAN   

Majalah atau sering disebut dengan 
media massa adalah salah satu alat yang 
banyak digunakan perusahaan dalam 
mempromosikan produk yang dihasilkan oleh 
perusahaan. Selain itu media untuk promosi, 
majalah juga bias membantu orang untuk 
mendapatkan informasi, dunia politik, hiburan, 
ekonomi, manajemen, gaya hidup, dan lain-
lain. Dengan semakin banyaknya pilihan 
media yang ada,saat ini  menjadi semakin 
menarik bagi perusahaan maupun konsumen 
untuk memilih bahan bacaan yang diperlukan.  

Media massa memegang peran yang 
tidak kalah penting dalam membangun dunia 
usaha. Salah satunya sarana untuk 
menginformasikan kepada masyarakat 
mengenai produk yang dihasilkan. Jika strategi 
promosi yang digunakan kurang tepat, akan 
susah untuk memasuki pasar bahkan mungkin 

akan ditolak oleh pasar.  
Contoh: perusahaan mainan anak-anak, 

dalam berpromosi harus bias menentukan alat 
aa yang akan digunakan. Tujuannya agar cara 
berpromosi, waktu pelaksanaan, bisa mengena 
langsung pada konsumen yang dituju.  

Sarana promosi dewasa ini yang paling 
sering digunakan adalah media massa, baik 
cetak, elektronik maupun internet. Dengan 
adanya media tersebut, persaingan semakin 
ketat. Kita lihat berapa banyak bermunculan 
media massa dalam beberapa tahun terakhir 
sejak era reformasi. Banyaknya media yang 
jatung bangun dan buka tutup menunjukkan 
bisnis media banyak yang menginncar. Namun 
yang bertahan adalah yang bias melakukan 
strategi pemasaran yang jitu. Hal inilah yang 
dilakukan majalah Eksekutif dalam beberapa 
tahun terakhir sehingga mampu bertahan 
sampai saat ini. 

 
 



 

Tabel 1  
Jumlah Penerbitan Di Indonesia  

Daerah Penerbitan 
(PROVINSI) 

JML 
Media  

Daerah Penerbitan 
(PROVINSI) 

JML 
Media 

Nangroe Aceh 
Darussalam 9 Jawa Tengah 41 
Sumatera Utara 44 DI Yogyakarta 25 
Sumatera Barat 17 Jawa Timur 74 
Riau 24 Bali 10 
Kepulauan Riau 11 Nusa Tenggara Barat 11 
Jambi 11 Nusa Tenggara Timur 20 
Sumatera Selatan 11 Kalimantan Barat 7 
Bangka Belitung 9 Kalimantan Selatan 8 
Bengkulu 6 Kalimantan Tengah 8 
Lampung 28 Kalimantan Timur 28 
Banten 30 Sulawesi Selatan 24 
DKI Jakarta 263 Sulawesi Tenggara 11 
Jawa Barat 50 Sulawesi Tengah 17 

Sumber: Dewan Pers 2007  
 
Untuk dapat menguasai pasar produsen 

harus bisa membuat produk yang dihasilkan 
bisa menarik minat konsumen. Guna bisa 
mewujudkannya produsen harus mengetahui 
sejauh mana kebutuhan konsumen akan dunia 
informasi. Dengan mempelajari perilaku 
konsumen (customer behavior) perusahaan 
akan bias memahami, gaya hidup, kebiasaan, 
keinginan, perilaku konsumen, bagaimana 
konsumen dalam menentukan pilihan.  

Bagaimana dengan Majalah EKSEKUTIF? 
Majalah Eksekutif adalah majalah yang terbit 
bulanan, menyoroti dunia eksekutif (Majalah 
Bisnis dan Manajemen). Isi Majalah Eksekutif 
mengulas masalah ekonomi bisnis, 
Manajemen, Profil, Kiat Sukses, Wisata, Gaya 
Hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan 
kaum eksekutif. Majalah Eksekutif 
memfokuskan diri pada majalah bisnis dan 
manajemen. Content majalah kebanyakan 
mengenai masalah manajemen dan ekonomi 
bisnis. Perkembangan dunia usaha dan 
perkembangan perekonomian merupakan 
informasi yang harus selalu diikuti.   

Dengan melihat persaingan bisnis media 
belakangan ini, terlebih lagi sejak 
dihapuskannya Departemen Penerangan dan 

era keterbukaan (reformasi), izin penerbitan 
menjadi tak berlaku lagi. Karena semua bias 
menerbitkan media. Akan tetapi untuk bisa 
diterima oleh pasar tidaklah mudah. Selain 
harus memiliki kualitas yang bagus, brand 
yang kuat, media tersebut harus terfokus. Baik 
dari segi isi, sasaran dan ke arah mana 
perusahaan akan dibawa. Hal ini terlihat dari 
banyaknya media yang tutup karena tidak laku 
diparas.  

Majalah Eksekutif masih mampu 
bertahan sampai sekarang dalam usia lebih 
dari 30 tahun dan bahkan masih tetap eksis 
dalam dunia media di tanah air meskipun 
sempat goyang diterpa badai krisis ekonomi 
tahun 1997-an. Dengan melihat kondisi 
perusahaan yang mampu melewati masa-masa 
sulit, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai Strategi Segmentasi, 
Targeting dan Positioning Majalah Eksekutif 
Terhadap Minat Beli.  

Dalam melihat permasalahan, konsumen 
merupakan target utama yang harus di amati 
oleh perusahaan, jika perusahaan tersebut 
ingin tetap bertahan, dan berkembang. Tanpa 
konsumen perusahaan tidak akan bisa hidup. 
Untuk bisa mengetahui secara keseluruhan 



 

dengan jelas dan pasti tetang produk Majalah 
Eksekutif berkaitan dengan Segmentasi, 
Targeting, dan positioningnya, peneliti 
mencoba malakukan identifikasi masalah 
antara lain sebagai berikut:  
1. Bagaimana Segmentasi yang dilakukan ? 
2. Bagaimana Targeting yang dilakukan ? 
3. Bagaimana Positioning yang dilakukan ? 
4. Bagaimana Minat Beli Konsumen pada 

Majalah Eksekutif ?  
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui Segmentasi Majalah 

Eksekutif.  
2. Untuk mengetahui Targeting Majalah 

Eksekutif 
3. Untuk mengetahui Positioning Majalah 

Eksekutif 
4. Untuk mengetahui Minat Beli Konsumen 

Majalah Eksekutif. 
 

