BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Kerja Praktek
Tabel Target Penjualan PT.Mitra Mekar Mandiri Tahun 2018.
No.

1.

Keterangan

Ban Fdr

Target Penjualan

Pencapaian

Tahun 2018 (±)

Target Penjualan

240000 PC

200257
PC (±)
Tahun 2018

Didalam menjalankan program kegiatan kerja praktek yang berlangsung di
PT.Mitra Mekar Mandiri (distribusi Suku cadang motor dan mobil) yang
berlangsung kurang lebih satu bulan. Saya menemukan adanya permasalahan
yang yaitu tidak tercapainya target penjualan produk yang menyebabkan
perusahaan mengalami penurunan laba. Target penjualan yang tidak tercapai
dikarenakan kurangnya pengetahuan ataupun info mengenai ban FDR
tersebut.Dengan banyaknya persaingan antar Kompetiror penjualan semakin
sulit,dengan begitu harus memasarkan produk lebih luas lagi.
Kompetiror penjualan semakin sulit,dengan begitu harus memasarkan produk
lebih luas lagi.

Program 1

Meningkatkan penerapan strategi promosi dalam melaksanakan kegiatan
pemasaran produk ban FDR yang didistribusikan oleh PT. Mitra Mekar Mandiri.
Dengan cara melakukan strategi pemasaran melalui Update media sosial
Instagram dan Facebook.Bukan hanya sekedar informasi mengenai ban motor
tetapi juga berisi info mengenai produk terbaru maupun program dam kegiatankegiatan untuk mengenalkan Merek ban FDR.Dengan media sosial berharap
konsumen bukan hanya bertanya mengenai ban FDR,tetapi juga tertarik untuk
membeli ban FDR.

Program 2

Meningkatkan penjualan dengan membuat market place di Tokopedia,juga salah
satu program untuk meningkatkan penjualan.Di Tokopedia,banyak ban motor
yang dijual dan dibeli,ini juga salah satu peluang yang bisa diambil,untuk
mencapai target penjualan.Ban yang dijual di Tokopedia adalah ban-ban yang
apling laris dan memiliki kualitas terbaik.

4.2 Pembahasan Kerja Praktek

Untuk saat ini,sudah ada yang bisa selalu mengupdate info kegiatan mengenai
informasi ban FDR di media sosial instagram dan facebook, juga menjadi admin
penjualan ban FDR melalui market place Bukalapak, dan bisa dihubungi melalui
Telepon dan juga chat pribadi.Bila promosi yang dilakukan melalui media sosial
dan market place bisa terus berjalan merek ban FDR akan Dikenal luas dan pasti
hasil dari penjualan ban FDR akan meningkat

