
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 KESIMPULAN 

Setelah melakukan penelitian mengenai promo instore yang dilaksanakan di 

PT. Yomart Rukun Selalu cabang Cibaduyut, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Promo Instore yang lebih dikenal dengan istilah sales promotion dalam 

bidang retail adalah salah satu program promosi yang diselenggarakan oleh 

PT. Yomart rukun selalu dengan tujuan untuk menaikan angka penjualan 

suatu cabang tertentu yang dianggap masih belum dapat memaksimalkan 

pendapatannya baik itu dalam bentuk pemberian hadiah langsung, kupon 

untuk diundi atau dalam bentuk poin. 

2. Promo instore yang diadakan di Yomart cabang Cibaduyut dilaksanakan 

dengan mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh divisi Promotion And 

Advertising pusat baik mekanisme, anggaran maupun jenis dari promo instore 

itu sendiri tanpa ada campur tangan pihak cabang dalam menentukan jenis 

promo instore. 

3. Pelaksanaan promo instore kurang ditunjang dengan sarana dan pemahaman 

karyawan sehingga tujuan dari diselenggarakanya promo instore itu sendiri 

tidak terlalu efektif bahkan menimbulkan beberapa masalah yang 

berhubungan dengan konsumen seperti habisnya stok hadiah padahal periode  

promo instore masih berjalan sehingga beberapa konsumen merasa dikelabui 

dengan program promo instore.  

5.2 Saran  

Penulis mencoba mengajukan beberapa saran untuk dijadikan bahan masukan 

dan pertimbangan dalam pelaksanaan promo instore yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi bagi perusahaan baik bagi perusahaan baik untuk sekarang maupun 

untuk yang akan datang, yaitu : 



1. Untuk dapat lebih memaksimalkan pendapatan suatu cabang minimarket  

khususnya dalam bidang promosi dapat dilakukan analisis terlebih dahulu 

mengenai karakteristik konsumen (Consumer behaviour) sehingga dapat 

diketahui jenis dari promo instore yang sesuai dengan minat konsumen. 

Misalnya dapat diadakan terlebih dahulu kuesioner mengenai selera 

konsumen apakah jenis kupon, hadiah langsung, atau yang lainya. 

2. Dalam menentukan mekanisme promo instore yang akan dilaksanakan 

seharusnya melibatkan pihak karyawan cabang yang bersangkutan, hal ini 

dikarenakan karyawan cabang yang beriteraksi setiap hari dengan konsumen, 

berarti bahwa karyawan cabang lebih mengetahui mekanisme yang cocok 

untuk pelaksanaan promo instore itu sendiri. 

3. Supaya pelaksanaan promo instore dapat efektif dapat dilakukan persiapan 

sarana seperti persiapan hadiah-hadiah yang diperkirakan akan cukup sampai 

berakhirnya periode promosi,bila perlu penambahan karyawan untuk 

menghindari antrian yang panjang sehingga dapat dilakukan pelayanan 

transaksi dengan dua kasa, kemudian dilakukan pemberitahuan terlebih 

dahulu kepada seluruh karyawan mengenai mekanisme ataupun cara-cara 

menawarkan dan menginformasikan mengenai program promosi yang sedang 

berlangsung kepada konsumen. 

4. Untuk menangani masalah-masalah seperti diatas, sebaiknya sebelum 

pelaksanaan promo instore diperkirakan terlebih dahulu mengenai masalah 

yang mungkin terjadi dan dapat dipersiapkan mengnai solusi yang  akan 

dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

5. Untuk mengahadapi pesaing diperlukan analisis SWOT (Strenght, Weaknes, 

Opportunity, Threat) sehingga dapat diketahui akan kekuatan, kelemahan, 

kesempatan, dan ancaman dari pesaing, yang kemudian dapat dipikirkan 

strategi untuk menandingi pesaing khusunya dalam hal pelasanaan promosi.     


