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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

Setelah melakukan pengamatan selama Praktik Kerja Lapangan pada PT. 

Happy Wedding Service, Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan penjelasan pada bab 

sebelumnya, adapun kesimpulan yang penulis ambil dari serangkaian penerapan 

kegiatan segmentasi, targeting, dan positioning dari PT Happy Wedding Service 

sebagai berikut: 

 

1. PT Happy Wedding Service Surabaya adalah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang jasa wedding organizer. 

2. PT Happy Wedding Service Surabaya telah menerapkan variabel-variabel 

segmentasi utama terdiri dari: 

a. Segmentasi Geografis 

Segmentasi geografis mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-

unit geografis yang berbeda seperti negara, negara bagian, wilayah, 

propinsi, kota, atau lingkungan rumah tangga. Dari segmentasi 

geografis PT Happy Wedding Service lebih memfokuskan untuk 

melihat pangsa pasar yang berada di daerah provinsi Jawa Timur 

dilihat dari lokasi perusahaan tersebut berada di kota Surabaya. Bagi 

perusahaan hal tersebut dipandang lebih berpotensial dan 

menguntungkan karena provinsi Jawa Timur lebih mudah dijangkau 

oleh kota Surabaya.   Namun PT Happy Wedding Service akan tetap 

melihat dan mengamati pangsa pasar yang bukan dari luar daerah 

Jawa Timur. 

b. Segmentasi Demografis 

Pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel-

variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup 

keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, 

ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Dari segi segmentasi 
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demografis PT Happy Wedding Service melihat dari segi agama, di 

mana di bab II sudah dijelaskan oleh penulis bahwa perusahaan 

memiliki konsep Muslim Internasional yang hanya dapat melayani 

klien yang beragama Islam saja. Karena perusahaan ingin 

menghadirkan wedding organizer Islami dengan mewujudkan 

pernikahan dengan mudah, berkah dan terarah namun tetap memiliki 

kesan modern bagi konsumen yang ingin mengadakan sebuah acara 

pernikahan. 

c. Segmentasi Psikografis 

Pembeli dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan gaya 

hidup atau kepribadian akan nilai. Dari segi segmentasi psikografis 

perusahaan melihat dari gaya hidup masyarakat yang cukup tinggi 

yaitu menginginkan pesta pernikahannya terlihat mewah dan megah 

namun juga ingin segalanya terselesaikan secara mudah dan serba 

instan. Maka dari itu PT Happy Wedding Service ingin membantu 

mewujudkan keinginan konsumen yang ingin mengadakan sebuah 

acara pernikahan yang tidak mau repot-repot mengurus semua acara 

pernikaha tersebut karena sibuk dengan kegiatan mereka. 

d. Segmentasi Perilaku 

Pembeli dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan 

pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan mereka atas suatu 

produk. Dari segi segmentasi perilaku perusahaan melihat dari sikap 

konsumen yang saat ini masyarakat memiliki kegiatan dan kesibukan 

yang banyak salah satunya yaitu sibuk bekerja, sehingga pasangan 

yang sibuk bekerja lebih mengandalkan wedding organizer untuk 

membantu persiapan pernikahan mereka. 

 

3. Dari keempat target pasar strategi pemasaran tanpa pembeda 

(undifferentiated marketing), strategi pemasaran dengan pembeda 

(differentiated marketing), strategi pemasaran terkonsentrasi (concentrated 

marketing), strategi pemasaran mikro wilayah lokal (micromarketing). PT 
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Happy Wedding Service menggunakan target market dengan strategi 

pemasaran terkonsentrasi (concentrated marketing). Dimana model 

marketing terkonsentrasi hanya fokus memasarkan produknya kepada satu 

atau beberapa kelompok pembeli saja seperti hanya berkonsentrasi pada 

pembeli yang beragama Islam tanpa melihat suku dan ras tertentu yang 

membutuhkan jasa wedding organizer. 

4. Target pasar PT. Happy Wedding Service ini adalah semua masyarakat 

yang beragama Islam karena konsep produk jasa yang ditawarkan bertema 

Muslim Internasional. Namun pada faktanya sebagian besar klien yang 

ditangani oleh PT. Happy Wedding Service merupakan masyarakat suku 

Arab. Hal ini disebabkan salah satunya dari adanya Word of Mouth dari 

klien yang sudah menggunakan jasa wedding organizer PT. Happy 

Wedding Service. Word of Mouth ini dipermudah oleh kesamaan  dari 

seringnya suku arab yang menggunakan jasa wedding organizer dari PT 

Happy Wedding Service. 

