
Bab V Kesimpulan dan Saran 
 

 69

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

Strategi Segmentasi, Targeting dan Positioning ini dilakukan dengan tujuan 

agar perusahaan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memahami 

kebutuhan dan keinginan serta perilaku konsumen. Sehingga perusahaan dapat 

memberikan pelayanan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen, tentu saja dengan cara yang lebih efektif dan efisien dibandingkan 

dengan pesaing dalam usaha mencapai tujuan perusahaannya. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis meneliti sebuah perusahaan 

tekstil yaitu pada PT Tirtha Ria yang merupakan sebuah perusahaan tekstil yang 

menghasilkan produk kain printingan dengan bahan dasar Polyester / Georgette. 

 

5.1 Kesimpulan 

Pelaksanaan strategi Segmentasi, Targeting dan Positioning yang dilakukan oleh 

PT Tirtha Ria telah dilakukan dengan baik. Dimana produk yang dihasilkan 

disesuaikan dengan permintaan pasar dan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhinya. Berikut ini adalah Segmentasi, Targeting dan Positioning yang 

dilakukan oleh PT Tirtha Ria berikut hambatan-hambatan yang ada. 
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1. Segmentasi yang dilakukan oleh PT Tirtha Ria didasarkan pada 

Segmentasi Gegrafik dan Psikografi. PT Tirtha Ria membagi wilayah 

pemasarannnya menjadi lokal dan internasional sehingga Segmentasi yang 

digunakan adalah Segmentasi Geografik, sedangkan untuk Segmentasi 

Psikografi hanya dilihat dari selera konsumen terhadap corak kain yang 

diproduksi. 

Targeting yang dilakukan oleh PT Tirtha Ria dalam meraih target 

pasarnya, perusahaan meraih target pasarnya, perusahaan menggunakan 

strategi cakupan pasar yaitu pemasaran diferensiasi (Multi Segmen) dimana 

perusahaan berusaha menarik dua atau lebih kelompok konsumen dengan 

strategi pemasaran yang berbeda. 

Positioning yang dilakukan oleh PT Tirtha Ria yaitu Positioning 

berdasarkan perbedaan produk dan manfaat produk. Produk yang dihasilkan 

oleh PT TIrtha Ria berbeda dengan produk dari perusahaan lain, karena 

produk yang dihasilkan oleh PT Tirtha Ria mempunyai standar Grade A atau 

tanpa cacat dan dilihat dari segi ekonomis produk Tirtha Ria memiliki 

berbagai manfaat baik dari segi harganya yang murah tetapi dengan kualitas 

yang baik sehingga memberikan kepuasan bagi para pelanggan. 

2. Umumnya industri tekstil di Indonesia memiliki strategi Segmentasi, 

Targeting dan Positioning yang tidak jauh berbeda dengan Strategi yang 

diterapkan oleh PT Tirtha Ria. Sehingga hal itu berdampak serius pada 

kondisi pasar. Umumnya masalah yang timbul dari kondisi seperti ini adalah 

persaingan yang ketat. Begitupun masalah yang dihadapi oleh PT Tirtha Ria 
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hanya terletak dari persaingan yang semakin ketat, sehingga perusahaan  

kesulitan dalam mempositioningkan produknya di pasar. 

 

5.2 Saran 

Dalam dunia usaha tentu saja ada yang namanya persaingan atau kompetisi, 

persaingan tersebut ada yang bersifat negatif ada juga yang bersifat positif. Negatif 

disini bisa dikatakan bahwa persaingan yang ketat dapat membuat perusahaan yang 

sedang bersaing, berusaha satu sama lain untuk saling menjatuhkan atau 

memperebutkan pangsa pasar yang digeluti. Positif disini adalah bahwa dengan 

persaingan, perusahaan akan sadar betul tentang pentingnya sebuah strategi. 

Sehingga perusahaan akan terus menerus untuk mencari strategi  “apa” yang paling 

tepat dalam menghadapi persaingan.  

