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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil observasi dan praktek kerja langsung yang dilakukan pada CV.Momentum, 

maka dapat dimpulkan bahwa pelaksanaan promosiyang dilakukan oleh CV. Momentum 

sudah cukup baik. Berikut akan dijelaskan beberapa kesimpulan : 

1. Pelaksanaan strategi promosi yang dilakukan oleh CV. Momentum adalah sebagai 

berikut: Sales Promotion, Personal Selling, Direct Marketing 

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi CV. Momentumdalam melakukan promosi 

yang berasal dari internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Masalah-masalah 

tersebut antara lain :Sumber Daya Manusia, Biaya Operasional, Pemilihan 

Tempat. 

3. Upaya yang dilakukan CV. Momentumdalam menghadapi Hambatan-Hambatan 

yang terjadi antara lain:Menghadapi Sumber Daya Manusia. Perusahaan 

mengelompokan karyawan sesuai dengan keahliannya dan 

perusahaanmengadakan pelatihan tambahan untuk para team manajemen 

pemasaran, Menghadapi keterbatasan biaya operasional. Memberikan uang 

operasional dengan cepat dan sesuai yang disetujui di proposal, dan perusahaan 

memberikan target untuk penjualan kepada tim manajemen pemasarannya, dan 

target yang dibebankan perusahaan harus tercapai, karena perusahaan sudah 

mengeluarkan uang operasional untuk kegiatan tersebut, Masalah dalam 

pemilihan tempat, Perusahaan melakukan observasi terlebih dahulu ke tempat 

yang akan dipakai untuk promosi, memprediksikan target market yang dituju, 

melihat jumlah pesaing yang ada, memprediksi lokasi yang akan dipakai promosi 

dengan tepat. 

 

  5.2 Saran 

Dari hasil observasi dan praktek kerja langsung, ada beberapa saran yang ingin 

diberikan, dengan harapan saran tersebut dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi 

perusahaan. Adapun saran-saran tersebut adalah : 

1.Dalam hal peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia, perlu diadakan waktu khusus 

untuk training tambahan para team manajemen pemasaran misalkan pada hari 
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libur dan training tersebut wajib diikuti oleh karyawan yang akan turun 

kelapangan dan didalam training tersebut di sisipkan suatu simulasi promosi, 

tujuannya untuk lebih memahami produk dan pengetahuan untuk menyampaikan 

pesan dengan baikkepada konsumen dan perusahaan harus membuat hand out atau 

materi pegangan dalam bentuk buku yang nantinya diberikan kepada team 

manajemen pemasaran mengenai pengetahuan jenis, bentuk dan kegunaan produk 

dari masing-masing produk. Sehingga team manajemen tersebut dapat 

mempelajari diluar waktu training. 

 

2. Diperlukan penganggaran keuangan yang benar-benar matang dan akurat dimulai 

dari biaya tetap sampai dengan biaya yang tak terduga misalnya, biaya perizinan, 

biaya operasional kendaraan, biaya makan karyawan di lokasi dll. Khususnya 

untuk pendistribusian semua biaya operasional harus sesuai dengan perjanjian 

atau sesuai proposal yang di ajukan dan di setujui oleh pimpinan perusahaan, 

karena hal tersebut menyangkut dengan kesejahteraan pegawai dan biaya 

operasional kegiatan yang akan dilaksanakan. 

 

3. Pada saat pemilihan tempat perusahaan diharapkan melakukan kerja sama dengan 

pihak pengelola tempat contohnya di pusat perbelanjaan ketika konsumen 

membeli produk di tempat tersebut, maka konsumen mendapatkan bonus mainan 

anak anak, dan di posyandu contohnya perusahaan harus mensponsori suatu 

kegiatan yang di adakan oleh lembaga tersebut, tujuannya untuk memperkenalkan 

produk yang di promosikan kepada konsumen yang dituju contohnya bunda hamil  

dan bunda menyusui. 

 