TINJAUAN PUSTAKA  
Segmentasi  
Dalam memahami prilaku konsumen suatu 
produk, kita harus bisa  melakukan pemilahan-
pemilahan terhadap kepada siapa produk kita 
akan di pasarkan. Sementara dalam 
memasarkan produk kita harus jeli terhadap 
kondisi pasar. Salah satu dari strategi 
pemasaran produk agar bisa berhasil adalah 
segmen kita harus tepat. Sementara konsumen 
kita terdiri dari banyak macam, mulai dari 
individu, kelompok, dan latar belakang serta 
karakteristik yang berbeda-beda. Dengan 
banyaknya perbedaan tersebut, yang paling 
mencolok sekali adalah perbedaan jenis 
kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, usia, 
suku, serta stratasosial. Banyak teori tentang 
segmentasi, namun pada dasarnya mereka 
mengartikan segmentasi sesuai dengan 
pemahaman yang mereka pahami. Segmentasi 
(Rambat Lumpioadi – A. Hamdani, 206) 
mengartikan: membagi pasar menjadi 
kelompok pembeli yang dibedakan menurut 
kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku, 
yang mungkin membutuhkan produk yang 
berbeda. Sedangkan segmentasi dalam (Philip 
Kotler, 1997) mengidentifikasi dan 
membentuk kelompok pembeli yang berbeda 

yang mungkin meminta produk dan/atau 
bauran pemasaran itu sendiri. Segmentasi 
pasar dilakukan dengan beberapa cara antara 
lain: tingkat segmentasi, pola segmentasi, 
prosedur segmentasi, sehingga segmentasi bisa 
dilakukan dengan efektif.  

Budaya dapat menciptakan segmen 
tersendiri (Nugroho J. Setiadi, 2003: 348). 
Budaya lebaran bisa menciptakan segmen 
“mudik lebaran”. Pakaian mini dan ketat bisa 
menjadikan segmen ABG (Anak Baru Gede). 
Pengelompokan segmen pasar dilakukan agar 
dalam memasarkan produk, produsen lebih 
efektif dan berkonsentrasi terhadap segmen 
yang dituju. Produsen juga bisa 
mengembangkan sesuai dengan yang 
diinginkan konsumen, sehingga apa yang 
diingikan bisa terpenuhi. Hal ini akan 
berdampak pada loyalitas dan kepuasan 
konsumen. Untuk mengoptimalkan dalam 
melayani konsumen, segmentasi 
dikelompokkan dalam beberapa segmen antara 
lain geografis, demografi, psikografis.  

Dalam Segmentasi geografis, produsen 
mengidentifikasikan kelompok atas faktor 
lingkup pasar, kepadatan penduduk, iklim 
yang mempengaruhi, dan standarisasi pasar 
yang ada (Rambat Lumpioadi — A. Hambali, 
2000). Dalam Manajemen Pemasaran  (Philip 
Kotler, 1997) segmentasi geografi 
mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-
unit geografis yang berbeda-beda seperti 
negara, wilayah, propinsi, kota atau 
lingkungan. Misalnya mobil kijang dengan 
produk nasionalnya, namun melakukan 
penjualan mencapai manca negara. Hal ini 
pasti sudah diperhitungkan meskipun dengan 
produk identik nasional (Indonesia) akan tetapi 
faktor fungsi sudah disesuaikan dengan 
wilayah lokal lainnya.   

Segmentasi geografi dibagi 
berdasarkan kelompok-kelompok tertentu 
seprti usia, keluarga, jenis kelamin, siklus 
hidup keluarga, penghasilan, pekerjaan, 
pendidikan, agama, ras, negara, dan kelas 
sosialnya (Philip Kotler, 1997). Segmentasi 
demografis merupakan dasar yang paling 
banyak untuk membedakan kelompok 



 

konsumen. Bahkan jika variable pasar sasaran 
diuraikan dalan non demografispun, hubungan 
dengan demografis sangat dibutuhkan untuk 
mengetahui ukuran pasar sasaran dan media 
apa yang harus digunakan untuk 
menginformasikan kepada konsumen. 
Demografis melibatkan berbagai faktor seperti 
jenis kelamin, usia, ukuran keluarga, dan lain 
sebagainya. Sedangkan pendapatan, 
pendidikan, kelas sosial, dan etnis dimasukkan 
dalam kategori variable sosial ekonomi 
(Rambat Lumpiyoadi— A. Hambali, 2000).  

Dalam segmentasi psikografis, 
konsumen dibagi menjadi kelompok yang 
berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, 
kepribadian (Philip Kotlet, 1997). Dalam 
Segmentasi ini pengelompokan dilakukan 
dengan segmen demografis yang sama, tidak 
menutup kemungkinan, psikografisnya akan 
berbeda sama sekali. Hal ini dimungkinkan 
karena perilaku konsumen meskipun pada 
demografis dan geografis sama akan tetapi 
psikografisnya berbeda-beda.  

Untuk memahami psikografis, 
segmentasi psikografis tidak dapat dibuat 
penjelasan dalam ukuran kuantitatif. 
Psikografis mengacu pada tingkah laku 
masyarakat dan gaya hidup yang dianut 
(Rambat Lumpiyoadi — A. Hambali, 2000). 
Gaya hidup diidentifikasikan sebagai cara 
hidup yang didefinisikan oleh bagaimana 
orang menghabiskan waktunya (aktivitas), apa 
yang mereka anggap penting dalam 
lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang 
mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri 
dan juga dunia disekitarnya (pendapat) 
(Sutisna, 2000).  

Perbedaan gaya hidup konsumen 
berarti pula berbeda pula sikap dan perilaku 
konsumen. Kalau membahas perilaku 
konsumen, kita harus bisa memahami apa 
yang seharusnya dilakukan untuk bisa 
memenuhi keinginan konsumen, sehingga 
menimbulkan minat konsumen terhadap 
produk yang dipasarkan.  
 
Targeting (Pasar Sasaran)  
Targeting (pasar sasaran) merupakan tindakan 

lebih lanjut dari apa yang sudah dilakukan 
oleh produsen/ setelah melakukan segmentasi. 
Setelah mengevaluasi segmen-segmen yang 
ada, perusahaan dapat memilih pasar sasaran 
dengan beberapa pola (lima pola) antara lain: 
Konsentrasi segmen Tunggal, Spesialisasi 
Selektif, Spesialisasi Produk, Spesialisasi 
pasar, Cakupan seluruh pasar (Philip Kotler, 
2000).  

Setelah melakukan evaluasi, perusahaan 
harus memutuskan segmen mana yang akan 
diambil dan dilayani. Hal ini kita sebut pasar 
target (Rambat Lumpiyoadi — A. Hamdani, 
2006). Pasar target terdiri atas kumpulan 
pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik 
serupa yang akan dilayani oleh perusahaan. 
Tiga factor yang harus diperhatikan dalam 
segmen pasar agar tidak mengalami kesalahan 
dalam menentukan target pasar : 1) Ukuran 
dan Pertumbuhan Segmen, 2) Daya tarik 
Struktural Segmen, dan 3) Sasaran dan 
Sumber Daya Perusahaan.  
 
Positioning 
Bagaimana perusahaan, produk, dan merek 
dapat dideferensiasikan. Dalam kasus tertentu, 
perusahaan mempunyai tugas mengubah suatu 
produk yang tidak terdeferensiasi menjadi 
suatu penawaran yang terdeferensiasi. Hal ini 
perusahaan harus berhati-hati dalam memilih, 
untuk membedakan diri dengan pesaingnya. 
Dengan melakukan deferensiasi produk, 
perusahaan menuju ke arah positioning 
produk.  