5. Dari tujuh strategi penetapan dalam positioning yaitu positioning 

berdasarkan atribut, positioning berdasarkan manfaat, positioning 

berdasarkan penggunaan atau penerapan, positioning berdasarkan 

pemakai, positioning berdasarkan pesaing, positioning berdasarkan 

kategori produk, positioning berdasarkan harga. PT Happy Wedding 

Service hanya menggunakan dua strategi tersebut yaitu: 

a. Positioning berdasarkan atribut  

Perusahaan memposisikan diri menurut atribut, seperti ukuran, dan 

lama keberadaannya. PT Happy Wedding Service berdiri cukup lama 

dan sudah banyak dikenal untuk sebagian orang terutama suku Arab 

karena seringnya menerima klien dari suku tersebut dan juga pemilik 

dari PT Happy Wedding Service dari suku Arab sehingga memiliki 

banyak relasi dari suku Arab. 

b. Positioning berdasarkan pemakai 

Memposisikan produk sebagai yang terbaik bagi sejumlah kelompok 

pemakai. Disini PT Happy Wedding Service selalu berusaha 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PENERAPAN STP (SEGMENTATION ... VHANESYA DWITA MAHARANI



29 
 

 

 

Hari 

Pelaksanaan 

memberikan yang terbaik untuk klien yang akan ditangani dengan 

selalu memberikan inovasi dan selalu update dengan perkembangan 

konsep pernikahan yang ada di Indonesia maupun di dunia namun 

tetap menggunakan konsep Islami. Seperti tagline yang dimiliki oleh 

PT Happy Wedding Service “Kami Beri Bukti Bukan Janji, Kami Ada 

karena Anda” 

6. Alur Proses Produksi Jasa: 

 

Alur Proses Produksi Jasa PT Happy Wedding Service 

 

Gambar 4.1 

 

 

 

 

  

 

Sumber: Data Internal Perusahaan 

 

4.2 Saran 

Adapun saran yang akan diberikan dan dapat berguna baik bagi penulis, pihak PT 

Happy Wedding Service, maupun semua pihak yang membaca laporan ini, sebagai 

berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Kebijakan-kebijakan pemasaran yang telah dilakukan PT Happy Wedding 
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pengamatan dari penulis, maka saran-saran yang dapat penulis berikan 

adalah sebagai berikut: 

a. Saat ini konsumen dari jasa wedding organizer dari PT Happy 

Wedding Service hanya mengetahui PT Happy Wedding Service dari 

promosi via mulut ke mulut atau Word of Mouth sehingga pangsa 

pasarnya hanya pada kalangan tertentu saja dan konsumen lainnya 

masih kurang mengetahui tentang keberadaan jasa wedding organizer 

dari PT Happy Wedding Service. Saran dari penulis adalah agar 

perusahaan sering mengikuti pameran wedding di mall - mall yang 

biasanya sering diadakan khusus untuk wedding organizer. Dengan 

seringnya mengikuti pameran wedding dapat berdampak pada lama 

kelamaan konsumen yang ingin mengadakan pernikahan akhirnya bisa 

mulai mengenal wedding organizer dari PT Happy Wedding Service. 

Dan juga mungkin bisa pengabungan perusahaan dari dua perusahaan 

menjadi satu perusahaan dan berkerja sama dengan vendor yang sudah 

banyak dikenal oleh banyak konsumen contohnya seperti vendor 

katering Sonokembang. Jadi ketika konsumen awal yang awalnya 

tidak menggunakan wedding organizer dan mengkontak sendiri jasa 

katering Sonokembang, pihak dari katering Sonokembang bisa 

menawarkan jasa wedding organizer dari PT Happy Wedding Service. 

b. Dalam pengamatan penulis selama event yang sudah dijalankan, belum 

ada form untuk testimoni ataupun form saran dan masukan konsumen 

yang telah menggunakan jasa wedding organizer dari PT Happy 

Wedding Service ini. Harapan penulis untuk event - event selanjutnya 

untuk dapat menyediakan form tersebut, agar perusahaan mengetahui 

kelebihan, kekurangan, dan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh 

konsumen yang telah menggunakan jasa wedding organizer tersebut. 

2. Bagi Universitas 

Adapun saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi Program Studi 

Diploma III Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas 

Airlangga : 
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a. Membina hubungan kerjasama yang baik antara pihak perusahaan dan 

Universitas Airlangga. Agar di kemudian waktu dapat memberikan 

peluang kerja sama kembali untuk Praktik Kerja Lapangan (PKL)  

selanjutnya maupun dalam hubungan kerjasama ataupun lainnya. 

b. Harapan penulis, Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat digunakan 

sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya bagi 

pembaca. 
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