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ABSTRAK
Pandemi COVID-19 yang terjadi menyebabkan penurunan roda ekonomi yang melanda Indonesia
sehingga menyebabkan daya beli dari masyarakat menurun. Berdasarkan laporan data dari
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) terjadi penurunan penjualan yang
cukup signifikan ditahun 2019 dan 2020. Para pelaku usaha dituntut untuk dapat menyesuaikan
kondisi yang sedang terjadi dengan tetap melakukan inovasi-inovasi yang kreatif. PT. Honda
Prospect Motor memperkenalkan produk terbaru yaitu Honda City Hatchback RS. Penelitian ini
menjawab permasalahan berkaitan dengan strategi komunikasi sales Honda Pondok Pinang dalam
meningkatkan penjualan City Hatcback RS. diharapkan sales dapat meningkatkan penjualan
melalui strategi komunikasi pemasaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualititatif
dengan menggunakan data prmer dari wawanara dan sekunder dari dokumentasi dan observasi.
Berdasarkan hasil penelitian, sales menggunakan strategi analisa STOP-SIT. Analisa STOP-SIT
adalah strategi yang dipergunakan oleh sales dengan memanfaatkan media sebagai tools.
Instagram, website, facebook, serta WhatsApp sebagai media yang dipergunakan oleh sales untuk
mempromosikan produk dan mencari konsumen. Sales dibimbing oleh supervisor dalam
Menyusun perencanaan/perencana strategi hinga ke pelaksanaan strategi dan evaluasi strategi.
Dengan demikian strategi STOP-SIT memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan
penjualan sales.
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