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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

 Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitianiniberkaitan 

dengan strategi positioning produk jasa pada Lembaga “XYZ” di Jawa Timur, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Strategi positioning didahului dengan segmenting dan targeting. Dalam 

segmenting, ada tiga tahap prosedur yang harus dilakukan menurut Purnama 

(2004), yakni: 

a. Tahap Survei. 

Pada tahap ini dilakukan wawancara melalui Whatsapp kepada 10 klien 

Lembaga “XYZ” dan 10 klien non Lembaga “XYZ” mengenai 

pertimbangan memilih lembaga konsultan dan kriteria konsultan yang 

baik menurut mereka. 

b. Tahap Analisis. 

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat tiga belas atribut yang harus 

diperhatikan dalam positioning produk jasa Lembaga “XYZ”, yaitu: 

kompetensi, profesionalitas, integritas, independensi, kredibilitas, 

reliabilitas, lokasi, responsiveness, dan harga/fee lembaga konsultan 

serta assurance/jaminan kerahasiaan klien, empathy terhadap klien, 

koneksi/hubungan dengan klien, dan size/ukuran perusahaan klien. 

c. Tahap Pembentukan. 

Dari tiga belas atribut, dua atribut yang penting menurut informan adalah 

kompetensi Lembaga Konsultan dan koneksi/hubungan dengan 
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klien.Peneliti pun membuat segmentasi berdasarkan kedua atribut 

tersebut. Kompetensi menurut Spencer and Spencer dalam Dharma 

(2010) terbagi menjadi kompetensi utama dan kompetensi pembeda. 

Koneksi/hubungan dengan klien menurut Ford dalam Wahyono 

(2013)terdiri atas interaction customer relationship(hubungandimulai dari 

kontak pertama), coordinating activities(hubungan membutuhkan 

koordinasi bersama), danadaptions(hubungan menciptakan kepuasan 

bersama). 

Penggolongankeduaatributtersebutmenghasilkan 6 segmen pasar, yaitu: 

1. Segmen AA, yaitu semua komunitas baru yang cukup dilayani dengan 

kompetensi dasar saja agar mau bekerjasama dengan Lembaga 

“XYZ”. 

2. Segmen BB, yaitu klien dengan masa  kerja sama kurang dari 1 

tahun, yang cukup dilayani dengan kompetensi dasar saja agar mau 

melakukan repeat order atas koordinasi bersama Lembaga “XYZ”. 

3. Segmen CC, yaitu klien  dengan masa  kerja sama lebih dari 1 tahun, 

yang cukup dilayani dengan kompetensi dasar saja agar mau 

menciptakan kepuasan bersama dengan Lembaga “XYZ”. 

4. Segmen DD, yaitu semua komunitas baru yang dilayani dengan 

kompetensi pembeda agar mau bekerjasama dengan Lembaga 

“XYZ”. 

5. Segmen EE, yaitu klien dengan masa  kerja sama kurang dari 1 

tahun, yang dilayani dengan kompetensi pembeda agar mau 

melakukan repeat order atas koordinasi bersama Lembaga “XYZ”. 
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6. Segmen FF, yaitu klien  dengan masa  kerja sama lebih dari 1 tahun, 

yang dilayani dengan kompetensi pembeda agar mau menciptakan 

kepuasan bersama dengan Lembaga “XYZ”. 

2. Setelah melakukan segmenting, peneliti melakukan targeting, yaitu dengan 

memilih Segmen DD, EE, FF karena sesuai dengan kriteria size, growth, dan 

daya tarik. 

3. Langkah terakhir adalah membuat positioning. Menurut Walker (2008), 

strategi positioning dapat dilakukan dengan 7 langkah, yaitu: 

a. Mengidentifikasi pesaing. 