Sebelumnya kita harus memahami apa 
itu positioning? Strategi positioning yaitu 
posisi kompetitif yang unik dan berkelanjutan 
di dalam industri. Hal ini dapat tercapai 
melalui pemberian value yang unik kepada 
pelanggan dan juga menjalankan aktivitas 
yang berbeda dari para pesaing dalam rantai 
proses penciptaan value tersebut (Eksekutif 
Februari 2007). Positioning mencakup 
perancangan dan penawaran citra perusahaan 
agar target pasar mengetahui dan menganggap 
penting posisi perusahaan di mata pesaing 
(Rambat Lumpiyoadi – A. Hadani, 2006).  
Menurut Al Ries dan Trout, positioning tidak 



 

hanya menyangkut apa yang dilakukan 
terhadap produk tetapi apa yang kita lakukan 
terhadap pikiran atau benak konsumen.  

Di sini positioning merupakan konsep 
psikologis yang terkait dengan bagaimana 
konsumen dapat menerima perusahaan dan 
produknya dibandingkan pesaing. Kotler 
menyebutkan ada tiga langkah bila kita mau 
melakukan posisioning: 1) Mengenali 
keunggulan-keunggulan yang mungkin dapat 
ditampilkan dalam hubungan dengan pesaing ; 
2) Memilih keunggulan-keunggulan yang 
paling kuat atau menonjol ; 3) Menyampaikan 
keunggulan itu secara efektif kepada target 
pasar   

Keunggulan atau perbedaan yang 
dimiliki tidak semuanya bisa ditampilkan ke 
pasar. Menurut Kotler ada beberapa criteria 
suatu produk yang mempunyai keunggulan 
yang patut ditampilkan ke pasar:  1) Penting: 
Perbedaan memberikan manfaat bagi banyak 
pembeli ; 2) Unik: Perbedaan tidak ditawarkan 
secara lebih oleh perusahaan ; 3) Unggul: 
Perbedaan unggul dibandingkan cara lain 
untuk mendapatkan manfaat yang sama; 4) 
Dapat dikomunikasikan: Perbedaan dapat 
dikomunikasikan oleh pembeli; 5) 
Mendahului: Perbedaan tidak mudah ditiru 
oleh pesaing; 6) Terjangkau: Pembeli mampu 
membayar perbedaan; dan 7) Menguntungkan: 
Perusahaan memperoleh laba dengan 
memperkenalkan perbedaan.   

Banyak perusahaan ingin 
memperkenalkan diferensiasi, namun gagal. 
Perusahaan ingin mempromosikan perbedaan 
yang akan menarik bagi pasar sasaran. Cara ini 
digunakan perusahaan untuk mengembangkan 
suatu strategi penentuan posisi terfokus. 
Sememtara positioning (Philip Kotler, 1997) 
diartikan tindakan merancang penawaran dan 
citra perusahaan sehingga menempati posisi 
kompetitif yang berarti dan berbeda dalam 
benak pelanggan.  

Faktor yang menentukan positioning 
dalam mempositioning perusahaan/produk 
antra lain:  1) Positioning adalah strategi 
komunikasi yang berarti strategi bertujuan 
menjalin hubungan dengan konsumen; 2) 

Sasaran strategi adalah otak atau pikiran 
konsumen agar konsumen sadar keberadaan 
produk; 3) Untuk menyadarkan mempengaruhi 
konsumen, agar meninggalkan kesan yang 
positif sehingga konsumen sadar produk yang 
ditawarkan memiliki keunggulan dibanding 
produk lain sejenis; 4) Kesan yang dibangun 
terhadap konsumen, berupa hubungan 
asosiatif.   

Dalam posisioning satu hal yang perlu 
diingat adalah persepsi konsumen terhadap 
suatu produk bisa berbeda dengan realita. Ada 
tujuh faktor penting dalam strategi positioning 
produk (Renald Kasali, 1998): 1) Positioning 
adalah komunikasi; 2) Positioning bersifat 
dinamis; 3) Positioning berhubungan erat 
dengan event marketing; 4) Positioning 
berhubungan dengan atribut produk; 5) 
Positioning harus memberi arti penting bagi 
konsumen; 6) Atribut-atribut yang dipilih 
harus unik; dan 7) Positioning harus 
diungkapkan dalam pernyataan (Positioning 
stratment)   

Tahapan dalam melakukan posisioning 
adalah:  1) Mengidentifikasi kumpulan produk 
para pesaing; 2) Identifikasi atribut-atribut 
penentu. Identifikasi tersebut adalah Fisik, 
yaitu berkaitan dengan bentuk; Abstrak dan 
subyektif yaitu berkaitan dengan imajinasi; 
dan Atribut dasar, yaitu berkaitan dengan 
benefit, features, ingredients, proenvironment, 
price, quality; 3) Menentukan persepsi 
konsumen (survey); 4) Menganalisis intensitas 
posisi produk; 5) Memposisikan produk; 6) 
Mengkombinasikan atribut yang paling disukai 
oleh konsumen; dan 7) Marketing positioning 
yaitu mendefinisikan market secara jelas.  

Penentuan posisi adalah tindakan 
merancang tawaran dan citra perusahaan 
sehingga menempati posisi terbedakan 
dibandingkan para pesaing didalam benak 
konsumen. Penentuan positioning sendiri di 
populerkan oleh dua eksekutif periklanan Al 
Ries dan Jack Trout. Mereka memandang 
penentuan posisi sebagai latihan kreatif yang 
dilakukan terhadap produk yang ada.  

Penentuan positioning bisa 
menggunakan berbagai informasi dan persepsi 



 

konsumen yang ada, antara lain: 1) Penentuan 
posisi menurut atribut: 2) Penentuan posisi 
menurut manfaat: 3) Penentuan posisi menurut 
penggunaan/ penerapan: 4) Penentuan posisi 
menurut pemakai: 5) Penentuan posisi 
menurut pesaing: 6) Penentuan posisi menurut 
kategori Produk: dan 7) Penentuan posisi 
mutu/ harga. 

Penentuan positioning, ditujukan 
langsung pada konsumen di mana komunikasi 
berperan besar dalam menancapkan citra 
produk ke dalam benak konsumen. Positioning 
tidak hanya sekadar iklan dan promosi. 
Positioning bisa dibentuk dengan harga, 
distribusi dan produk itu sendiri. Kita lihat 
dalam bauran pemasaran atai lebih dikenal 
dengan marketik mix (4P). Positioning suatu 
perusahaan dapat terjadi di berbagai tingkatan: 
1) Tingkatan industri; 2) Tingkatan organisasi; 
3) Tingkatan sektor produk; dan 4) Tingkatan 
produk atau jasa individu.  

Dalam menambah pengakuan merek, 
perusahaaan menghadapi risiko 
ketidakpercayaan dan kehilangan penentuan 
posisi yang jelas. Secara umum, perusahaan 
harus menghidari empat kesalahan utama 
dalam penentuan posisi antara lain: 1) 
Penentun posisi yang kurang 
(underpositioning); 2) Penentuan posisi yang 
berlebihan (overpositionaing); 3) Penentuan 
posisi yang membingungkan (confused 
positioning); 4) Penentuan posisi yang 
meragukan (doubtful positioning)  
 
Minat Beli  
Memahami minat beli atau disebut juga 
pembelian, tak terpisahkan dengan apa yang 
disebut perilaku konsumen. Dalam perilaku 
konsumen dapat mengetahui bagaimana 
konsumen mampu dan tertarik membeli 
produk yang ditawarkan. Dalam pembelian 
konsumen melakukan beberapa tahap 
pengamatan antara lain: mengenali masalah 
kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 
alternatif, keputusan untuk melakukan 
pembelian, dan perilaku pasca pembelian 
(Nugroho J. Setiadi, SE, MM 2003:16).   

