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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab IV sebelumnya,

maka sebagai penutup laporan ini penulis mencoba memberikan kesimpulan yang

disertai dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan

perusahaan yang bersangkutan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa bauran

promosi yang digunakan Mnc Travel Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Pelaksanaan Bauran Promosi Pada MNC Travel Jakarta

a. Advertising ( Periklanan)

Dalam melakukan kegiatan promosinya, Mnc Travel Jakarta

menggunakan program periklanan guna memaksimalkan kegiatan

promosinya. Kegiatan yang dilakukan adalah melalui iklan di siaran

televisi, media sosial, dan papan reklame/banner.

b. Sales Promotion ( Promosi Penjualan )

Mnc Travel menjalankan program promosinya dengan memberikan

paket wisata dan discount yang menarik. Kegiatan ini bersifat

berjangka dirancang untuk mendorong pembelian.

c. Personal Selling ( penjualan pribadi )

Mnc travel menjalankan program promosinya dengan personal

selling untuk memaksimalkan si pembeli dengan cara prospek,

prapendekatan, presentasi dan demontrasi , penutup (trial close,

summary of benefit close, the benjamin franklin benefit close).

2. Mnc Travel Jakarta dalam pelaksanakaan bauran promosinya menemui

beberapan maslah atau hambatan, yaitu :

a. Advertising ( periklanan )

 Papan Reklame/Banner

Masalah periklanan di media cetak yakni penempatan Papan

Reklame/Banner yang kurang tepat.
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 Saluran televisi

Masalah periklanan di saluran televisi yakni kurang tepatnya

waktu penayangan yang di iklan kan di televisi.

 Media sosial

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)yang memiliki

kreatifitas lebihb dalam untuk membuat konten-konten yang

dapat menarik konsumen dalam memasarkan jasa di Media

Sosial.

b. Salaes promotion ( promosi penjualan )

Para pesaing yang melakukan promosi penjualan secara trend dan

segi harga, pelayanan,dan discount.

c. Personal selling ( penjualan pribadi )

Para pesaing melakukan personal selling dengan jangkauan lebih

luas dari pada Mnc travel, dan kegiatan ini biaya yang sangat besar.

3. Adapun solusi yang dipilih oleh Mnc Travel Jakarta untuk mengatasi

masalah-masalah diatas, yaitu :

a. Advertising ( periklanan )

 Papan Reklame/Banner

Mnc Travel harus meninjau kembali strategi pemasangan Banner

sebelum memasangkan Banner.

 Saluran televisi

Mnc Travel harus meninjau kembali strategi penayangan iklan di

televisi saat akan disiarkan dalam chanel tersebut.

 Media sosial

Mnc Travel seharusnya meninjau kembali kemampuan pada

bagian promosi media sosialnya untuk memberikan caption yang

menarik perhatian konsumen pada berbagai akun sosial media

yang dimiliki Mnc Travel agar mendapatkan dan menarik

perhatian konsumen pada followers akun – akun tersebut.
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b. Sales promotion ( promosi penjualan )

Mengembangkan ide – ide yang baru seperti membrikan paket

liburan yang menarik dan murah, dengan melihat promosi yang

dilalakukan pesaing lakukan sebisa mungkin dapat selangkah lebih

maju dengan program promosi yang akan dilakukan Mnc travel.

c. Personal selling ( penjualan pribadi )

Sales Mnc Travel seharus nya memperlebar jarak pendekatannya

kepada konsumen, dan melakukan kegiatan pelatihan kepada tenaga

kerja personal selling dan melakukan pendekatan – pendekatan

secara gencar kepada para konsumen.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan penelitian dan mngetahui pelaksanaan bauran promosi

Mnc Travel, maka penulis dapat memberikan saran yang dapat diterima sebagai

bahan masukan atau pertimbangan untuk dapat meningkatkan profitabilitas

perusahaan. Berikut saran – saran yang dapat di berikan penulis :

1. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan :

a. Bauran promosi yang dilakukan Mnc Travel sudah cukup baik,

akan tetapi dalam hal ini masih terdapat beberapa kekurangan

dan harus di perbaiki agar dapat memanfaatkan media promosi

di era modern ini sehingga tingkat loyalitas konsumen kepada

Mnc Travel mencapai titik optimum. Menambahkan sumber

daya baru yang dapat meningkatkan penggunaan  dan

pemanfaatan periklanan melalui media digital sebagai promosi

kerena media digital merupakan media potensial sebagai sarana

informasi kepada konsumen dimanapun dan kapanpun

b. Meningkatkan promosi dan juga melakukan perbaikan –

perbaikan strategi promosi untuk menghadapi para pesaing baru

dengan memberikan  ide – ide promosi baru dalam

pelaksanaannya.
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c. Meningkatkan kualitas personal selling dengan kegiatan

pelatihan kepada tenaga kerja personal selling dan melakukan

pendekatan – pendekatan secara gencar kepada para konsumen.

d. Menambahkan bauran pemasaran lainnya seperti public relation

( hubungan masyarakat).

2. Bagi pihak lain, sebagai bahan untuk acuan penelitian berikutnya

dengan melakukan pengembangan objek observas Mnc Travel Jakarta,

ataupun melakukan bahan perbndingan dengan Tour and Travel lainnya

yang menjadi pesaing Mnc Travel.