Tentu saja untuk melakukan itu semua dan untuk menentukan strategi “apa” 

yang tepat bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan. Terlebih dahulu 

perusahaan harus bisa melihat kelebihan dan kekurangan apa saja yang dimiliki 

oleh perusahaan. Disini penulis telah melakukan penilaiannya sendiri tentang apa 

yang menjadi kelemahan dan kelebihan perusahaan. Penilaian didasarkan pada 

data-data yang ada di perusahaan dan didasarkan pada argument (pendapat) 

penulis sendiri. Atas penilaian yang diberikan oleh penulis tersebut, maka penulis 

senantiasa memberikan kritik dan saran yang diharapkan dapat memberikan nilai 

lebih bagi perusahaan. Khususnya demi kemajuan perusahaan, dengan tanpa 

madsud untuk menggurui. Berikut ini kritik dan saran penulis terhadap PT Tirtha Ria 
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1. PT Tirtha Ria selama ini dalam melakukan kegiatan produksinya hanyalah 

berdasarkan pada pesanan bukan berinisiatif pada kondisi pasar. Penulis 

menyarankan pada perusahaan untuk lebih berani untuk berspekulasi dalam 

hal pemasaran produk. Jadi bukan hanya menunggu pesanan akan tetapi 

berani untuk membuat Trend yang baru dipasar. Untuk masalah siapa yang 

akan menjadi pelanggannya. Perusahaan tidak perlu takut. Karena untuk 

membuat suatu Trend baru perusahaan bukan asal membuat produk, tapi 

analisis dulu tentang perilaku konsumen yang sedang berkembang.  

2. Hendaknya PT Tirtha Ria sebagai salah satu industri TPT nasional, tidak 

semestinya melupakan pasar dalam negerinya dan lebih berorientasi ekspor. 

Seperti halnya yang dilakukan sekarang ini, dimana pasar lokal hanya 

mendapat 25% prosentase penjualan dibandingkan dengan pasar ekspor 

yaitu 75%. Penulis sangat tidak paham dengan kondisi seperti ini, karena 

pada umumnya industri TPT nasional kebanyakan lebih berorientasi ekspor 

dan cenderung melupakan kebutuhan lokal. Padahal penulis melihat pangsa 

pasar lokal sesungguhnya sangat besar dan potensial untuk digarap karena 

menyangkut jumlah penduduk sekira 250 juta orang. Belum lagi ditambah 

industri TPT merupakan industri terbesar di Indonesia setelah industri migas. 

Penulis melihat walaupun ada beberapa industri yang mau memenuhi 

kebutuhan lokal, namun itupun hanya produk sisa ekspor. Secara kuantitas 

umumnya barang sisa ekspor jelas tidak banyak sehingga ketersediaan 

produk TPT di pasaran praktis kalah banyak dengan produk impor. 

Hendaknya perusahaan-perusahaan tekstil di Indonesia bercermin diri dan 
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lebih memperhatikan industri tekstil luar negeri seperti halnya tektil Cina yang 

saat ini menguasai pangsa pasar dunia. Cina sebagai negara yang industri 

tekstilnya menguasai pangsa pasar dunia, tidak pernah lupa untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negerinya terlebih dahulu. Sehingga Cina disamping 

menguasai pangsa pasar dunia juga menguasai pangsa pasar lokal. Karena 

Cina sadar bahwa dengan memenuhi pangsa pasarnya di dalam negeri, 

disamping untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri juga bisa 

mendapatkan potensi bisnis yang sangat besar, disamping menyangkut 

kewajiban warga negara ikut menjaga kedaulatan bangsa. 