Perilaku pasca bembelian menentukan 

tingkat kepuasan dan akan menentukan apakah 
konsumen akan melakukan pembelian kembali 
atau akan meninggalkannya. Kalau konsumen 
puas akan produk yang dibeli, pasti akan 
melakukan pembelian ulang (loyal). Begitu 
pula sebaliknya, apabila tidak puas maka 
konsumen akan beralih ke produk lainnya.   
1) Pengenalan Masalah: Pembelian diawali 

rasa adanya faktor kebutuhan konsumen. 
Pembeli menyadari apa yang diinginkan 
akan jauh berbeda dengan kondisi 
kenyataan.  

2) Pencarian Informasi: Konsumen merasa 
timbul minatnya membeli sesuatu, 
terdorong mencari informasi lebih banyak. 
Sumber-sumber informasi konsumen 
antara lain: a) Sumber pribadi; b) Sumber 
komersil; c) Sumber umum; dan d) 
Sumber pengalaman.  

3) Evaluasi Alternatif: Evaluasi yang 
dilakukan konsumen tidak ada yang 
sederhana dan tunggal. Kebanyakan 
bersifat kognitif.  

4) Keputusan Pembelian: Ada dua factor 
yang mempengaruhi pembelian 
konsumen: a) Faktor orang lain; dan b) 
Faktor yang tidak terduga.  

5) Pasca Pembelian: Setelah melakukan 
pembelian suatu produk, konsumen 
dihadapkan suatu keadaan dimana merasa 
puas atau tidak puas.  

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
Objek Penelitian 
Dalam melakukan penelitian, penulis 
mengambil obyek utama yang menjadi 
permasalahan yang ada di perusahaan Majalah 
Eksekutif. Hal yang menjadi sorotan utama 
saat ini adalah tingkat minat beli majalah 
Eksekutif yang secara tehnis sangat erat 
hubungannya dengan tingkat penjualan baik 
tingkat penjualan majalah maupun tingkat 
penjualan iklan yang ada di Majalah Eksekutif. 
Tingkat penjualan merupakan tolok ukur 
keberhasilan perusahaan dalam rangka 
melangsungkan jalannya perusahaan dan untuk 
mencapai tujuan perusahaan pada waktu 



 

didirikan. Selain itu, kondisi ekonomi secara 
makro juga mengharuskan perusahaan harus 
pintar-pintar dalam mengelola jalannya roda 

perusahaan, di mana persaingan dalam dunia 
usaha media sangat ketat sekali, khususnya 
dunia media cetak.  

 

 
 

Gambar 1 
Proses Pengambilan Keputusan 

 
 
Lokasi dan waktu Penelitian  
Dalam melakukan penelitian, penulis 
menggunakan kondisi yang ada diperusahaan 
Majalah Eksekutif. Di mana Majalah 
Eksekutif, diterbitkan pertama kali untuk 
memenuhi kebutuhan para eksekutif yaitu 
kalangan menengah ke atas, khususnya 
memberikan informasi dalam bidang bisnis, 
dan manajemen serta gaya hidup eksekutif. 
Dengan menggunakan data perkembangan 
yang ada di perusahaan, penulis mencoba 
melakukan analisis dengan kondisi di lapangan 
yang ada, serta mengkaitkan dengan kebijakan 
yang dilakukan oleh majalah Eksekutif saat 
ini.  

Sementara waktu penelitian dilakukan 
oleh pelulis sejak bulan Maret 2008 sampai 

dengan Juli 2008. Sementara data yang 
digunakan adalah data perusahaan ditambah 
dengan data hasil survey lapangan dengan 
survey yang bersifat subyektif (bertemu dan 
interview) langsung dengan konsumen baik 
secara perorangan atau corporate.   
 
Operasional Variabel  
Penulis melakukan penelitian di Majalah 
Eksekutif dengan menggunakan tolok ukur 
pada pendapatan perusahaan, dimana 
pendapatan mempunyai hubungan yang sangat 
erat dengan tingkat minat beli konsumen. Dari 
sini, bisa dilihat tingkat perkembangan 
peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun. 
Sementara faktor-faktor yang berhubungan 
dengan minat beli produk antara lain faktor 

MENGEN ALI 
KEBUTUH AN

PENCARIAN 
INFORMASI 

EVALUASI 
ALTERNATIF

KEPUTUS AN 
PEMBE LIAN 

PERILAKU 
KONSUMEN  
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segmentasi, targeting dan positioning.  
Peneliti melakukan pemisahan variable 

menjadi dua yaitu variable bebas dan variable 
terikat. Yang menjadi variable bebas adalah 
segmentasi, targeting dan positioning. 
Sementara yang menjadi variable terikat 
adalah minat beli konsumen yang juga 

berhubungan dengan tingkat pendapatan 
perusahaan.  

Secara garis besar pemahaman dari 
variable-variabel yang dimaksud dalam rangka 
memudahkan dalam menganalisis diuraikan 
sebagai berikut:  

 
Tabel 2 

Variabel Marketing Strategy  
Variabel Dimensi Indikator 

Segmentasi Demografi - Umur 
- Jenis Kelamin  
- Pendidikan  
- Pekerjaan  
- Jabatan  
- Penghasilan  

 Geografis Wilayah  (kota/Desa) 
 Gaya Hidup  Pembaca  
Targeting Target Pelanggan - Langganan Perorangan  

- Langganan Corporate   
 Target Pasar   - Perusahaan  

- Pemerintahan 
- Perkantoran  
- Toko Buku Terkemuka  
- Restoran-restoran  
- Drucstore Hotel dan 

Bandara-bandara   
Positionong Conten (isi)  - Bisnis dan menajemen 

- Ekonomi  
- Profil Tokoh  
- Succes Story  
- Gaya Hidup  
- Wisata   
- Ekonomi   

Harga  Dibanding majalah lain 
yang sejenis  

Positionong 

Eksklusivitas  Bentuk dan desain  
Pendapatan  Tingkat pendapatan 
Konsumen Keragaman  

Minat Beli    

Kepuasan/Layalitas Minat Beli Ulang  
 
 
Unit Analisis  
Unit analisis yang digunakan penulis adalah 
data-data yang dimiliki oleh diperusahaan baik 
data internal maupun data eksternal ditambah 
interview dengan konsumen secara langsung: 

1) Data internal, yaitu melihat tingkat 
penjualan perusahaan dalam kurun waktu 
tertentu untuk melihat perkembengan 
perusahaan.  

2) Data eksternal, yaitu data-data perusahaan 



 

yang menyangkut data konsumen. Baik 
data individu maupun data corporate 
pelanggan.   

3) Hasil wawancara penulis dengan 

konsumen dan pemasang iklan 
(corporate). 

