
BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Dari pengalaman praktek kerja lapangan selama 2 bulan di koperasi karyawan keluarga besar 

Petrokimia Gresik K3PG, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut. Konsumen K3PG dalam 

melayani produk merek K di kabupaten Gresik cukup pesat. Penulis merasakan sendiri 

bagaimana arus distribusi pengiriman produk merek K di kabupaten Gresik berjalan cukup cepat. 

K3PG yang posisinya sebagi market follower dari peruhaan AMDK bersekala besar 

mendapatkan tempat khusus di hati konsumen, sehingga mayoritas dari konsumen K3PG 

memiliki tingkat loyalitas terhadap merek k K3PG sangat tinggi. Dengan menawarkan nilai 

tambah pada kualitas K3PG mampu mencakup pasar lebih besar dari pasar utamanya yaitu 

Petrokimia group. Tidak hanya itu saja K3PG juga memberikan nilai yang rendah kepada 

konsumen konsumennya dengan harga inilah konsumen dapat mempertimbangkan pembelian 

AMDK. Dengan segmentatation, targeting, dan positioning sebagai topik maka dapat penulis 

dapat menyimpulakan ketiga strategi itu sebagai berikut: 

a. Segmentation 

Perusahan AMDK K3PG telah menerapkan segmentasi produknya pada kelompok 

kelompok pasar yang dipilih. Banyaknya kelompok-kelompok pasar di kabupaten Gresik 

dan sekitarnya sangat banyak maka K3PG memfokuskan segmennya pada kalangan 

menegah ke atas dan memiliki penghasilan yang cukup. Dengan harapan konsumen 

tersebut dapat lebih menerima produk AMDK merek K dari kualitas produk dan kemasan 

tidak melihat dari faktor harga saja sebagai pertimbangan keputusan pembelian. 

b. Targeting 

Setelah pemilihan segmen berdasarkan kebutuhan maka setelah itu produk air K akan 

menentukan target pasar yang dibidik oleh perusahaan. Perusahaan lebih memfokuskan 

pada kalangan masyarakat umum yang dimana mendapatkan rekomendasi produk dari 

kalangan petrokimia group. Perusahaan hanya memilih spesilisasi pasar sebagai 

bidikannya hal ini dilakukan agar produk dapat terfokus pada pasar tertentu, sehingga 

konsumen yang ditujuh dapat mudah merespon pesan yang disampaikan dari perusahaaan 

AMDK K3PG. 



 

c. Positioning 

Konsumen AMDK merek K K3PG telah dapat menangkap pesan apa yang disampaikan 

oleh perusahaan kepada mereka. Sehingga pada prakteknya di lapangan banyak 

konsumen yang menempatkan produk merek k pada benak mereka dengan positif. 

Dengan harapan perusahaan akan kesadaran merek, nyatanya banyak konsumen yang 

memilih produk AMDK merek K dengan alasan merek yang kualitasnya terbaik dengan 

harga yang terjangkau. Dengan demikian kekuatan merek yang dihasilkan dari proses 

posiitiong berjalan semestinya. 

Dari materi yang didapatkan penulis di bangku kuliah membuat kegiatan praktek kerja 

lapangan dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan pada lingkup dunia kerja di pabrik 

AMDK K3PG menulis dapat menemukan banyak sekali materi yang sama ketika didapatkan di 

bangku kuliah dan kemudian di praktekkan dalam dunia kerja. 

4.2  kritik dan saran 

Kritik yang  perlu bagi penulis kepada unit usaha pabrik AMDK K3PG : 

 Dari cakupan pasar yang dituju kabupaten Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan dan 

Tuban, Hanya pasar kabupaten Gresik saja yang maksimal. 

 Permasalahan utama adalah biaya distribusi pengiriman, maka perusahaan harus 

mencarikan solusi agar produk AMDK merek dapat mencakup pasar yang maksimal. 

 Dengan posisi AMDK merek sebagi market follower seharusnya K3PG dapat menekan 

harga produksi sehingga dapat menurunkan harga jual. 

 Penulis menjumpai keluhan konsumen akan armada distribusi yang kurang, sehingga 

dapat mempengaruhi keterlambatan pengiriman AMDK merek K. 

 Promosi yang di gunakan sangat kurang, mengenai sponsorship dan bentuk promosi 

penjualan lainya. 

 Dari pengalaman selling penulis wilayah pantura, brand awarness sangat rendah jika 

memasuki wilayah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban. 

 Produk yang susah dikenal (kecuali kabupaten Gresik) membuat tenaga pemasar 

kesulitan untuk menawarkan produk AMDK merek K. 



 Penargetan pasar belum bisa berjalan selaras dengan harga jual yang ditawarkan AMDK 

merek K K3PG. 

 

Saran yang  ditujukan kepada unit usaha AMDK K3PG : 

 Solusi dari permasalahan distribusi dalam mencakup pasar lebih luas adalah mengadakan 

distributor di setiap-setiap Kabupaten yang dituju. 

 Perlu adanya inovasi produk dikemasan cup untuk dapat menekan biaya produksi 

sehingga dapat memberikan harga jual yang lebih rendah sesuai porsi market follower. 

 Perusahaan perlu menambah strategi strategi promosi, seperti event sponsorship, hadiah, 

kaos, dan lain-lain. Agar produk merek K dapat bisa dikenal calon konsumen dan 

masyakat umum. 

 Perusahaan harus bisa meningkatkan brand awarness sehingga produk dapat mudah 

diterimah oleh konsumen baru. 

 Perusahaan perlu meningkatkan cakupan pasar pada area Jawa Timur di mana jika 

cakupan semaki besar maka omset yang di hasilkan perusahaan akan naik pula. 

 


