
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1  Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai implementasi strategi pasar

dalam promosi di Bandrek Abah maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai

berikut :

1. Implementasi strategi pasar dalam promosi yang di gunakan oleh Bandrek

Abah adalah melalui jasa sales, brosur, word of mouth.

Pada awal mula berdirinya Bandrek Abah menggunakan strategi word of

mouth karena Bandrek Abah sendiri baru mulai merintis usaha sehingga

masih mencoba untuk mencari pelanggan tetap dan mempromosikan produk

ke masyarakat sekitar Bandrek Abah sehingga produk nya pun belum dikenal

luas oleh masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu Bandrek Abah mulai

mencoba memperluas pangsa pasar sehingga melakukan beberapa cara

strategi promosi lain salah satunya strategi penjualan Bandrek Abah sendiri

memiliki beberapa tenaga sales/penjualan yang ditugaskan untuk

mempromosikan produk produk Bandrek Abah pada konsumen dengan cara

menawarkan ke toko-toko ataupun pusat oleh oleh Bandung apabila sudah

mendapatkan kesepakatan kerja sama maka Bandrek Abah akan memasok

produk produk Bandrek Abah
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pada toko-toko ataupun pusat oleh-oleh tersebut dan berlangsung secara rutin

setiap bulannya dengan jumlah permintaan yang sama ataupun

lebih. Selain itu Bandrek Abah pun melakukan promosi lain dengan cara

membuat brosur, spanduk, baliho atau pun alat media cetak lainnya dalam

mempromosikan produk Bandrek Abah hal ini dilakukan agar produk

Bandrek Abah semakin luas dan dikenal masyarakat. Tujuan promosi di

Bandrek Abah ini adalah untuk memperoleh pendapatan yang lebih dan juga

untuk memperluas jangkauan produk itu sendiri dan juga lebih dikenal

masyarakat luas bukan hanya di kota bandung saja melainkan luar kota

bandung. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi

yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kedepannya dalam

menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan strategi pemasaran di

dalam bauran pemasaran Bandrek Abah.

2. Hambatan-hambatan yang terjadi saat proses implementasi strategi pasar

dalam promosi di Bandrek Abah adalah Sarana promosi dalam periklanan

yang dilakukan Bandrek Abah memerlukan biaya yang sangat banyak, karena

pendapatan yang kurang stabil sehingga Bandrek Abah sulit untuk

mengeluarkan biaya lebih untuk mempromosikan produk dipasaran,

Hambatan lain dalam promosi
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yaitu desain flyer kurang menarik perhatian konsumen sehingga

mempengaruhi penjualan tingkat permintaan konsumen terhadap produk

Bandrek Abah, Kurangnya relasi/networking Bandrek Abah menjadi salah

satu hambatan dalam promosi karena penyebaran informasi dari produk

Bandrek Abah sendiri menjadi kurang luas sehingga produk Bandrek Abah

hanya mencakup pangsa pasar yang sedikit, Jumlah karyawan pada bagian

sales yang minim mempengaruhi pada promosi pejualan karena ruang

lingkup promosi terbatas oleh jumlah tenaga kerja sehingga tenaga kerjanya

perlu ditambah.

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi hambatan-

hambatan yang ada yaitu : 1. Perusahaan harus menetapkan beberapa strategi

agar dapat mempromosikan produknya lebih gencar lagi meskipun harus

mengeluarkan uang lebih, tetapi dengan adanya promosi tentunya dapat

membantu pemasukan keuangan perusahaan. 2. Melakukan inovasi pada

desain flyer yang lebih menarik lagi, seperti penambahan warna/gambar,

penambahan kata-kata persuasif sehingga membuat konsumen mulai tertarik

pada produk Bandrek Abah. 3. Memperluas kerja sama dengan pengusaha

lain dapat melalui acara seminar, workshop agar menambah relasi hal ini

dilakukan
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sebagai bentuk pengetahuan promosi secara wom tentang bisnis lebih luas

lagi. 4. Perusahaan  melakukan rekrutmen di bagian penjualan untuk

menambah tenaga kerja yang berpengalaman & memiliki relasi/netwoking

yang luas seperti penambahan warna/gambar, penambahan kata-kata

persuasif sehingga diharapkan mampu meningkatkan penjualan melalui

promosi.

5.2 Saran

Dari hasil observasi ada beberapa saran yang ingin penulis berikan, dengan

harapan saran tersebut dapat menjadi masukan yang berarti. Adapun saran-saran

tersebut diantaranya :

1. Perusahaan lebih memperhatikan atau meningkatkan promosi nya lagi karena

dengan meningkatkan promosi tentunya sangat berpengaruh tinggi bagi

perusahaan dari segi pendapatan dan juga kepuasan konsumen nya.

2. Perusahaan sebaiknya melalukan evaluasi kerja dalam kurun waktu tertentu

untuk mengetahui perkembangan penjualan dari segi permintaan pasar

sehingga dapat membuat rencana atau menentukan strategi lain agar mampu

menunjang peningkatan penjualan.
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3. Perusahaan hendaknya selalu mengadakan pemilahan atau pengelompokan

pasar yang sangat luas sehingga produk yang ditawarkan benar-benar tepat

sasaran & dapat memuaskan konsumen.

4. perusahaan hendaknya mempromosikan produknya tidak hanya

mengandalkan jasa penjualan dan brosur, tetapi akan melakukan beberapa

media promosi lainnya seperti promosi melalui sosial media, membuka online

shop, membuat web site, dan juga melakukan konsinyasi dengan toko yang

lebih besar lagi seperti mini market, super market & hyper market.