Unit analisis data yang dimaksud dapat 
divisualisasikan antara lain sebagai berikut:  

 
Tabel 3 

Unit Analisis 
Data Internal:   Data Eksternal : Hasil Wawancara   
- Data Penjualan Majalah -  Data Pembaca  - Cara Mendapatkan 
 (langganan, Agen, dan   Eksekutif  - Lama Pengenalan  
 langsung)     -  Data Pemasang  - Pendapat produk 
- Penjulaan Iklan  Iklan  - dan lain-lain  

Majalah  -  Data Penjual  
 
 

Metode Pengumpulan Data   
Dalam penelitian ini, penulis berharap, 
selain untuk meningkatkan ilmu 
pengetahuan, juga dapat dijadikan bahan 
acuan maupun referensi bagi Majalah 
Eksekutif untuk mengetahui kondisi yang 
sesungguhnya. Sehingga dapat membantu 
peusahaan dalam menentukan strategi 
berikutnya dalam menghadapi persaingan 
yang semakin ketat.  

Selain itu, mengingat permasalahan 
dan analisis yang dilakukan penulis adalah 
analisis deskriptif, maka penulis melakukan 
pengumpulan data-data yang akan 
membantu dalam melakukan analisis ini. 
Data-data yang dimaksud adalah data primer 
dan sekunder baik yang didapat dari umum, 
media massa, buku-buku ilmiah, jurnal 
maupun data yang didapat dari perusahaan 
dan konsumen.  
Metode Analisa Data 
Berdasarkan data yang dimiliki dan data 
yang didapat penulis dalam melakukan 
penelitian ini, penulis melakukan penelitian 
dengan menganalisis strategi pemasaran 
yang dilakukan perusahaan yaitu melakukan 
segmentasi, targeting dan positioning 
produk, dikaitkan dengan minat beli 
konsumen terhadap produk Majalah 
Eksekutif. Indikator minat beli dapat dilihat 
dari total pendapatan perusahaan, baik 
pendapatan penjualan majalah maupun 
penjualan iklan. Dari data tersebut akan bisa 

dilihat seberapa besar peningkatan yang 
didapat perusahaan dari tahun ke tahun. 
Analisis yang dipakai penulis adalah 
menggunakan metode analisis Deskriptif.  
Uji Hipotesis  
Hasil analisis permasalahan yang penulis 
lakukan terhadap Majalah Eksekutif, dapat 
dibuat suatu hipotesis sebagai berikut: 
“Segmentasi, Targeting, dan Positioning 
yang dilakukan Majalah Eksekutif 
mempunyai pengaruh dan peran penting 
terhadap penciptaan minat beli konsumen”.   
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN   
Dalam melakukan analisis Majalah 
Eksekutif, dapat dilakukan dengan beberapa 
tahapan. Diantaranya dengan melakukan 
analisis Lingkungan Eksternal dan analisis 
lingkungan Internal.  
Analisis Lingkungan Eksternal  

Analisis lingkungan eksernal adalah 
lingkungan yang tidak dapat dikendalikan 
langsung oleh perusahaan (Dr. Yogi MS, 
29). Analisis lingkungan bisa dilakukan 
dengan analisis peluang dan ancaman atau 
ETOP. Lingkungan eksternal terbagi atas 
tiga sub kategori yaitu lingkungan jauh, 
lingkungan industri, dan lingkungan 
operasional (Pierce, 1996 dalam Yogi, 29).  
1)  Lingkungan Jauh, Lingkungan jauh 

dipengarhi oleh beberapa factor :  



 

a) Faktor ekonomi: Faktor-faktor 
yang mempengaruhi aktivitas 
manusia untuk memenuhi 
kebutuhannya.  

b) Faktor Sosial: Faktor-faktor yang 
mempengaruhi hubungan sesama 
manusia.  

c) Faktor Politik: Faktor-faktor yang 
mempengaruhi aktivitas 
kekuasaan dalam bernegara.  

d) Faktor Teknologi: faktor-faktor 
yang mempengaruhi aktivitas 
pembuatan produk.   

e) Faktor Ekologi: faktor-faktor 
yang mempengaruhi aktivitas 

hubungan manusia dengan 
lingkungannya.  

2) Lingkungan Industri, Hal-hal yang 
mempengaruhi perusahaan dalam 
lingkungan industri, (Michael Porter, 
1992 dalam Yogi, 34):  

a) Tingkat persaingan dalam industri  
b) Kekuatan tawar pembeli  
c) Kekuatan tawar pemasok  
d) Hambatan masuk pendatang baru  
e) Ancaman produk substitusi  

3) Lingkungan Operasional, Lingkungan 
operasional adalah lingkungan yang 
langsung berhubungan dengan 
perusahaan. 

  
 

Tabel 4  
Analisis lingkungan Eksternal 

Bagian Fakta Opini 
EKONOMI  - Membaiknya kondisi 

ekonomi tanah air, 
menjadikan iklim usaha 
semakin bergairah.   

- Iklim investasi semakin 
membaik, meningkatnya 
jumlah investasi 
menjadikan dunia usaha 
memerukan informasi yang 
selalu up date.  

- Banyak bermunculan 
Eksekutif-ekksekutif muda 
yang sukses.  

 

Hal ini menjadikan kekuatan 
tersendiri bagi perusahaan 
dalam persaingan bidang 
pemasaran media, karena 
dibandingkan dengan media 
lain yang baru muncul jauh 
lebih menguasai pasar, baik 
keinginan konsumen maupun 
kondisi ekonomi secara makro. 

SOSIAL DAN 
POLITIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Merebaknya dunia 
pendidikan di tahan air 
yang membuat minat baca 
masyarakatnya meningkat, 
serta kesa-daran akan 
pentingnya dunia 
informasi.  

- Terbukanya izin 
penerbitan asing, 
menjadikan usaha dalam 
dunia media menjadi 
meriah dan ramai.  

- Penerapan undang-undang 
dunia penerbitan membuat 

- Merupakan peluang untuk 
memberikan baca-an bagi 
para Ekse-kutif muda, tentang 
bacaaan Gaya Hidup, Wisata, 
Bisnis, manajemen dan 
Peluang investasi.  

- Menjadi ancaman tersendiri, 
karena asing jauh lebih kuat 
aspek permodalan di banding 
dengan kita. Selain SDM 
asing jauh lebih matang 
dibanding dengan SDM yang 
ada sekarang ini.  

- Menjadi peluang dalam 



 

Bagian Fakta Opini 
kepastian dalam 
melaksanakan usaha.  

pengembangan karena lebih 
memberikan jaminan hukum.  

 
TEKNOLOGI - Perkembangan teknologi 

peralatan media seperti 
komputer, priting, kamera, 
dan peralatan lainnya.  

- Hal ini bukan merupakan 
ancaman dan juga bukan 
peluang karena Eksekutif 
tidak terlalu tergatung pada 
teknologi tersebut. Tektonogi 
tersebut hanya sebagai 
pendukung dalam 
memperepat proses produksi.  

 
EKOLOGI  - Tidak ada data yang 

relevan   
 

 

PENDATANG 
BARU   

- Banyak bermunculan 
media-media baru baik 
Koran maupun tabloit  

- Banyak TV swasta yang 
mulai siaran yang secara 
otomatis menyedot biaya 
belanja iklan yang selama 
ini menjadi pelanggan 
Eksekutif.  

- Menjadi ancaman yang 
cukup serius, karena semakin 
beragam pilihan yang bisa 
dipilih masyarakat.    

- Menjadi ancaman karena 
pemasang iklan akan lebih 
selektif dalam 
membelanjakan iklan di 
media.   

