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BAB V 

ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

 

5.1 Analisis Data  

Kerja praktek dimulai pada 04 September 2019 dari hasil wawancara dan 

observasi terhadap Toko JC Accessories, maka penulis meneliti bahwa kendala ya 

ng menyebabkan penurunan omset Toko JC Accessories pada pertengahan tahun 

2018 karena sangat kurangnya kegiatan promosi pada toko, pemilik toko hanya 

mengandalkan turis atau konsumen local yang membeli produknya tanpa 

melakukan promosi. 

Kegiatan promosi yang tidak dilakukan kepada konsumen berdampak 

pada perusahaan yang tidak mendapatkan pertumbuhan jumlah konsumen baru, 

oleh sebab itu penulis membuat system strategi promotion mix yang telah 

diterapkan oleh Toko JC Accessories dengan tujuan meningkatkan omset dan 

pertumbuhan konsumen baru pada Toko JC Accessories 

 

5.2 Perancangan Sistem   

1. Sales Promotion 

Sales Promotion yang terapkan dengan cara memberikan diskon Toko JC 

Accessories seperti memberikan harga diskon kepada konsumen yang membeli 

barang dengan nominal diatas 100 ribu / lebih dari 5 item. Promosi ini agar dapat 

meningkatkan jumlah pembeli serta loyal dalam membeli produk aksesoris di 

Toko JC Accessories. 

2. Advertising  

Advertising yang dibuat berupa spanduk yang berisi tentang informasi Toko dan 

penulis juga akan membuat kartu nama agar toko tersebut lebih dikenal oleh calon 

pembeli. Iklan akan dibuat melalui media spanduk yang akan di pasang di sekitar 

BCS Mall. 

3. Digital Marketing 

Digital Marketing yang dibuat dengan menggunakan media sosial seperti 

Instagram dan Facebook, pelanggan akan dapat bertanya secara langsung kepada 

pihak penjual. Instagram dan Facebook berisi mengenai postingan pengenalan 
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Toko JC Accessories, promosi apa saja yang ada saat ini dan produk terbaru yang 

tersedia di toko. 

 

5.3 Kendala Implementasi  

 Terdapat beberapa kendala implementasi yang dialami penulis saat kerja 

praktek di Toko JC Accessories : 

a. Keterbatasan dalam menggunakan sosial media karena kurang mengerti 

dalam cara pemasaran seperti Instagram dan Facebook, maka penulis 

membuatkan account dan mengajarkan untuk mempromosikan produk 

Toko JC Accessories kepada karyawan. 

b. Keterbatasan dalam memasang spanduk karena harus mendapatkan izin 

mall dan mengikuti lokasi yang ditentukan sehingga spanduk yang 

dipasang kurang strategis untuk dilihat masyarakat. 
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