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BAB IV 

DATA PENELITIAN 

 

Berdasarkan data temuan di perusahaan melalui observasi 

dan wawancara dengan berbagai sumber sudah dijelaskan pada 

bab III, maka pada bab ini penulis akan menganalisa data temuan 

tersebut untuk mengetahui strategi pemasaran yang ada di Patent 

Ikasatya Tour & Travel.  

4.1 Analisa Berdasarkan Kendala – Kendala pemasaran di  

Patent Ikasatya Tour & travel 

Berdasarkan bab II dan bab III yang sudah dijelaskan 

mengenai kendala – kendala pemasaran merupakan Suatu 

jenis usaha yang mampu bertahan dalam menghadapi 

segala permasalahan yang ada dan mampu menang dalam 

persaingan bisnis adalah mereka yang mampu membaca 

peluang pasar dengan memenuhinya dan memproduksi apa 

yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

a. Perencanaan  strategi pemasaran tidak matang 

Berdasarkan wawancara dan observasi yang ada di 

Patent Ikasatya menggunakan strategi pemasaran 

yang matang karena dari mulai di bentuknya 

Patent Ikasatya ini mampu menggunakan strategi 

pemasaran yang meliputi promotion dan people. 

Hal tersebut dalam dilihat dengan berkembangnya 

Patent Ikasatya yang mengunakan strategi promosi 
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dengan menyebar brosur, buletin kampus UKSW, 

internet, milis, sepert yang bisa dilihat dalam bab 

III dicantumkan diagram penjualan tiket dari 

Patent Ikasatya Tour & Travel dan strategi people 

seperti komunikasi dengan pembeli yang datang 

atau via sms, yahoo mail dan messenger. 

b. Target pasar yang terlalu lebar. 

Dari wawancara dengan Patent Ikasatya Tour & 

Travel ini memiliki Target pasar yang tidak terlalu 

luas. Pada dasarnya merupakan kesalahan di dalam 

perencanaan suatu usaha yang tidak 

dipertimbangkan terlebih dahulu. para pebisnis 

biasanya menetapkan tujuan target pemasaran 

kepada semua orang, jikapun produk dan atau jasa 

yang ditawarkan bisa digunakan oleh semua orang, 

namun perlu kita ketahui tidak semua orang datang 

untuk membeli produk kita,sehingga perlu ada 

perincian produk pasar yang khusus untuk 

menempatkan produk kita dimana produk tersebut 

dibutuhkan oleh banyak orang. Seperti yang ada di 

Patent Ikasatya ini hanya menjual tiket pesawat, 

travel, dan paket tour. Tidak seperti yang dijual 

pada travel lainnya yang menjual tiket kereta api 

dan berbagai macam produk seperti yang Patent 

Ikasatya menjual ke konsumen.  
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c. Target pasar yang salah  

Dalam wawancara dengan Patent Ikasatya ini 

melakukan penjualan kepada konsumen dengan 

target pasar yang benar karena dalam Paten 

Ikasatya menjual tiket dengan harga yang 

terjangkau oleh pembeli sesuai dengan pemesanan 

itinerary. Sedangkan penjualan Voucher Hotel 

yang ada di Patent Ikasatya. yang dijual voucher 

hotel yang eksklusif sehingga kurang menjangkau 

harga yang konsumen inginkan. 

d. Tidak melaksanakan bauran pemasaran yang 

optimal 

Dalam analisa yang diambil menurut kendala 

pemasaran yang ada di Patent Ikasatya ini dalam 

bauran pemasaran umumnya di Patent ikasatya 

sudah melaksanakannya. Hanya saja belum 

optimal dengan perusahaan travel lainnya. Seperti 

yang harga yang dijual oleh Patent Ikasatya sudah 

menjangkau konsumen yang membeli sevara 

langsung atau dengan via sms, kemudian dengan 

promotion untuk menarik pembeli agar tetap 

mempercayakan jasa Patent Ikasatya ini dengan 

cara membagikan broshur, melewati buletin 

kampus UKSW, milis kampus, internet, dan juga 

menyediakan jasa antar disekitar Salatiga bagi 
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pembeli yang tidak bisa mengambil dikantor, 

dengan strategi tempat yang ada sebenarnya 

kurang strategis sehingga kurang banyak yang tahu 

tentang Patent Ikasatya tetapi juga banyak pembeli 

dari kampus dan sekitar Salatiga, kalau dengan 

orang – orang yang ada yang menjadi pembeli kita 

melakukan penawaran dan pelayanan yang baik / 

dengan komunikasi ke pembeli supaya puas 

dengan pelayanan sekaligus produk yang 

ditawarkan kepada konsumen. 