 
PENDATANG 
BARU   
(lanjutan……) 

- Munculnya perusahaan 
provider (website) yang 
juga memberikan 
informasi menyerupai 
Eksekutif, yang dikelola 
cukup bagus.  

- Dengan persaingan global, 
perusahaan asing sudah 
mulai masuk pasar tanah 
air dengan menggadeng 
mitra local 

- image asing jauh lebih 
dominan dibanding lokal. 

PEMASOK  Tidak ada data yang 
relevann  

 

PELANGGAN  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Di kota-kota maupun di 
daerah cukup berkembang 
pesat pengembangan usaha 
baik mikro dan menengah 
yang memerlukan 
informasi tentang kondisi 
ekonomi secara makro, 
peluang usaha, dan 
manajemen perusahaan.  

- Hal ini menjadi pelauang 
bagi Eksekutif untuk 
membuktikan diri sebagai 
media bacaaan yang cukup 
handal dalam dunia informasi 
bidanng ekonomi, manajemen 
dan bisnis.  

 
 



 

Bagian Fakta Opini 
 - Mulai muncul kalangan 

Eksekutif muda yang 
sukses.  

- Mulai membaiknya 
kondisi sosial ekonomi 
masyarakat di daerah serta 
meningkatnya kesadaran 
akan pendidikan. Hal ini 
tak lepas dari program 
pemerintah dalam 
menggalakkan pendidikan 
wajib belajar sembilan 
tahun, yang secara 
otomatis meningkatkan 
kesadaran masyarakat akan 
minat baca dan haus akan 
dunia informasi.  

 
 
  
 

PRODUK  
SUBSTITUSI  

Tidak ada fakta yang 
relevan  

 

 
 
Analisis Lingkungan Internal  
Lingkungan internal adalah lingkungan yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Analisis 
dilakukan pada factor kunci yang ada pada perusahaan. Aspek kunci adalah identifikasi 
keunggulan/ kekuatan strategis dan kelemahan strategis (Pearce & Robinson, 1997 dalam Yogi, 
41). Mengidentifikasi faktor strategis dapat dilakukan dengan ancangan fungsi dan nilai. 
Ancangan fungsi, menilai perusahaan berdasarkan fungsi manajemen, ancangan nilai, analisis 
yang dikembangkan berdasarkan proses (Michael Porter dalam Yogi.)  

 
Gambar 2  

Gambar Ancangan nilai 
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Gambar 3  

Gambar Perbedaan antara ancang nilai dan ancang fungsi 
 

 
 

Tabel 5  
Analisis lingkungan Internal 

 
Bagian Fakta Opini 

PEMASARAN  - Pemasaran Majalah Eksekutif 
mencakup wilayah Indonesia 
secara umum khususnya 
perkotaan yang merupakan basis 
dunia usaha/industri.  

- Pengalamam dalam mena-ngani 
pemasaran media khu-susnya 
media cetak cukup lama dan 
diragukan lagi.  

- Dengan kondisi seperti ini 
menjadi kekuatan tersendiri 
dalam persaingan dengan 
pendatang baru dan 
perusahaan sejenis karena 
Majalah Eksekutif ada di 
mana-mana.   

- Menjadi kekuatan karena bisa 
memenuhi kebutuhan 
konsumen yang memerlukan 
bacaan dalam bidang bisnis 
dan manajemen.  

KEUANGAN  - Kondisi keuangan perusahaan 
bagus, perusahaan tidah 
mempunyai pinjaman jangka 
panjang.  

- Kurang mencukupi apabila 
perusahaan menginginkan 
ekspansi secara besar-besaran.  

 

- Hal ini menjadikan kekuatan 
sekaligus kelemahan. 
Kekuatan karena perusahaan 
tidak akan dikejar-kejar 
hutang. Menjadi kelemahan 
apabila krisis yang 
mengharuskan melakukan 
inovasi-inovasi yang 
memerlukan dana cukup 
besar.  

PRODUKSI  - Dalam melakukan produksi, 
perusahaan melakukan 

- Menjadi kelemahan tersendiri 
apabila perusahaan dikejar 

KEUANGAN     PRODU KSI      PEMASARA

PROSES NILAI 

PELANGGAN 

PELANGGAN 



 

Bagian Fakta Opini 
kerjasama dengan pihak ke tiga. 
Hal ini memudahkan 
perusahaan dalam melakukan 
penghematan dalam jumlah 
tenaga kerja maupun biaya.  

waktu cetak, karena 
tergantung perusahaan lain.  

PERSONALI
A  

- Seluruh tenaga kerja sudah 
berpengalaman. Karena 
perusahaan sudah berdiri 28 
tahun dan rata-rata karyawan 
bekerja lebih dari lima tahun.  

- Para pekerjanya cukup 
kompeten di bidang jurnalistik, 
sehingga apa yang disajikan 
merupakan rangkaian berita 
yang apik dan mudah 
dimengerti para pembaca.  

- Mayoritas karyawannya 
berpendidikan cukup bagus 
(Sarjana)  

- Kekuatan dalam manajemen 
personalia dan produk yang 
dihasilkan mempunyai 
keunggulan dibanding produk 
pesaing  

- Kekuatan tersendiri dalam 
menghadapi persaingan media 
yang semakin ketat.  

- Kekuatan yang dimiliki 
perusahaan karena seluruh 
SDM-nya cukup kompeten.   

RISET DAN  
PENGEMBA
NGAN 
TEKNOLOGI  
 

- Selalu melakukan riset 
pelanggan dan media gathering 
secara berkala dengan 
konsumen untuk mengetahui 
kondisi pasar dan pelanggan 
guna mempererat hubungan 
dengan relasi.  

- Kondisi peralatan Produksi 
cukup baru dengan 
menggunakan teknologi terbaru 
(MacPro) guna mengantisipasi 
perkembangan teknologi grafis 
dan Advertising.  

- Tidak memiliki mesin cetak 
sendiri sehingga mengharuskan 
kerjasama dengan perusahaan 
percetak.  

- Kekuatan untuk menjaga 
hubungan dengan pelanggan 
dan menjaga loyalitas dan 
kepuasan konsumen.  

- Mengantisipasi persaingan 
dengan media yang semakin 
agresif.   

- Kekuatan karena memiliki 
peralatan yang bisa mengikuti 
perkembangan teknologi dan 
menyesuaikan keinginan 
pelanggan (pemasang iklan).  

- Menjadi kelemahan, tidak 
memiliki peralatan sendiri, 
kalah bersaing dengan 
penerbitan yang memiliki 
peralatan cetak sendiri 
khususnya dalam harga (prise) 

 
Analisis Strategi Pemasaran  

Analisis strategi pemasaran, dengan 
melihat pokok bahasan yang penulis 
lakukan, dilakukan analisis strategi 
pemasaran dalam strategi segmentasi, 
targeting dan positioning.  Pertama, 
Segmentasi. Dari sekian banyaknya dan 
variasi media cetak di pasaran, persaingan 
usaha semakin terbuka dan terang-terangan. 

