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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan pada 

bab sebelumnya dan mengacu pada tujuan penulisan tesis ini, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

Dalam rencana bisnisnya PT Lintas Mediatama melakukan 

perencanaan aspek pemasaran dengan memilih pasar sasaran dan 

bauran pemasaran. 

1. Segmentasi demografis pasar PT Lintas Mediatama 

mengakomodir entitas-entitas dan sekelompok orang 

(pengusaha) yang ingin memasarkan produknya dengan 

menggunakan media digital.  

2. Segmentasi dari segi geografis sudah masuk ke wilayah barat 

dan tengah Indonesia serta ke mancanegara khususnya Asia 

Tenggara seperti Singapore, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, 

Filipina. 

3. Lintas Mediatama mengarah kepada entitas-entitas ataupun 

sekelompok orang (pengusaha) yang memiliki anggaran 

belanja menengah ke atas dalam hal menggunakan produk 

media digital dan aktivasi solusi. 
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4. Melakukan service dan maintenance ke setiap titik lokasi 

LED/Videotron. 

5. PT Lintas Mediatama mempunyai produk berupa barang dan 

Jasa. Produk yang ditawarkan berupa LED/LCD, Billboard 

dan Aktivation Solution (EO). 

6. Melakukan serangkaian promosi dari produk-produknya 

melalui berbagai media seperti website, media sosial, majalah, 

serta dengan mengadakan event-event. 

7. Penetapan harga ditentukan oleh perusahaan atau dari 

marketing sesuai dengan spesifikasi produk. 

8. Pemilihan titik lokasi LED/Videotron yang strategis. 

9. Memiliki karyawan atau sumber daya manusia yang 

professional religious. 

10. Memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pelanggan 

dengan wawasan serta pengetahuan karyawan sehingga bisa 

menjelaskan dengan baik terhadap kebutuhan pelanggan. 

11. Dengan memiliki suasana kantor yang representative, PT 

Lintas Mediatama memberikan kenyamanan bagi para 

pelanggan yang berkunjung ke PT Lintas Mediatama. 

Dalam rencana pengambangan bisnisnya PT Lintas 

Mediatama melakukan Inovasi dari beberapa segi, diantaranya: 

1. Network, PT Lintas Mediatama memiliki jaringan yang sangat 

kuat, karena selain pengalaman dalam hal advertising 

PT.Lintas Mediatama juga memiliki pengaruh dari kepribadian 

sang pemilik yang memiliki jiwa friendly dan supple.  
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2. Memiliki Produk-produk yang unik dan sesuai dengan tren 

zaman. 

3. Memiliki service yang memuaskan pelanggan sehingga PT 

Lintas Mediatama menjadi pilihan utama dalam hal 

penggunaan jasa pelayanan pelanggan. 

5.2 SARAN 

a. Saran bagi praktisi bisnis 

• Sangat dianjurkan untuk membuat rencana bisnis untuk 

pendirian bisnis maupun pengembangan usaha yang sudah 

ada, agar usaha yang dijalankan untuk mencapai tujuan 

finansial yang diharapkan, senantiasa berada pada jalur 

yang benar sesuai dengan rencana yang disusun. 

• Hal penting yang harus dilakukan selalu tetapkan tujuan 

terlebih dahulu sebelum memulai menyusun rencana bisnis. 

Khusus bagi perusahaan yang sedang berjalan, sebelum 

merumuskan rencana bisnis, dapat melakukan pemetaan 

atau penilaian posisi dan kekuatan beserta kelemahan 

perusahaan sebelum melakukan perubahan bahkan sangat 

dianjurkan untuk melakukan studi kelayakan bisnis 

terhadap usaha yang sedang berjalan. Agar tujuan 

perubahan yang akan dilakukan terarah secara sistematis, 

terstruktur, efektif dan efisien. 
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b. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai peneliti bisnis praktis 

maupun mahasiswa dengan konsentrasi  kewirausahaan. 

• Sangat dianjurkan menerapkan perancangan rencana bisnis 

untuk pengembangan atau inovasi bisnis sebuah 

perusahaan. 

• Mulai dari penetapan tujuan akhir bisnis, misi, visi nilai, 

tujuan pengembangan, model bsnis yang sedang berjalan, 

analisis lingkungan eksternal dan internal, membuat 

prototipe model bisnis, memilih satu model bisnis, 

menyusun strategi dengan memadukan model bisnis 

dengan lingkungan eksternal dan internal, menyusun tema 

strategis, memetakan tema strategis, menetapkan tujuan 

strategis keuangan, pelanggan, proses bisnis, pembelajaran 

dan pertumbuhan, menentukan ukuran strategis, inisiatif 

strategis, faktor keberhasilan kritis. 

• Menyusun rencana fungsional bisnis, menyusun cara 

menerapkan, mengontrol, dan mengevaluasi model bisnis 

yang akan diterapkan pada perusahaan dengan usaha nyata. 

• Hal penting yang harus selalu dipegang teguh, meskipun 

melakukan penelitian langsung pada bisnis sesungguhnya, 

harus tetap konsisten pada jalur dengan kaidah ilmiah. 

Bisnis praktis yang berpadu dengan ilmu bisnis akan 

memperpanjangusia bisnis dengan kondisi dan situasi yang 

sangat menguntungkan bagi perusahaan.  


