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BAB. XV
KESIHPULAN DAN SAJRAN

4.1. Kesinpulan
Dari beberapa analisis kualitatif yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan apakah kebutuhan yang d i cari

oleh

atribut

konsunen sudah dapat dipenuhi

jasa yang ditawarkan oleh

oleh

atribut-

perusahaan,

ternyata

dari pembahasan-penbahasan tersebut diperoleh

kesinpulan

bahwa

: kebutuhan yang dicari konsumen belum

sepenuhnya

dapat dipenuhi oleh atribut-atribut jasa yang

ditawarkan

oleh perusahaan. Dengan kata lain persepsi konsunen
hadap
akan

jasa perusahaan masih dibawah ekspektasi
pelayanan jasa pelayaran samudera yang

ter-

konsumen

diinginkan-

nya,
Berikut

ini adalah beberapa kesimpulan

dari

pembahasan tentang analisis pasar yang raendukung

hasil
pernya-

taan diatas :
4.1.1. Secara umum responden menilai tingkat uang tambang
sebagai atribut penentu pertama yang dipertimbangkan konsumen dalam penentuan perusahaan
yang dipilihnya,

pelayaran

kemudian berturut-turut ketepatan

jadwal, pelayanan dan terakhir adalah keamanan dalam pemeliharaan muatan.
4.1.2. Dari penilaian
jasa

konsumen terhadap

pelayaran samudera dari P T .

atribut-atribut
Djakarta

Lloyd
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beserta

pesaing dan ideal brand

kelemahan
adalah

yang

diketahui

paling uenyolok

pada atribut ketepatan

dari

bahwa

perusahaan

jadwalnya.

Dinana

dari penilaian tersebut PT. Djakarta Lloyd

aenpe-

roleh

dengan

nilai terendah (1,69)

pesaing-pesaingnya
dan

dibandingkan

seperti TL (1,96),

SI

pelayaran asing (2,64), yang lebih

(2,13)

nendekati

ideal brand (3). Sedangkan pada penilaian atributatribut

lainnya terhadap perusahaan naupun

pesa-

ingnya dapat dikatakan nilai yang diberikan

tidak

terlalu berbeda jauh diantara snasing-nasing

netk.

Ini

berarti konsumen menganggap

ketiga

dalam

atribut yang lainnya, PT.

pemenuhan

Djakarta

Lloyd

dapat bersaing dengan para pesaingnya.
4.1.3. Dari penilaian terhadap posisi perusahaan diantara
pesaingnya dan ideal brand, ternyata posisi

peru-

sahaan masih dibawah TL (148,28) dan pelayaran asing (147,92) apalagi dari ideal brand. Hal ini nenunjukkan

bahwa

persepsi konsumen

terhadap

Djakarta Lloyd (139,15) masih dibawah kedua
ingnya

pesa-

yang

diwakili

oleh ideal brand (210). Dengan penilaian

tersebut

maka

serta ekspektasi konsumen,

PT.

perusahaan

pemasaran

masih

sangat

menerlukan

yang lebih intensif untuk

usaha

meningkatkan

posisinya dalam persaingan.
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ternyata ter-

dapat perbedaan manfaat yang dicarl bila dihubungkan

dengan frekuensi ekspor yang

responden.

dilakukan

oleh

Sehingga pasar yang ada mempunyai

po-

tensi untuk dibagi nenjadi beberapa segmen manfaat
bila

dilihat dari frekuensi ekspornya. Dalam

hal

ini pasar dapat dibagi nenjadi segmen yang raementingkan

uang tambang, ketepatan jadwal,

pelayanan

dan keatnanan dalam pemeliharaan muatan.
4.1.5. Beberapa kesinpulan

lain

dari

pembahasan adalah

sebagai berikut :
4.1.5.1. Tujuan utama

konsumen pengguna jasa pelayaran

samudera adalah untuk mengangkut komoditi mereka
dalam

rangka memperluas pasar

Sedangkan

(ekspor

aktif).

tujuan kedua adalah mengekspor

kele-

bihan produksi (ekspor musiman). Berdasarkan jenis

kegiatan

yang

dilakukan

responden

dapat

digolongkan menjadi perusahaan dagang (47%),

in-

dustri (33%) dan pertanian (20%).
4.1.5.2. Dalam proses pencarian informasi yang turut metnpengaruhi

proses pengambilan keputusan,

sarkan skala prioritas diketahui bahwa
memperoleh

informasi terutama

dari

berdakonsumen

canvasser,

kemudian berturut-turut dari relasi, media massa
dan terakhir dari pameran. Sedangkan pihak
berperan
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perusahaan

jasa pelayaran

samudera,

mayoritas

adalah middle management.
4.1.5.3. Peran analisis
pemasaran

pasar

bagi

penetapan

adalah memberikan

strategi

informasi

persepsi konsumen terhadap jasa yang

tentang

ditawarkan

perusahaanj dan ekspektasi konsumen dalam

meng-

konsumsi jasa pelayaran samudera, dimana

infor-

masi

ini dapat dipakai untuk melakukan

reposi-

tioning.

4.2. Saran
4.2.1. Perusahaan

perlu

merancang

kenbali konsep posi-

tioningnya dengan memperhatikan kelenahan-kelenahan

perusahaan

dan menonjolkan

atribut

unggulan

dari perusahaan, Tindakan-tindakan yang dapat

di-

lakukan adalah :
4.2.1.1. Product development, melakukan perbaikan
dap

atribut

atribut
dengan

ketepatan

terlemah dari

jadwal

perusahaan

pesaingnya. Keterlambatan

disebabkan

yang

merupakan

dibandingkan
kapal

oleh usia kapal yang sudah

keterlambatan

dalam pelaksanaan

terha-

banyak
tua

bongkar

dan
muat.

Sehingga tindakan yang perlu dilakukan adalah
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kan standar waktu bagi kecepatan

pelaksanaan

bongkar muat.
3. Berusaha
perusahaan

menonjolkan
seperti

keunggulan
atribut

lain

keananan

pelayanan, seperti mengoptimalkan

dari
serta

penggunaan

Terminal Peti Kemas Rambipuji di Jember sebagai

pusat pengangkutan tembakau di Jawa

Ti-

mur
4.2.1.2. Mengkomunikasikan perubahan-perubahanyang

telah

dan akan dilakukan oleh perusahaan baik wenyangkut perbaikan kelemahan-kelemahan dan penonjolan
keunggulan perusahaan melalui kegiatan

pronosi.

Dengan diprioritaskannya canvasser sebagai

sun-

ber infornasi yang paling berpengaruh bagi

kon-

sumen, maka perusahaan perlu membekali canvasser
dengan
haan.

pengetahuan tentang

keunggulan

Serta berusaha meyakinkan

konsunen

sadar bahwa persepsi

perusa-

konsumen
mereka

agar

terhadap

P T . Djakarta Lloyd selama ini salah.
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