
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Melalui hasil observasi yang dilakukan penulis pada PT. Istana Bandung 

Raya Motor (IBRM), maka pada tahap terakhir dari penulisan tugas akhir ini, 

penulis menarik beberapa kesimpulan sesuai dengan tujuan dari penulisan tugas 

akhir ini. 

 Setelah dianalisis berdasarkan data-data yang diperoleh dan telah 

diuraikan serta dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanan strategi STP (Segmenting, Targeting, dan Positioning) yang 

dilakukan PT. Istana Bandung Raya Motor (IBRM), yaitu : 

• Segmenting 

Berdasarkan segmentasi pasar secara geografis, produk yang 

ditawarkan oleh PT. Istana Bandung Raya Motor (IBRM) 

didominasi di wilayah Jawa Barat, dengan kepadatan di daerah 

perkotaan. 

Untuk segmentasi pasar secara demografis, PT. Istana Bandung 

Raya Motor (IBRM) mensegmentasikan produknya, sebagai 

berikut : 

1. Honda Jazz 

Produk ini sebagian besar digunakan oleh kalangan anak muda 

yang berusia antara 17-25 tahun, dengan penghasilan antara Rp 

1.000.000-Rp 10.000.000. 



2. Honda City 

Produk ini sebagian besar digunakan oleh konsumen baik pria 

dan wanita usia antara 23-28 tahun, dengan penghasilan 

menengah ke atas antara RP 5.000.000-Rp 10.000.000. 

3. Honda Accord 

Produk ini sebagian besar digunakan oleh konsumen yang 

berusia 28 tahun ke atas, dengan penghasilan yang tinggi antara 

RP 15.000.000-Rp 20.000.000. 

Sedangkan untuk segmentasi pasar secara psikografis, PT. 

Istana Bandung Raya Motor (IBRM) mensegmentasikan 

produknya, sebagai berikut :  

1. Honda Jazz, sebagai  jenis kendaraan yang digunakan oleh 

konsumen untuk kelas menengah ke atas dengan gaya hidup 

yang modern dan sporty. 

2. Honda City, sebagai jenis kendaraan yang digunakan oleh 

konsumen untuk kalangan menengah ke atas dengan gaya 

hidup yang ekslusif dan modern. 

3. Honda Accord, sebagai jenis kendaraan yang digunakan 

oleh konsumen untuk kalangan atas yang bergaya hidup 

mewah dan dinamis. 

• Targeting 

Pemilihan pasar sasaran (Targeting) yang dilakukan oleh PT.   

Istana Bandung Raya Motor (IBRM) sesuai dengan produk 

yang dihasilkannya, sebagai berikut : 

1. Honda Jazz, diperuntukkan bagi kalangan anak muda yang 

menyukai kepraktisan dalam berkendara dan tampilannya yang 

sporty bagi konsumen. 



2. Honda City, diperuntukkan bagi konsumen dengan gaya hidup 

dan desain yang tinggi . 

3. Honda Accord, diperuntukkan bagi konsumen dengan kelas 

sosial yang tinggi dan tentunya dengan penghasilan yang tinggi 

pula. 

• Positioning 

Positioning yang dilakukan oleh PT. Istana Bandung Raya Motor 

(IBRM) dengan cara memposisikan sebagai perusahaan yang 

memberikan jasa penjualan dan service kepada konsumennya, 

sehingga PT. Istana Bandung Raya Motor (IBRM) menempatkan 

posisi sebagai perusahaan yang berfokus pada pemasaran dan 

pelayanan otomotif kepada konsumen yang menyukai kendaraan 

yang efisien dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

2. Masalah-masalah yang dihadapi oleh PT. Istana Bandung Raya Motor 

(IBRM) dalam melakukan strategi STP, yaitu masalah dalam hal kegiatan 

marketingnya yang sangat mempengaruhi harga penjualan, selain itu juga 

masalah dalam bidang internal pemasaran, yaitu sumber daya manusia 

yang dipengaruhi dari segi tenaga kerja tiap-tiap personil, hal ini turut 

mempengaruhi tingkat penjualan perusahaan semakin berkurang. 

 

5.2  Saran 

 Sehubungan dengan hasil kesimpulan yang telah diambil, penulis ingin 

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dan masukan bagi pihak perusahaan, yakni cara pelaksanaan strategi Segmenting, 

Targeting, dan Positioning yang dilakukan oleh PT. Istana Bandung Raya Motor 

(IBRM) harus selalu diperhatikan, karena jika penempatan STP (Segmenting, 

Targeting, dan Positioning) tidak tepat sasaran, maka hal ini akan sangat 



berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Adapun saran yang akan diberikan, 

adalah sebagai berikut : 

1. Konsumen merupakan bagian terpenting bagi perusahaan, karena pihak 

perusahaan yang menjual produk, sehingga hubungan timbal balik antara 

kedua belah pihak harus berjalan dengan lancar, maka sebagai saran 

perusahaan perlu mengadakan pelayanan service, sehingga tercipta 

kepuasan baik di pihak konsumen dan juga di pihak perusahaan. 

2. Sekalipun hasil survei telah membuktikan sangat baiknya strategi 

pemasaran yang dilakukan oleh PT. Istana Bandung Raya Motor (IBRM) 

saat ini dalam benak konsumen, akan tetapi diharapkan agar seluruh tim 

kerja dalam perusahaan untuk tetap waspada terhadap ancaman dari 

pesaing yang dapat mempengaruhi eksistensi penjualan, adalah dengan 

cara perusahaan harus tetap mempertahankan citra merk dan image yang 

diterapkan oleh perusahaan, sehingga kepercayaan konsumen tidak hilang 

akan produk mobil Honda. 

3. Untuk mengatasi persaingan antar berbagai macam merk mobil Honda 

yang beraneka ragam dengan merk mobil yang lainnya, adalah dengan 

cara perusahaan terus berupaya meningkatkan produknya melalui 

perluasan merk. Intinya adalah secara terus-menerus memberikan produk 

dan pelayanan yang terbaik jauh melebihi harapan konsumen. 

4. Produk yang ditawarkan adalah produk unggulan, namun bila tanpa 

kegiatan promosi yang dilakukan, maka mustahil perusahaan dapat 

menjual produk tersebut, dimana kegiatan promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan sangatlah penting untuk penjualan agar sesuai dengan target 

yang telah ditentukan. Kegiatan promosi harus benar-benar tertanam di 

dalam benak konsumen, tidak hanya sekedar iklan saja, maka sebagai 

saran diharapkan perusahaan dapat memberikan pelayanan berupa test 

drive dalam kegiatan promosi agar dapat memberikan bukti bahwa produk 

yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan keinginan konsumen.  