Dengan mulai bermunculan media baru 
yang terus tumbuh seiring dengan 
perkembangan teknologi. Stasiun TV, Cyber 
media, sangat mempengaruhi para 
pengambil keputusan. Khususnya dalam 
dunia advertising guna menyusun bageting 
program iklan. Sebagai media bulanan yang 
sudah berusia lebih dari 30 tahun, Eksekutif 
boleh dibilang established dan memiliki 



 

pembaca setia yaitu kelas mapan secara 
ekonomi dan siap menerima dan mencermati 
informasi yang disajikan. Dari content, 
selain informasi ekonomi, Bisnis juga 
mengupas banyak hal yang berkaitan dengan 
kebutuhan para eksekutif (hobi, tujuan 
wisata, rekomendasi traveling, kiat sukses 
tokoh-tokoh eksekutif jaman dulu hingga 
sekarang, ide-ide kreatif serta kebijaksanaan 
yang mempengaruhi perjalanan bangsa). 
Dengan penampilan yang selalu eksklusif 
serta luks, majalah Eksekutif sudah jelas 
bahwa segmenya cukup jelas sekali. Untuk 
itu dalam melakukan strategi segmentasi, 
perusahaan memang harus mengetahui 
beberapa hal yang mnyangkut produk 
Eksekutif: 1) Siapa saja pembeli dan 
pembaca Eksekutif; 2) Siapa pemasang iklan 
yang rutin dan cocok untuk di muat di 
Eksekutif; 3) Produk apa saja yang layak di 
iklankan di Eksekutif; 4) Bagaimana 
perkembangan pelanggan dalam menyikapi 
media saat ini (khususnya Eksekutif 
dibanding dengan pesaing-pesaing utama).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pembaca Eksekutif mayoritas adalah yang 
memiliki jabatan setingkat direktur yaitu 
sebesar 39,86%. Hal ini sesuai dengan 
pangsa Eksekutif. Eksekutif yang 
merupakan bacaan para pengambil 
keputusan, dimana seorang direktur adalah 
jabatan yang mengharuskan seseorang 
berani mengambil keputusan guna 
memajukan perusahaan yang dipimpinnya.  
Pelanggan/pembaca Eksekutif adalah para 
Eksekutif yang sudah mapan secara 
ekonomi dan memiliki nilai tersendiri. Hal 
ini terlihat dalam data mereka memiliki 
pendapatan di atas 10 juta menempati posisi 
terbanyak yaitu 42.35%. Disusul mereka 
yang memiliki pendapatan lebih rendah. 
Yaitu antara 3 juta s/d 10 juta 32,28%, 1 juta 
s/d 3 juta 21,55% dan di bawah 1 juta hanya 
3,82%.  Sedangkan dari tingkat pendidikan 
ada sedikit perbedaan. Dimana tingkat 
sarjana merupakan pembaca tertinggi secara 
persentase yaitu 75,12% disusul SMTA 
16,10%. Sementara pendidikan pascasarjana 

justru menempati posisi ketiga dibawah 
SMTA. Hal ini sebenarnya kurang 
mendukung dari aspek pendidikan. Mungkin 
ini dikarenakan responden yang diambil 
jumlahnya tidak seimbang atau mereka yang 
mempunyai pendidikan cukup tinggi kurang 
berminat mengisi quesioner yang disebar.  
Kenyataan bahwa kaum laki-laki masih 
mendominasi dunia usaha, kelihatannya 
belum tergeserkan. Memang hal ini tidak 
bias dijadikan acuan 100%. Namun 
indikasinya mendekati kebenaran.   

Hasil penelitian menunjukkan 
kematangan seorang Eksekutif masih 
didominasi oleh mereka yang berumur 35 – 
44 tahun. Sementra 45 – 54 tahun 
menempati ranking. Hal ini kalau dilihat 
dari para Eksekutif-ekekutif yang ada di 
Indonesia, pada usia inilah mereka dididik 
dan diarahkan oleh pendahulunya untuk 
belajar meneruskan bisnis yang sudah 
dibangun. Misalnya ada istilah The Gang of 
Four (empat serangkai) yang membangun 
bisnis cukup berhasil dan di pandang dalam 
dunia bisnis kala itu dan sampai 
sekarangpun cukup diperhitungkan. Mereka 
membangun generasi kedua yang cukup 
berhasil juga. Dan hal inipun juga dilakukan 
oleh kelompok Blue Bird. Perusahaan taksi 
biru yang cukup dikenal. Dan bahkan 
sekarang sudah masuk generasi ketiga.   

Kedua, Targeting. Dari segmen 
majalah Eksekutif yang cukup bagus dan 
terbatas, dalam melakukan penjualan 
Eksekutif menggunakan strategi yang dapat 
mendukung segmen yang ditetapkan. Target 
pasar yang ditetapkan majalah Eksekutif 
membidik lokasi-lokasi yang cukup strategis 
dan pelanggan-pelanggan yang potensial. 
Salah satu pelanggan potensial majalah 
Eksekutif adalah pelanggan corporate. 
Sistem distribusi majalah Eksekutif dalam 
rangka mendukung pasar sasaran adalah 
dengan menggunakan beberapa cara antara 
lain : a) Agen yang bersifat eceran maupun 
agen yang bersifat pelanggan tetap; b) 
Langganan langsung yang ditangani secara 
khusus oleh Eksekutif baik perorangan 



 

maupun perusahaan; dan c) Langgganan 
corporate dalam julah besar (bulk order)  

Sementara untuk pemasaran luar 
kota guna memenuhi kebutuhan pembaca, 
Eksekutif bekerja sama dengan pihak agen-

agen yang mempunyai outlet-outlet strategis 
seperti bandara, mal-mal, perkantoran dan 
supermarket-supermarket serta toko buku 
(Hero, Cafefoure, Hipermart, Gramedia, 
Gunung Agung, dan lain-lain).  

 
Tabel 6 

Pelanggan Corporate bulk order  
(Pelanggan yang pernah Berlangganan) 

No. Nama Perusahaan 
1 CitiGold Priority Banking (Citibank Jakarta) 
2 CitiGold Priority Banking (Citibank Surabaya) 
3 CitiGold Priority Banking (Citibank Bandung) 
4 Business Class Garuda Airlines (Inflight Magazine) 
5 Asuransi Wana ArtaLife 
6 Jatayu Airlines 
7 Merpati Airlines (Simulasi) 
8 Café (Wien Café, Tator, Grand Mario, Warjok, 

Patio, Mario’s Place, Toraja) 
 

Dalam rangka mendukung penjualan, 
Eksekutif cukup gencar melakukan promosi 
baik secara langsung maupun kerjasama 
dengan pihak lain: a) Metro TV, Pass FM, 
JakFM, Radio A, dan Dot.Com Indonesia; b) 
Penyebaran flyer melalui agen langganan atau 
pun langsung oleh Eksekutif kepada calon 
pelanggan potensial; c) Pemasangan spanduk 
iklan terbit di Jakarta, Surabaya, Semarang, 
Bandung, Yogyakarta dan Medan; dan d) 
Pameran-pameran dan seminar-seminar baik 
dari kalangan bisnis maupun akademisi.  

Sedangkan untuk mengenalkan 
Eksekutif kepada kalangan akademisi 
khususnya mahasiswa, yang merupakan calon-
calon Eksekutif muda yang merupakan 
segmen dan target pasar majalah Eksekutif 
sering melakukan kerjasama dengan mengisi 
majalah di saat seminar-seminar antara lain 
dengan STIE Muhammadiyah Jakarta, 
Kusuma Negara, Yayasan Kartini 
penyelenggara pendidikan, STIP Abdi Negara 
dalam even-even seminar dan wisuda.  

