
B A B V 
KESIMPULAN DAN SARAN

1, Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab terdahulu serta pengujian hipotesa, maka dapat di- 
sirapulkan bahwa :
1.1. Pada tahun-tahun belakangan ini penjualan obat- 

nyamuk bakar ini mengalami penurunan penjualan serta 
target penjualan yang diharapkan ternyata tidak 
dicapai. Hal ini menuntut perusahaan untuk mengada - 
kan peninjauan kerabali serta penyempurnaan terhadap 
strategi pemasaran yang dijalankan sehingga , dapat 
tercapai suatu strategi yang tepat dan sesuai yang 
akan menguntungkan perusahaan.

1.2. Kegiatan penjualan produk perusahaan ditujukan pada 
konsumen yang berpendapatan rendah. Oleh karena itu 
pembelian produk ini dilakukan oleh konsumen yang 
keuangannya pas-pasan, maka tidaklah dapat disangkal 
bahwa konsumen tnenginginkan produk dimana ia bisa 
lebih menghemat*

1.3* Perusahaan berkonsentrasi memproduksi . hanya satu 
jenis produk saja, yaitu obat nyamuk bakar yang ber- 
bentuk lingkaran. Semenjak berdirinya perusahaan 
belum memikirkan untuk mengadakan pengembangan dari
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produk yang dihasilkan. Karena situasi dunia pada 
abad ini telah berkembang sedemikian rupa 
menjadi arena persaingan yang tidak henti - hentinya 
untuk itu senantiasa diperlukan usaha-usaha terutama 
di dalam menyempurnakan strategi pemasaran agar 
dapat meningkatkan volume penjualan produk perusaha
an* Salah satu syarat dalam usaha peningkatan 
penjualan produk perusahaan ialah bahwa kualitas 
produk harus memenuhi keinginan konsumen dalam 
market segmen yang dituju* Didalam menghadapi per
saingan yang sangat kompetitif ini dimana harga sama 
sekali sukar untuk dapat diandalkan, maka dipandang 
perlu suatu peningkatan kualitas serta pengembangan 
produk yang dihasilakan oleh perusahaan*

1.if Volume penjualan obat nyamuk bakar ini pada periode 
tahun 1981 - 1982, menunjukkan peningkatan dari 
521*000 karton pada tahun 1982 menjadi 587*000 kar
ton pada tahun 1982* Kemudian produk mengalami pe
nurunan mulai tahun 1983 sebesar 563*000 karton 
( if% ), demikian pula pada tahun-tahun selanjutnya 
pada tahun 1984 persentase penurunan menjadi 8,7 % 
dan pada tahun 1985 menjadi 12,8 %.

1*5. Paktor selera dari konsumen turut menentukan pula 
sebab terjualnya produk, diantaranya kualitas dan 
pembungkus produk. Produk obat nyamuk bakar ini
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dalam hal kualitas sangat kurang sekali dibanding- 
kan dengan produk pesaing, Seringkali dijumpai ada
nya batangan obat nyamuk yang patah - patah didalam 
kertas pembungkusnya, sehingga mengecewakan pembeli 
yang mengakibatkan jeranya mereka, Disamping itu 
daya hidup obat nyamuk bakar ini tidak memenuhi 
lama rata-rata pemakaian satu batang obat nyamuk 
dalam arti sering kali mati sehingga harus dihidup- 
kan kembali, jika produk tersebut tetap dijual 
akan membuat konsumen menjadi kecewa dan jera.

1.6, Pembungkus dari suatu produk haruslah tampak kuat, 
praktis dan dapat berfungsi sebagai pelindung dari 
barang yang dibungkusnya. Seperti yang telah dikata- 
kan diatas nampak sekali selain mutu produk kurang 
bagus maka pembungkus yang kuat juga berperan agar 
dapat lebih menahan batangan-batangan dari produk 
sehingga tidak menjadi mudah patah hanya karena me 
ngalami benturan - benturan kecil, seperti misalnya 
pada saat pengangkutan dan penurunan barang,

1.7, Dari segi praktisnya produk perusahaan tidak kalah 
bila dibandingkan dengan produk lain, tetapi untuk 
bahan pembungkus luar terlihat bahwa produk perusaha 
an tidak begitu menarik karena design dan tulisan 
nya masih sederhana disamping ituk warna yang 
dipergunakan tampak buram dan sama sekali tidak me-
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ngundang selera konsumen untuk membelinya.Pembungkus 
selain berfungsi sebagai pelindung suatu produk 
juga merupakan promosi dari produk itu sendiri*

1.8. Perusahaan obat nyamuk bakar ini menetapkan harga 
jual yang relatif sama dengan harga jual dari para 
pesaing.

1.9* Saluran distribusi yang dipergunakan merupakan satu 
saluran yaitu dari Produsen - Agen - Pengecer 
Konsumen Akhir. Para agen berhubungan langsung 
dengan perusahaan apabila persediaan barang yang 
ada tinggal sedikit ataupun habis. Se angkan bagi 
para pengecer, mereka akan berhubungan langsung 
dengan para agen di daerah masing-masing.