3. Umumnya industri TPT nasional kalah bersaing dengan produk luar 

dikarenakan, industri lokal kalah dalam hal jumlah produksi barang. Kenapa 

hal tersebut bisa terjadi. Karena kebanyakan industri TPT nasional memiliki 

mesin-mesin produksi yang sudah sangat kuno, baik dalam hal teknologi 

maupun dalam hal jumlah produksi mesin-mesin tersebut. Mesin-mesin yang 

digunakan umumnya sudah memiliki umur yang sudah sangat tua 

dibandingkan dengan industri luar yang memiliki mesin-mesin baru. 

4. Penulis disini tidak terlalu menyalahkan industri TPT lokal yang lebih 

berorientasi ekspor , seperti pada poin pertama tadi. Karena pemerintah 

Indonesia terlalu membuka pintu bagi produk asing untuk memasuki pangsa 

pasar nasional, tanpa memikirkan industri lokal yang terus menerus tergerus 

oleh produk luar. Tanpa adanya proteksi dari pemerintah tentu saja industri 

lokal akan sulit bersaing dengan produk luar yang umumnya sudah 

diproduksi berskala raksasa, padat karya, dan bekerja guna. Oleh karena itu 
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menyarankan industri lokal untuk mengekspor produknya ke luar negeri. 

Apalagi baru-baru ini negara-negara Eropa dan Amerika sudah 

menghilangkan sistem kuota pada industri tekstil. Hal ini berarti bahwa kita 

dapat mengekspor produk kita sebesar-besarnya. Hanya mampukah 

perusahaan untuk bersaing dan memenuhi pangsa pasar yang sangat besar 

tersebut. 

5. Hendaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia lebih mengedapankan 

teknologi dan kualitas produk. Karena dengan begitu produk kita akan bisa 

bersaing dengan produk luar. Jangan demi keuntungan kita sering lupa 

dengan yang namanya kualitas. 

6. Untuk menghindari persaingan yang semakin ketat maka sebaiknya 

perusahaan berinovatif untuk membuka segmen pasar yang baru, yang 

memiliki sedikit pesaing atau tidak sama sekali. Akan tetapi sebelum masuk 

pada segmen pasar tersebut sebaiknya dilakukan analisis terlebih dahulu. 

Apa segmen pasar yang akan digeluti memiliki prospek yang baik di masa 

yang akan datang, apa memiliki pesaing yang kompetitif jika ada, dan 

bagaimana posisi pesaing di segmen pasar tersebut. Dan jika perusahaan 

memutuskan untuk menggeluti segmen tersebut. Maka langkah selanjutnya 

yang harus dilakukan adalah menentukan strategi apa yang harus dilakukan 

perusahaan untuk memasuki segmen pasar tersebut. Disini penulis 

menyarankan beberapa strategi memasuki pasar yang dianggap sesuai 

dengan perusahaan. Dikarenakan perusahaan bukan satu-satunya yang 

menggeluti pasar ini, maka strategi yang tepat adalah strategi Early-Entry 
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Strategy madsudnya adalah Strategi ini dilaksanakan dengan memasuki 

pasar setelah pelopor pasar memulainya. Kondisi seperti ini sebenarnya bisa 

dikarenakan perusahaan bermadsud menjadi yang pertama tetapi terlebih 

dahulu dilakukan oleh pesaing atau memang sengaja menunggu sampai ada 

yang mempeloporinya. Agar perusahaan dapat lebih memperkirakan lebih 

tepat strategi apa yang harus dilakukan serta bisa belajar dari kesalahan 

pesaing sekaligus mempelajari keunggulan pesaing. 

7. Untuk kegiatan operasional yang dilakukan oleh PT Tirtha Ria dirasa sudah 

cukup baik oleh penulis. Khususnya dalam hal Absensi karyawan sudah 

dilakukan secara digital dengan menggunakan sensor. akan tetapi dalam hal 

bongkar muat barang di pabrik untuk keperluan ekspor masih dirasa lamban 

dan tidak efektif. Karena masih dilakukan secara manual (menggunakan 

tenaga manusia). 

 

 

 
 