 

4.2   Analisa Berdasarkan Strategi Pemasaran yang ada di  

Patent Ikasatya Tour & Travel 

Berdasarkan bab II dan bab III yang sudah dijelaskan 

mengenai strategi Pemasaran  merupakan wujud rencana 

yang terarah di bidang pemasaran, untuk memperoleh suatu 

hasil yang optimal. Di dalam strategi pemasaran ada 2 

faktor yang terpisah tetapi sangat berhubungan : 

a. Target market, yaitu suatu kelompok konsumen 

yang homogen, yang merupakan “sasaran” 

perusahaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

wawancara terhadap oihak manajemen Patent 

Ikasatya Tour & Travel target market yang mereka 

jadikan sasaran adalah dosen – dosen kampus 

UKSW yang mungkin melakukan pembelian, 
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Patent Ikasatya Tour & Travel juga menerima 

konsumen dari luar lingkungan kampus UKSW, di 

Patent Ikasatya dalam memasarkan produknya 

juga tidak memilih konsumen tetapi secara 

keseluruhan/ umum.  

b. Marketing mix, yaitu variabel – variabel 

pemasaran yang dapat dikontrol, yang akan 

dikombinasikan oleh perusahaan untuk 

memperoleh hasil yang maksimal. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari observasi, sedangkan 

analisa untuk marketing mix yang dijalankan oleh 

Patent Ikasatya adalah : 

 People  

Dari data yang diperolah dari wawancara 

terhadap pihak manajemen Patent 

Ikasatya Tour & Travel, kelompok orang 

yang menjadi target pasar market adalah 

dosen –desen kampus UKSW yang 

mungkin melakukan pembelian, Patent 

Ikasatya Tour & Travel juga menerima 

konsumen yang dari luar kampus UKSW. 

Dari perusahaan akan melayani konsumen 

dengan semaksimal mungkin sehingga 

konsumen merasa puas. Dosen yang dari 

berbagai fakultas mempercayakan jasanya 
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kepada Patent Tour & Travel. Dalam 

Target pasar  yang ditawarkan adalah 

produk yang disetiap orang yang 

dibutuhkan dari golongan bawah sampai 

menengah atas. 

 Product  

Berdasarkan data yang diperoleh, produk 

yang ditawarkan Patent Ikasatya Tour & 

Travel produk memiliki kualitas yang 

sama dengan produk yang ditawarkan 

oleh Travel Agency lainnya karena produk 

yang ditawarkan merupakan produk jadi 

(Tiket Pesawat) dimana kualitas produk 

yang sudah ditentukan Airlines begitu 

juga dengan produk hotel voucher 

sehingga Patent Ikasatya mengunakan 

strategi pemasaran dengan menambahkan 

beberapa layanan produk yang menarik 

konsumen, tebukti dengan penjualan tiket 

dari bulan Januari – Oktober yang 

mengalami kenaikan omset setiap 

bulannya.  

Patent Ikasatya mengalami kendala setiap 

bulannya, dimana sebagai Travel Agency 

yang bergerak dibidang jasa, baru 
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menyediakan jasa pengurusan dokumen 

perjalanan seperti paspor dan visa, tiket 

pesawat, travel dan hotel voucher. Patent 

Ikasatya belum menyediakan tiket kereta 

api, dan bus sehingga konsumen yang 

menginginkan pelayanan tersebut belum 

bisa dibantu secara maksimal oleh piha 

Patent Ikasatya Tour & Travel. 

 Place 

Berdasarkan data yang sudah diperoleh 

penulis mengenai letak kantor Patent 

Ikasatya, kurang strategis dimana kendala 

kantor terletak didalam lingkungan 

kampus yang terlalu menjorok dan 

terletak satu dengan bangunan kantor 

alumni Ikasatya maka konsumen 

terkadangh berfikir di kantor tersebut 

adalah kantor alumni Ikasatya meskipun 

di depan kantor sudah diberi dengan 

spanduk dan standing banner. Tetapi hal 

ini tidak menjadi masalah karena kantor 

Patent Ikasatya terletak didalam 

lingkungan kampus UKSW yang 

merupakan kampus terbesar di kota 
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salatiga serta tidak jauh dari jalan raya (jl. 

Diponegoro no 52-60 Salatiga).  

 Price 

Berdasarkan observasi dan wawancara 

yang sudah dilakukan penulis, Patent 

Ikasatya sudah melakukan dan 

menentukan strategi penentuan harga  

yang tepat dan tidak memiliki kendala 

dalam segi harga yang ditawarkan kepada 

pembeli, dimana mereka menentukan 

harga sesuai dengan yang tertera pada 

tiket dan memberikan pembebasan 

layanan antar tiket disekitar kampus. Hal 

ini bertujuan untuk menarik konsumen 

yang memesan tiket untuk yang  datang 

atau melalui via sms. Menurut analisa 

penulis, strategi tersebut memang harus 

dillakukan dalam penentuan harga agar 

harga yang ditawarkan kepada konsumen 

oleh Patent Ikasatya Tour & Travel bisa 

bersaing dengan harga yang ditentukan 

oleh Travel Agency lainnya yang ada di 

kota Salatiga. 

 Promosi  
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Berdasarkan data yang diperoleh dari 

observasi dan wawancara terhadap pihak 

manajemen Petent Ikasatya, selama ini 

sudah menjalankan berbagai promosi 

untuk menarik konsumen baik didalam 

lingkungan kampus maupun di sekitar 

Salatiga. Patent Ikasatya Tour & Travel 

belum memaksimalkan usaha 

promosinya, terbukti dengan wawancara 

dengan nara sumber manajemen Patent 

Ikasatya dalam Advertising selama ini 

hanya melakukan promosi lewat buku 

tahunan Ikasatya. Tindakan promosi 

Patent Ikasatya tour & Travel mengalami 

kendala dalam biaya serta ketidak adaan 

sales dalam mempromosikan langsung 

produk yang Patent Ikasatya punya.  

 

 

  

  

 

 

 