Menurut Widodo dalam Harisudin (2011), identifikasi pesaing dilakukan 

dengan analisis CPM (Competitive Profil Matrix). Berdasarkan hasil 

analisis CPM tersebut, Lembaga “XYZ” lebih unggul dibanding Lembaga 

“Reksatama” terutama dalam hal kompetensi, profesionalitas, integritas, 

kredibilitas, reliabilitas, responsiveness, assurance/jaminan kerahasiaan, 

empati, dan koneksi/hubungan dengan klien. 

b. Mengidentifikasi atribut yang paling dicari. 

Identifikasi atribut menggunakan model Fishbein (Suryani, 2008), yang 

menilai belief (tingkat keyakinan awal) dan evaluation (evaluasi) informan, 

yakni penilaian informan terhadap Lembaga “XYZ” dan “Reksatama” 

sebelum dan sesudah perikatan kontrak kerja sama. Analisis ini juga 

menghasilkan nilai yang lebih tinggi bagi Lembaga “XYZ”, terutama dalam 

hal profesionalitas, kompetensi, koneksi/hubungan dengan klien, 

integritas, kredibilitas, reliabilitas, responsiveness, assurance/jaminan 

kerahasiaan, empathy, independensi, dan harga/fee. 

 



79 
 
 

c. Mengumpulkan informasi dari konsumen untuk mengetahui persepsinya. 

Persepsi informan ditentukan dengan menggunakan T-Skor 

(Rahmadyanti, 2013). Dengan menggunakan T-Skor, dapat diketahui 

persepsi yang positif dan negatif.Berdasarkan hasil analisis ini, persepsi 

positif informan Lembaga :XYZ” adalah atas atribut assurance/jaminan 

kerahasiaan klien, koneksi/hubungan dengan klien, kompetensi, 

integritas, empathy, profesionalitas, dan kredibilitas Lembaga Konsultan, 

serta harga/fee. 

d. Menganalisis kekuatan dari posisi produk. 

Analisis kekuatan posisi produk dilakukan dengan cara pemeringkatan 

keunikan produk sesuai teori dari Kasali (2005). Atribut yang paling 

penting dan unik berdasarkan analisis ini adalah kompetensi, koneksi, 

dan profesionalitas. 

e. Menentukan kombinasi pilihan konsumen. 

Berdasarkan 3 pilihan teratas dari informan, padaanalisis CPM, analisis 

multiatribut Fishbein, pengukuran persepsi dengan T-Skor, dan 

pemeringkatan keunikan produk, kombinasi atribut yang sesuai untuk 

positioningstatementadalah kompetensi dan koneksi. Kedua hal tersebut 

yang dijadikan bahan pertimbangan sebagai value proposition oleh 

Lembaga “XYZ” dalam menyusun positioning statement. 

f. Mempertimbangkan pilihan konsumen dan atraktivitas segmen. 

Atribut pilihan konsumen sejalan dengan hasil segmentasi pada tahap 

pembentukan, yang membentuk segmen pasar berdasarkan atribut 

kompetensi dan koneksi, dengan target pasar Lembaga “XYZ” yaitu 

segmen DD, EE, dan FF. 
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g. Menentukan positioning statement yang mengandung value proposition. 

Menurut Walker (2008), value proposition terdiri atas: target market, 

benefit, dan harga yang ditawarkan.Berdasarkan value 

propositiontersebut, dibuat 4pernyataan positioning yang dimintakan 

pendapat kepada informan. Pernyataan positioning yang terpilih adalah: 

Lembaga “XYZ” - Best Partner. High competence. 

4. Berdasarkan data-data hasil analisis penelitian, terdapat beberapa implikasi 

manajerial sebagai berikut: 

a. Tujuan strategi positioning pada penelitian ini adalah mencari dan 

merebut posisi baru. Lembaga “XYZ” memiliki 6 segmentasi pasar, 

dengan target pasar segmen DD, EE, dan FF, serta pernyataan 

positioning berupa Lembaga “XYZ” - Best Partner. High competence. 

b. Lembaga “XYZ” memiliki beberapa langkah perbaikan dan peningkatan 

mutu sesuai dengan hasil penelitian. 

c. Pernyataan positioningharus dipelihara dalam jangka waktu yang lama 

dan membuat konsumen dapat melewati proses AIDA (Action, Interest, 

Desired, dan Action). 

d. Hasil positioningLembaga “XYZ” merupakan langkah awal brand 

identifying dalam menentukan diferensiasi. Diferensiasi produk jasa 

Lembaga “XYZ” adalah memberikan best service kepada setiap 

pelanggan, melalui: 

1. Layanan jam kerja yang lebih panjang kepada klien, yaitu pada pukul 

07.00 – 22.00 WIB. Layanan diberikan dengan komitmen penuh untuk 

membantu klien menemukan solusi atas masalah yang dihadapi serta 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja usahanya. 

