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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan mengenai yang dijalankan 

oleh PT. P-Communication Mitra Utama pada event "SCOOPY-FI FASHION 

WEEK 2013", maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 

1. Strategi yang dijalankan oleh PT. P-Communication Mitra Utama pada 

event "SCOOPY-FI FASHION WEEK 2013"adalah : 

a. Dalam melakukan pemilihan pasar PT. P-Communication Mitra Utama 

memilih para wartawan dan juga main dealer sebagai peserta dari 

kegiatan yang dilaksanakannya. Dengan tujuan agar wartawan dapat 

langsung ikut mempublikasikan produk terbaru Honda ini ke 

masyarakat melalui media yang mereka miliki, dan agar para main 

dealer dapat langsung memeberikan penjelasan tentang terobosan baru 

ini kepada end user. 

b. Dalam melakukan perencanaan produk, produk yang ditawarkan oleh 

pihak Honda adalah produk yang memiliki inovasi terbaru yaitu Scooter 

matic pertama yang menggunakan sistem injeksi dan juga menggunakan 

tema fashion. PT. P-Communication Mitra Utama menyampaikannya 

melalui event "SCOOPY-FI FASHION WEEK 2013". 

c. Dalam melakukan penetapan harga, Honda pada produk Scoopy-FI 

menganalisis daya beli masyarakat, harga yang ditetapkan untuk motor 

Scoopy-FI lebih mahal daripada harga motor Scoopy keluaran honda 

sebelumnya. Dengan harga yang lebih mahal ini honda memberikan 

inovasi terbarunya dengan memberikan tema fashion dan juga mesin 

injeksi pada produk tersebut. PT.P-Comunication Mitra Utama melalui 

event "SCOOPY-FI FASHION WEEK 2013" membantu untuk 

mempromosikan dan memberikan penjelasan bahwa inovasi dan harga 
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yang ditetapkan pihak Honda merupakan harga yang pantas yang sudah 

disesuaikan dengan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. 

d. Dalam melakukan promosi, Honda melakukan pemasangan iklan di 

televisi, iklan-iklan di majalah. Selain itu “Scoopy-FI Fashion Week 

2013” juga merupakan salah satu program promosi Honda yang 

dilakukan oleh PT.P-Comunication Mitra Utama. 

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh PT. P-Communication Mitra 

Utama pada event "SCOOPY-FI FASHION WEEK 2013",  berasal dari 

dalam perusahaan dan luar perusahaan. Hambatan-hambatan itu antara lain 

: 

 

a. Hambatan Internal Perusahaan 

• Sumber Daya Manusia: Kurangnya sumber daya manusia untuk 

menjalankan event "SCOOPY-FI FASHION WEEK 2013”. 

• Fasilitas: Terbatasnya fasilitas yang dimiliki oleh pihak JCC 

terutama area yang akan digunakan untuk kegiatan test-ride ysng 

termasuk dalam rangkaian event "SCOOPY-FI FASHION WEEK 

2013”. 

• Komunikasi: Terbatasnya waktu yang dimiliki oleh PT. P-

Communication Mitra Utama untuk menyebarkan surat undangan 

kepada para tamu undangan. 

• Modal: Kurangnya modal yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan 

acara yang disebabkan oleh bertambahnya kebutuhan-kebutuhan 

acara yang diinginkan oleh pihak Honda yang tidak tertera pada 

kontrak sebelumnya dan melebihi batas modal yang sudah disiapkan 

oleh PT. P-Communication Mitra Utama. 

• Administratif: Form report digital yang mengalami kerusakan 

sehingga menyebabkan data yang seharusnya didapatkan dari para 

tamu undangan tidak terdata dengan baik. 
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b. Hambatan Eksternal Perusahaan 

• Perilaku Konsumen: Keterlambatan kedatangan para tamu undangan 

menjadi hambatan PT. P-Communication Mitra Utama, kejadian ini 

menyebabkan waktu pelaksanaan acara diundur cukup lama.  