Ketiga, Positioning. Dalam 
memposisikan produk, majalah Eksekutif 
mempunyai strategi-strategi tersendiri. Salah 
satu hal yang sangat ditonjolkan dalam 
melakukan strategi adalah image majalah 

“majalah bisnis dan manajemen”. Dengan 
memposisikan diri sebagai bacaan para 
eksekutif, majalah Eksekutif mudah dikenal 
dikalangan para eksekutif. “Eksekutif Tak 
Lengkap Tanpa EKSEKUTIF”. Kalimat 
tersebut membuat majalah Eksekutif menjadi 
majalah referensi bagi kalangan eksekutif 
dalam menjalankan usahanya. Banyak isi 
majalah Eksekutif yang menjadi bahan 
pertimbangan dalam menentukan kebijakan 
perusahaan, antara lain dalam bidang 
manajemen, pemasaran, dan kisah kesuksesan 
tokoh-tokoh eksekutif yang ada di dunia 
usaha. Kekuatan positioning majalah 
Eksekutif, dapat dilihat dari apa yang 
dilakukan Eksekutif dalam menerapkan 
strategi pemasaran, khususnya dalam membuat 
keunggulan-keunggulan dalam bidang prise, 
produk, promotion, distribusi. Ada beberapa 
hal positioning produk yang harus 
diperhatikan agar tidak mengalami kesalahan 
posisioning (Kotler) antara lain: a) Under 
positioning. Konsumen tidak mengenali 
kekhususan produk. Eksekutif sangat mudah 
dilihat dari segi tampilan, mewah, desain 
menarik dan mudah untuk dicari; b) 
Overpositioning. Konsumen mempunyai 
pandangan terlalu sempit tentang atribut. 



 

Majalah Eksekutif adalah kalangan eksekutif 
yang cukup mapan dari segi ekonomi dan 
pendidikannya pun cukup tinggi. Konsumen 
lebih bisa melihat faktor kebutuhan dan 
keinginan dalam menentukan bahan bacaan; c) 
Confused positioning.  Konsumen tidak terlalu 
merasa pasti karena terlalu banyak yang 
dijanjikan atau positioningnya sering berubah-
ubah. Majalah Eksekutif sangat bagus dan 
penuh dengan kepastian akan kualitasnya. Apa 
yang dijanjikan dengan isi majalahnya sesuai 
dengan pemikiran pemikiran yang sering 
muncul di lapangan. Dalam menentukan 
positioning majalah Eksekutif tetap konsisten 
yaitu positioningnya sebagai bacaan para 
eksekutif. “Eksekutif Tak Lengkap Tanpa 
Majalah Eksekutif”; dan d) Doubtful 
positioning. Konsumen merasa ragu dengan 
janji produk tersebut. Majalah Eksekutif 
menyakinkan akan kualitas yang dimilikidari 
bentuk yang bagus dan harga yang murah, 
tidak akan mengurangi kualitas dan manfaat 
yang didapat. Menyangkut asas manfaat 
majalah Eksekutif, bagi pembaca sangat 
menarik. Informasi-informasi yang disajikan 
sangat bermanfaat. Sedangkan bagi pemasang 
iklan, majalah Eksekutif dibaca oleh orang-
orang penting baik kalangan usaha maupun 
kalangan birokrat.  

Keempat, Minat Beli. Minat beli 
majalah Eksekutif sampai sekarang masih 
cukup merarik. Selain cukup bermanfaat bagi 
kalangan Eksekutif penyebaran majalah 
Eksekutif sangat merata ke kota-kota besar 
yang menjadi basis usaha/ industri. Hal ini 
sangat diperhitungkan oleh para pemasang 
iklan yang ingin informasinya sampai pada 
komunitasnya. Terlihat dari total perolehan 
iklan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.  
Dari tahun 2006, 260 halaman, tahun 2007 
sebesar 286 halaman. Sedangkan untuk tahun 
2008 sampai bulan September sudah mencapai 
196 halaman. Diprediksi sampai akhir tahun 
2007 bisa mencapai 300 halamam.  

Peningkatan pendapatan dalam tiga 
tahun terakhir menunjukkan minat beli 
terhadap majalah Eksekutif masih cukup 
tinggi. Meskipun tidak terlalu signifikan, 

namun dengan kondisi seperti ini majalah 
Eksekutif masih akan mampu bertahan di 
tengah terjangan persaingan industri media di 
tanah air yang semakin ketat. Tentunya dengan 
melakukan inovasi dan strategis,  yang 
menarik, majalah Eksekutif akan berkembang 
dan akan tetap menjadi idaman kalangan 
Eksekutif.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN   
Kesimpulan  
1. Majalah Eksekutif dalam melakukan 

segmentasi produk cukup bagus karena 
sudah sesuai dengan visi misi perusahaan 
di awal pendirian perusahaan yaitu 
menyediakan informasi seputar dunia 
eksekutif.  

2. Data survei yang dilakukan perusahaan, 
pembaca majalah Eksekutif mayoritas 
kalangan manajer ke atas. Eksekutif terbit 
untuk kalangan atas atau eksekutif mapan.  

3. Pembaca majalah Eksekutif mayoritas 
sarjana, dan mempunyai penghasilan yang 
cukup. Sesuai dengan namanya 
EKSEKUTIF.  

4. Majalah Eksekutif mempunyai target 
pasar yang jelas. Target pasar majalah 
Eksekutif adalah para Eksekutif muda 
maupun Eksekutif mapan, yang secara 
ekonomi sudah tidak diragukan lagi.  

5. Majalah Eksekutif dalam 
mempositioningkan produknya beda 
dengan majalah lain yang sejenis. 
EKSEKUTIF, Tak Lengkap sebelum 
Membaca EKSEKUTIF.  

6. Positioning produk yang dilakukan 
majalah Eksekutif mempunyai kelebihan 
tersendiri. Desain produk yang menarik, 
tampilan yang cukup mewah, dan isi yang 
lengkap. Mengakomodasi kepentingan 
para Eksekutif dalam mencari referensi.  

7. Positioning harga majalah Eksekutif 
cukup kompetitif. Hal ini karena harga 
majalah Eksekutif tergolong paling 
murang dibandingkan majalah lain yang 
sejenis.  

8. Promotion. Dalam mendukung 
segmentasi, targeting dan positioning, 



 

promosi yang dilakukan majalah 
Eksekutif cukup strategis. Dengan 
melakukan kerjasama dengan media 
elektronik dan media cetak.  

9. Place (distribusi). Majalah Eksekutif saat 
ini mencakup dalam kota dan luar kota. 
Lokasi-lokasi strategis yang selama ini 
menjadi target pasar majalah Eksekutif, 
sangat membantu konsumen dalam 
mencari majalah Eksekutif.  

10. Majalah Eksekutif masih diminati 
pelanggan setianya. Peningkatan 
pendapatan iklan dan penjualan majalah 
menunjukkan, produk majalah Eksekutif 
masih bagus dan mampu bersaing di pasar 
media di Indonesia.  
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