2. PenggunaanapplikasiTeamviewer.TeamVieweradalah software yang 
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digunakan untuk me-remote atau mengendalikan komputer desktop 

dari jarak jauh, melalui jaringan internet, sehingga dapat mengatasi 

permasalahan klien tanpa perlu mendatangi kantornya, dan dapat 

dilakukan pada waktu kapanpun. 

3. Pemberdayaan SDM yang berkualitas dalam setiap penugasan dan 

selalu adanya upaya untuk mempertahankan kualitas SDM tersebut. 

e. Diferensiasi yang dilakukan oleh Lembaga “XYZ” merupakan langkah 

untuk menciptakan brand awareness dimasyarakat, yang pada akhirnya 

akan mewujudkan suatu brand identity bagi Lembaga “XYZ”. Brand 

diwakili oleh elemen-elemen yang terlihat dan tidak terlihat. Semua 

elemen ini harus bekerjasama secara konsisten dan berkelanjutan, 

mengkomunikasikan janji dari brandLembaga “XYZ”, membentuk 

berbagai persepsi brandLembaga “XYZ”, serta mencocokan harapan atas 

brandLembaga “XYZ”. 

 

6.2. Saran 

 Peneliti memberikan saran bagi: 

1. Peneliti 

Peneliti dapat menerapkan strategi positioningyang tepat pada Lembaga 

“XYZ” sesuai hasil penelitian, beberapa di antaranya adalah: 

a. Meningkatkan dan mempertahankan kompetensi SDM. 

b. Meningkatkan dan mempertahankan koneksi/hubungan dengan klien 

tanpa mengurangi tingkat independensi terhadap klien tersebut. 

c. Menambah saluran promosi sehingga dapat semakin memperkuat 

pernyataan positioning. 
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d. Memberikan tarif yang sesuai dengan penugasan, serta melihat tarif yang 

diberikan pesaing, agar tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah.  

2. Pengguna Produk Jasa Lembaga “XYZ”. 

Pengguna produk jasa Lembaga “XYZ” dapat mengatasi permasalahan 

akuntansi dan perpajakan dalam bidang usahanya sehingga dapat semakin 

mengembangkan usahanya. Pengguna produk jasa lembaga “XYZ”juga 

dapat lebih yakin kepada Lembaga “XYZ” dan merekomendasikan ke pemilik 

usaha lain sehingga Lembaga “XYZ” dapat semakin memiliki posisi yang kuat 

di benak pelanggan. 

3. Bagi masyarakat dan pemerintah. 

Semakin kuat positioning Lembaga “XYZ” dalam benak pelanggan, semakin 

banyak permintaan jasa kepada Lembaga “XYZ”. Hal ini membuat tenaga 

kerja yang dibutuhkan semakin banyak, sehingga dapat membantu 

menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan mengurangi 

pengangguran. Semakin kuat positioning Lembaga “XYZ”, semakin besar 

pendapatan yang diperoleh Lembaga “XYZ”. Hal ini akan membuat 

pendapatan pemerintah naik, karena pajak yang disetorkan kepada 

pemerintah juga akan semakin besar. 

4. Penelitian selanjutnya. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau referensi 

bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

strategi positioning, baik pada Lembaga “XYZ” kembali maupun pada 

lembaga lain yang sejenis selain Lembaga “XYZ”. Penelitian selanjutnya juga 

dapat mengembangkan penelitian ini secara lebih lanjut. 