• Lokasi: Adanya dua lokasi yang berbeda disaat acara berlangsung 

menyebabkan banyaknya peserta undangan yang tidak mau 

mengikuti keseluruhan rangkaian acara dengan alasan jarak antar 

lokasi yang saling berjauhan. 

• Cuaca: area parkir timur senayan dimana diselenggarakannya acara 

riding test, pada saat acara berlangsung di sesi ke dua mengalami 

kendala cuaca yang tidak baik. 

3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan PT. P-Communication Dalam Mengatasi 

Hambatan-Hambatan Pada Event "SCOOPY-FI FASHION WEEK 2013”, 

antara lain : 

 

a. Hambatan Internal Perusahaan  

• Untuk menghadapi kurangnya sumber daya manusia, PT. P-

Communication Mitra Utama melibatkan pihak profesional lain 

untuk kelangsungan acara.  

• Untuk menghadapi Kurangnya fasilitas yang Memadai, PT. P-

Communication Mitra Utama menyewa area parkir timur senayan 

untuk dijadikan area test-ride, dengan memasang pembatas jalan dan 

juga peralatan tambahan lain untuk menjamin keselamatan para 

pengendara yang melakukan test-ride. 

• Untuk menghadapi Kurangnya Komunikasi, PT. P-Communication 

Mitra Utama meminta database kontak seperti email dan juga nomor 

telepon para main dealer yang akan diundang, kepada pihak Honda 

lalu mengirimkan undangan berupa email dan juga melalui telepon 

selain menggunakan bentuk fisik surat undangan untuk 

mengantisipasi keterlambatan sampainya surat kepada para tamu 

undangan. 
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• Untuk menghadapi kurangnya modal, PT. P-Communication Mitra 

Utama bekerjasama dengan para investor untuk pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan tambahan tersebut. Selain itu PT. P-

Communication Mitra Utama melakukan pengunduran pembayaran 

kepada beberapa suplier yang terlibat untuk pemenuhan kebutuhan 

tambahan tersebut.  

• Untuk menghadapi hambatan form report yang mengalami kendala 

tersebut PT. P-Communication Mitra Utama membuat form report 

manual dari kertas untuk mendata para peserta undangan yang 

nantinya disalin ke form digital yang seharusnya digunakan. 

b. Hambatan Eksternal Perusahaan 

• Untuk menghadapi hambatan perilaku konsumen, PT. P-

Communication Mitra Utama memundurkan waktu pelaksanaan 

acara dan menyusun kembali jadwal acara dengan membatasi waktu 

istirahat para tamu undangan yang seharusnya lebih lama dan 

dipersingkat agar acara dapat berjalan kembali sesuai dengan waktu 

yang sudah dipersiapkan.  

• Untuk menghadapi hambatan lokasi, PT. P-Communication Mitra 

Utama mempersiapkan alat transportasi khusus yang digunakan 

untuk mengantar para tamu undangan dari lokasi presentasi ke area 

riding test dengan didampingi oleh tim Honda yang bertugas untuk 

memberikan penjelasan tambahan mengenai kegiatan riding test. 

• Untuk menghadapi hambatan Cuaca,  PT. P-Communication Mitra 

Utama pada sesi ke dua merubah alur kegiatan. Acara riding test 

yang seharusnya diselenggarakan setelah presentasi selesai, 

dilakukan lebih awal sebelum acara presentasi dimulai.  

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan praktek kerja langsung yang 

dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dan koreksi atas kelemahan dalam melakukan kegiatan ini : 
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1. Komunikasi antara atasan dan bawahan harus lebih ditingkatkan lagi, agar 

terjadi kerjasama yang baik sehingga tujuan perusahaan akan lebih mudah 

tercapai dan hal-hal yang merugikan perusahaan dapat dihindarkan. 

2. Alokasi dana operasional lebih di optimalkan, agar tidak menghambat 

kegiatan event karena dengan keterlambatan dan tidak optimalnya biaya 

operasional yang PT. P-Communication Mitra Utama berikan akan 

berpengaruh buruk terhadap keberlangsungan kegiatan event. 

 

 


