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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisa penulis dapat di simpulan Segmentation, Targeting, 

Postitioning beserta Bauran Pemasaran sebagai berikut: 

A.  Segmentation, Targeting, Postitioning dari Pupuk Non Subsidi 

Phonska Plus 

 Segmentation 

Segmentasi produk Pupuk Non Subsidi Phonska Plus dari 

PT Petrokimia Gresik yaitu secara geografis (Wilayah) karena PT 

Petrokimia Gresik ingin produk barunya tersebar di seluruh 

Indonesia dan manfaatnya dapat di rasakan oleh petani pangan. 

 Targeting  

Target pasar dari produk Pupuk Non Subsidi Phonska Plus 

ini sendiri adalah petani pangan di Indonesia yang meninginkan 

hasil dari buah/bulir baik dan layak konsumsi. Tanaman pangan 

antara lain, tanaman jagung, kentang, bawang merah, kubis, tebu, 

tomat, lombok, melon dan semangka.  

 Postitioning  

PT Petrokimia Gresik ingin memposisikan produk barunya 

yaitu Pupuk Non Subsidi Phonska Plus di benak konsumen sebagai 

pupuk non subsidi yang berkualitas. Dengan begitu jika para petani 

pangan menginginkan hasil panen yang baik dan berkualitas maka 

Phonska Plus adalah pilihan utamanya. 
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B.  Bauran Pemasaran dari Pupuk Non Subsidi Phonska Plus 

 Product  

Produk Pupuk Non Subsidi Phonska Plus ini merupakan 

produk pupuk jenis NPK yang berkualitas tinggi. Dikemas dalam 

karung berwarna putih dengan isi bersih 25 kg dan dilengkapi 

dengan keterangan – keterangan perusahaan, merek, dan 

kelebihan dari produk Pupuk Non Subsidi Phonska Plus PT 

Petrokimia Gresik.  

 Price  

Harga Pupuk Non Subsidi Phonska Plus ini di pisarkan 

dengan batas harga bawah yaitu 6,6 juta per ton dan harga batas 

atas yaitu 9,3 per ton. 

 Place  

Penjualan Pupuk Non Subsidi ini telah tersebar di seluruh 

Indonesia dengan tujuan akhir gudang penyangga PT Petrokimia 

Gresik yang terdapat di 33 Provinsi dengan jumlah 305 gudang 

penyangga.  

 Promotion  

Produk Pupuk Non Subsidi Phonska Plus adalah produk 

baru yang di luncurkan oleh PT Petrokimia Gresik, maka dari itu 

perusahaan melakukan kegitan promosi dengan launching produk 

terbarunya dan membuka sistem PO, baliho, melakukan taman 

perdana sekaligus sosialisasi tentang keunggulan produk, 

Demonstation Plot (Demplot). Menariknya, terdapat promosi 

mandiri yang promosi tersebut adalah inisiatif sendiri dari 

distributor tanpa ada campur tangan dari PT Petrokimia Gresik. 
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4.2 Saran 

Adapun saran dari penulis yang mungkin dapat bermanfaat bagi PT 

Petrokimia Gresik, yaitu: 

1. PT Petrokimia Gresik mungkin menambahkan promosi dalam bentuk 

iklan, karena promosi ini dapat meningkatkan daya ingat konsumen 

terhadap produk karena sering ditemuinya beberapa kali. 

2. PT Petrokimia Gresik lebih peduli kepada para siswa atau mahasiswa yang 

sedang melakukan Kerja Praktek agar tidak merasa menganggur di lokasi 

praktek. 

3. PT Petrokimia Gresik harus bisa lebih memotivasi para pegawainya, 

bukan hanya sekedar gaji per bulan. Tetapi dengan cara mengadakan out 

bound atau pelatihan bagi karyawan baik karyawan tetap maupun 

outsourching 
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