
 
 

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 diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan perusahaan 

yang bersangkutan. Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Tinjauan Pelaksanaan Bauran Promosi pada Distro Flashy Shop Bandung 

a. Advertising ( Periklanan) 

Dalam mendukung kegiatan promosinya, Distro Flashy menggunakan 

program periklanan guna memaksimalkan kegiatan promosinya. Adapun 

kegiatan periklanan yang dilakukan adalah melalui media sosial, radio, 

papan reklame/banner, dan majalah. 

b. Sales Promotion (Promosi Penjualan) 

Distro Flashy menjalankan program promosi dengan memberikan 

berbagai acara diskon dan giveaway, dalam berbagai moment tertentu. 

Kegiatan penjualan yang bersifat jangka pendek, dirancang untuk 

mendorong pembelian. 

c. Public Relation ( Hubungan Masyarakat)  

Dalam mendukung kegiatan promosinya, untuk membangun citra 

perusahaan, Distro Flashy melakukan kegiatan acara yang diusungnya, 

pemberitaan sponsor, dan kegiatan CSR. 

2. Distro Flashy Shop dalam pelaksanaan bauran promosinya menemui beberapa 

masalah atau hambatan, yaitu : 

a. Advertising ( Periklanan) 

- Papan Reklame/Banner 

Masalah periklanan di media cetak yakni penempatan papan 

reklame/banner yang kurang tepat terpasangnya. 

- Radio  

52  



53 
 

 
 

Mengiklankan di radio kurang masuk di benak masyarakat, iklan di radio 

disuarakan dengan cepat, saluran radio yang banyak, dan pendengar tidak 

bisa kembali ke point penting iklan. 

- Media Sosial 

Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kreativitas lebih dalam 

membuat konten-konten yang dapat menarik perhatian calon pembeli 

dalam memasarkan produk di Media Sosial. 

- Majalah 

Biaya yang mahal untuk media cetak, serta soal kepraktisan majalah yang 

bentuknya berlembar-lembar. 

b. Sales Promotion (Promosi Penjualan) 

Para pesaing yang melakukan promosi penjualan secara booming dari segi 

harga, pelayanan, dan giveaway. 

c. Public Relation ( Hubungan Masyarakat)  

Perbedaan persepsi dan perbedaan sudut pandang konsumen tentang 

penyampaian informasi yang diberikan. 

3. Adapun solusi yang dipilih oleh Distro Flashy untuk mengatasi masalah-

masalah diatas, yaitu ; 

a. Advertising ( Periklanan) 

- Banner/Papan Reklame 

Distro Flashy Shop harus meninjau kembali strategi pemasangan Banner 

sebelum memasang Banner. 

- Radio 

Disro Flashy menambah stasiun Radio yang sedang hits dimana Stasiun 

Radio tersebut banyak di cari dilakangan anak muda. 

- Media sosial 

Seharusnya Distro Flashy Shop menambah Sumber Daya Manusia dalam 

pelaksanaan promosinya khususnya pada Media Sosial yang dimilikinya 

untuk memberikan caption yang menarik perhatian. 
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- Majalah 

Mencari majalah elektronik yang berpotensi banyak dilihat oleh anak 

muda. 

b. Sales Promotion (Promosi Penjualan) 

Mengembangkan ide-ide yang baru seperti memberikan give away yang 

sedang diminati masyarakat. 

c. Public Relation ( Hubungan Masyarakat)  

Meningkatkan  informasi yang lebih luas 

 

5.2 Saran 

 Setelah melaksanakan penelitian dan mengetahui pelaksanaan bauran 

promosi Distro Flashy, maka penulis dapat memberi saran yang mudah-mudahan 

dapat diterima sebagai bahan masukan atau pertimbangan untuk dapat 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Berikut saran-saran yang dapat diberikan penulis : 

1. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan : 

a. Bauran promosi yang dilakukan Distro Flashy sudah cukup baik, namun 

dalam hal ini masih terdapat beberapa kekurangan dan harus diperbaiki 

agar dapat memanfaatkan media promosi di era modern sehingga tingkat 

loyalitas konsumen kepada Distro Flashy mencapai titik optimum. 

Menambah Sumber Daya baru yang kreatif, Meningkatkan penggunaan 

dan pemanfaatan periklanan melalui media digital sebagai media 

promosi karena media digital merupakan media potensial sebagai sarana 

informasi kepada konsumen dan dapat memudahkan untuk 

berkomunikasi dengan konsumen dimana pun dan kapan pun. 

b. Meningkatkan sarana promosi dan juga melakukan perbaikan-perbaikan 

strategi promosi untuk menghadapi pesaing baru dengan selalu 

mengeluarkan ide-ide baru dalam pelaksanaan promosinya. 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas produk, serta kenyamanan 

berbelanja di Store Distro Flashy Shop Bandung. 

d. Menambah bauran pemasaran lainnya seperti Direct Marketing 
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2. Bagi pihak lain, sebagai bahan acuan penelitian berikutnya dengan melakukan 

pengembangan objek observasi Distro Flashy seluruh cabang yang ada di Kota 

Bandung, ataupun melakukan bahan perbandingan dengan Distro lainnya yang 

menjadi pesaing Distro Flashy. 

  


