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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis pembahasan pada Bab Ill, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

4.1.1. 	 Berdasarkan basil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa 

strategi penetrasi pasar mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap 

volume penjualan produk rokok, dimana hal ini dapat dibuktikan dari nilai 

koefisien detenninasi berganda (R2) sebesar 0.9655. Angka R2 ini 

mengandung arti bahwa adanya perubahan penjualan rokok dipengaruhi oleh 

perubahan promosi dan biaya distribusi secara bersama-sama sebesar 

96,550/0, sedangkan 3,45% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dan hasil 

pengujian terhadap koefisien regresi berganda secara menyeluruh dengan 

menggunakan uji F statistik (Fo), dimana bila basil uji Fo lebih besar daripada 

F ta.bel, maka korelasi antara promosi dan biaya distribusi terhadap 

peningkatan volume penjualan rokok adalah signifikan. Besarnya nilai uji Fo 

adalah 97,9507, dan besarnya nilai F ta.bel dengan menggunakan taraf 

signifikan (a = 10 %) adalah 3.26. Jadi. terbukti bahwa Fo > F tabel ( 97,9507 

> 3.26 ). sehingga korelasi antara promosi dan biaya distribusi terhadap 

peningkatan volume penjualan rokok pengaruhnya signifikan 
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4.1.2. 	Berdasarkan basil perhitungan pengolahan data, menunjukkan bahwa faktor 

biaya distribusi lebih berpengaruh atau dominan dibaDdingkan dengan faktor 

biaya promosi terbadap peningkatan penjualan rokok Jati Mesem. 

4.1.3. 	Perusahaan menghadapi ketatnya persaingan dalam merebut pasar oleh 

produsen rokok yang sekelas dengan perusahaan baik dari lingkungan daerah 

perusahaan maupun dari luar daerahlpropinsi lain. 

Perusabaan masih memiliki peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk 

memasuki pasar produk rokok dengan tujuan dapat meningkatkan volume 

penjuaJan rokok basil produksinya, karena produk rokok perusahaan 

memenubi syarat dan mampu bersaing. Untuk itu. P.T. Jati Mesem MaIang 

merasa perlu melakukan strategi penetrasi pasar agar dapat meningkatkan 

volume penjualan produk rokok. 

Adapun strategi yang dilakukan perusabaan adalab dengan menggencarkan 

kegiatan promosi dan menaikkan biaya distribusi. Hal ini sangat penting bagi 

perusahaan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh strategi penetrasi pasar 

terbadap peningkatan volume penjualan rokok, dan mengingat bahwa pangsa 

pasar yang diperoleh perusahaan dari tabun ke tabun terus meningkat yang 

berarti peluang untuk tumbuh masih terbuka. 

4.1 SaraD....raD 

Dengan memperbatikan kesimpulan diatas, malta penulis mencoba untuk 
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memberikan saran-saran yang kiranya dapat membantu dalam mewujudkan strategi 

pemasaran tersebut, yaitu : 

4.1.1. Mengingat 	pangsa pasar perusabaan yang diperoleh dari tahun ke tahun 

cenderung mengalami peningka~ dimana hal ini berarti peluang untuk 

tumbuh masih terbuka dan haNs dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 

Dengan demikian maka perusabaan merasa perlu untuk meninjau kembali 

strategi penetrasi pasarnya dalam usaha meningkatkan volume penjualan 

rokok. 

4.1.1. Dalam melaksanakan strategi penetrasi pasar~ maka peranan biaya distribusi 

yang intensif sangat penting bagi perusahaan, karena dengan demikim. 

daerah-da.erah pemasaran yang ada tidak akan sampai kehabisan stoc~ 

sehingga diharapkan akan" mampu merebut pangsa pasar yang lebih luas. 

Karena ketatnya persaingan, maka dalam strategi penetrasi pasar ini 

perusabaan melakukan peningkatan biaya distribusi sehingga mampu 

bersaing. Selain itu perusabaan perlu memperhatikan dan meningkatkan 

kualitas produk rokoknya agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang 

ada sekarang maupun konsumen yang belum dilayani. Kemudian perusabaan 

perlu melakukan pendekatan dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya 

kepada setiap konsumen atau calon konsumen. 

Dan strategi penetrasi pasar yang dilakukan pemsahaan ini akan sangat efektif 

dipakai untuk jangka pendek selama S tahun lagi~untuk selanjutnya 

perusabaan haNs mampu menerapkan dan menyesuaikan serta 
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mengembangkan strategi pemasarannya yang lain sesuai dengan kondisi 

pcrsaingan yang terjadi. 

4.1.3. 	 Disamping biaya distribusi, perusahaan daIam melaksanakan strategi penetrasi 

pasar juga mengguna1can pendekatan dalam promosi, menggencarlam kegiatan 

promosi tidak banya meningkatkan angprannya saj&, akan tetapi peningkatan 

kualitas promosi itu sendiri agar dapat beljalan efektif. 

Promosi yang dapat dilakukan yaitu promosi penjualan, dimana perusahaan 

dapat memperkenalkan produk dengan memberikan sampel-sampel kepada 

caton konsumen dan bendaknya sampel-sampcl ini dibuat sec&nl lengkap 

dengan memberikan karakteristik produk Berta jasa-jasa yang terkandung di 

dalamnya. 

Disamping itu perusahaan harus lebih aktif daIam mengikuti pameran

pameran dagang yang ctiadakan di luar negen, karena dengan begitu 

perusahaan akan dikenal sebagai perusahaan yang mengbasilkan rokok 

dengan kualitas bait dan diharapkan jumlah pclanggan akan meningkat. 

Dengan melakukan promosi maka dihaIapkan agar omzet penjualan dapat 

meningkat atau setidak.tidaknya omzet penjualan yang telah dicapai dapat 

dipertahankan. 
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