1.10. Perusahaan mengadakan promosi hanya pada tahun - 
tahun pertama produksi saja kemudian tidak lagi. 
Untuk kegiatan promosi yang sifatnya menaikkan 
omzet penjualan tidak pernah dilakukan padahal 
dalam jangka panjang promosi dapat ditUjukan untuk 
mendidik atau mengarahkan konsumen agar mengakui 
bahwa produk perusahaan memiliki suatu gambaran 
yang baik mengenai kualitas maupun kelanggengan pro
duk perusahaan tersebut.

1.11*Karena produk obat nyamuk bakar ini merupakan 
barang konvenience yang dapat dibeli dimana** mana 
dan untuk membelinya tanpa mengeluarkan banyak te -
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naga maupun pikiran, perusahaan beranggapan bahwa 
dengan sendirinya konsumen pembeli maupun calon 
pembeli dapat meaagenal produk dengan mudah.Padahal 
pihak konsumen dapat secara bebas menentukan pilih 
annya terhadap bermacam-macam produk yang terBedia 
oleh karena itu apabila perusahaan terlambat untuk 
menaikkan omzet penjualannya maka akan semakin 
sulit menghadapi persaingan antar produk-produk ee 
jenis yang berkembang secara pesat.

2* Saran
Dengan memperhatikan permasalahan yang dialami 

oleh perusahaan obat nyamuk bakar ini, maka dibawah ini 
diberikan beberapa saran yang diharapkan akan dapat mem - 
berikan jalan keluar bagi permasalahan diatas.
2,1* Bagian pemasaran perusahaan harus selalu aktif di- 

dalam melakukan inpeksi ke pasar dalam rangka 
mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memper 
kembangkan produk sehingga seeuai dengan selera 
daa kebutuhan konsumen. Disamping itu produk yang 
dikembangkan melalui product development itu tidak 
akan begitu saja memasuki pasar yang ada saat 
ini karena belum tentu pasar mau mener^ma produk 
tersebut. Mungkin pasar kurang yakin atau masih 
ragu-ragu, maka tugas perusahaan untuk mengurangi 
keragu-traguan tersebut dengan , . melakukan suatu
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promosi yang mungkin berupa sales promotion*
2.2. Mesin-mesin dan peralatan yang digunakan perlu di- 

adakan peraeliharaan yang lebih baik agar dapat di
gunakan sebagaimana mestiruya, sehingga hasil yang 
ada mampu memenuhi ukuran yang telah ditentukan 
sekaligus untuk lebih mampu memperbaiki mutunya, 
Untuk mendapatkan kualitas produk yang baik, maka 
dapat memperhatikan beberapa faktor yang me^entu - 
kan seperti :
- Jenis bahan baku dan bahan penolong.
- Mesin atau peralatan produksi yang dipergunakan.
- Tehnologi dan proses produksi-yang dipakai.
- Pengalamani serta ketrampilan tenaga kerja.
- Ketelitian, seleksi dan pengawasan kerja.

2.3* Mengingat pembungkusan sangat penting dalam dunia 
perdagangan, maka disarankan agar perusahaan mem- 
*perhatikannya sehingga mampu memberikan image ter- 
sendiri bagi para pembeli.

2*4* Perusahaan perlu mengadaptasi selera atau kebutuh- 
an konsumen yang secara terus menerus berubah 
dan ketatnya persaingan akan mendorong perusahaan 
untuk mengadakan product development, karena siapa 
yang lengah dalam persaingan akan kalah dalam 
memperebutkan pasar.

2.5* Mengingat tidak terjaminnya kesetiaan pembeli atas

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MARKETING STRATEGY SEBAGAI ALAT ... ANITA ANGGRAINI



84

produk yang dibeli dalam jangka panjang, maka per 
usahaan dapat memberikan tawaran - tawaran khusus 
pada suatu periode tertentu yang dilakukan me
lalui promosi baik advertising, sales promotion 
maupun personall selling yang tujuannya agar pen
jualan dapat membaik ♦ Adapun promosi dapat di
jalankan dengan :
- Pemasangan papan-papan reklame.
- Siaran-siaran diradio-radio
- Mengadakan tawaran-tawaran khusus pada tempat - 
tempat yang strategies misalnya : di pasar.

- Dan lain-lain.
Demikian saran-saran yang dapat penulis kemukakan 

untuk mengatasi usaha pemasaran dalam usahanya meningkat- 
kan penjualan hasil produksinya.
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