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BAB V 

KESIMPULAN  DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai program promosi 

dari PT. Yomart Rukun Selalu, maka pada bagian ini akan dibuat beberapa 

kesimpulan untuk meberikan gambaran umum dan singkat mengenai pelaksanaan 

program promosi di PT. Yomart rukun selalu khususnya di Yomart Cabang 

Sukajadi. 

1. Tujuan dari kegiatan promosi program “Pasti Hemat” merupkan suatu 

usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan loyalitas dan 

meningkatkan image murah selalu tertanam dibenak konsumen dan tujuan 

utama dari program promosi ini yaitu meningkatkan penjualan sehingga 

dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

2. Dalam melaksanakan kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan, 

terdapat masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi sehingga 

hal ini dapat menghambat aktivitas perusahaan dalam melakukan kegiatan 

promosi. Masalah yang dihadapi dalam kegiatan promosi program “Pasti 

Hemat” diantaranya yaitu : adanya keterbatasan komposisi karyawan 

cabang, penyebaran leaflet/brosur program promosi “PAHE” tidak tepat 

pada target sasaranya, karyawan kurang menguasai produk dan program 

promosi yang berkaitan dengan program promosi “PAHE”, Implementasi 
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pelaksanaan promosi “PAHE” tidak maksimal karena informasi yang 

disampaikan oleh pimpinan terhadap bawahanya tidak konsisten. 

3. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap jalanya program promosi PaHe 

yang dilakukan oleh Yomart cabang Sukajadi masih kurang hal ini 

berdasarkan hambatan-hambatan yang ada yaitu adanya penyebaran leaflet 

tidak efektif, dengan keterbatasan komposisi karyawan cabang sehingga 

dalam mengatur komposisi karyawan terdaat kesulitan pada saat akan 

membagikan brosur/leaflet, kurangnya pengetahuan tentang produk yang 

sedang promo, sehingga maksud dan tujuan program promosi kurang 

dipahami oleh konsumen. Hal ini sebaiknya segera ditindaklanjuti secara 

cepat agar tidak timbul ancaman dari pesaing, timbulnya strategy promosi 

baru yang dilakukan oleh kompetitor hal ini dapat berakibat pelanggan 

Yomart akan perpindah berbelanja pada pesaing. 

Cara mengatasi masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan 

promosi, perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam 

memilih dan membuat strategy promosi atau taktik baru dalam 

mempertahankan daan menghadapi persaingan. 

5.2 Saran   

 Dari hasil kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan beberapa saran 

diharapkan dapat menjadi bahan dan pertimbangan yang bermanfaat bagi 

perusahaan  
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1. Pihak management Yomart minimarket seyogyanya dapat 

mempertahankan faktor – faktor pembentukan image murah yang sudah 

tertanam di benak konsumen dan lebih baik lagi agar melakukan 

peningkatan faktor-faktor tersebut untuk mempengaruhi konsumen untuk 

menjadi pelanggan yang loyal. 

2. Pihak management Yomart Minimarket sebaiknya selalu mengadakan 

survey pesaing sejenis terdekat sebagai perbandingan pelaksanaan 

kegiatan promosi dan faktor-faktor lainya yang dapat mempengaruhi 

tujuan utama program promosi, sehingga diharapkan akan muncul ide-ide 

kreatif dan inovatif dalam membuat program promosi selanjutnya. 

3. Manajemen Yomart sebaiknya juga memeprhatikan faktor-faktor 

pendukung media promosi dibuat lebih menarik lagi dan mudah dipahami 

dan diterima oleh konsumen. Penawaran harga hemat merupakan bagian 

dari service Yomart untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan 

maka dalam penetapan harga harus tepat. Pemasangan media promosi 

pasti hemat lebih diexpose lagi dari pemasangan wobler, papan promosi ( 

Info Harga ) penulisan lebih jelas dan cepat terbaca. Layanan (service) 

mengenai pengetahuan pramuniaga tentang produk, pemberian informasi 

harga oleh pegawai lebih ditingkatkan supaya pengunjung puas terhadap 

program promosi yang ditawarkan.   

4. Manajemen Yomart  menganalisa dan memperhatikan dengan seksama 

media promosi seperti POP, Info Harga dan Leaflet desain selalu ada 
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perubahan lebih menarik lagi baik bentuk atau warna setiap periode 

promosi, dalam arti tidak monoton karena hal ini untuk menghindari 

konsumen tidak jenuh dan bosan untuk membacanya, juga selalu 

mengadakan perbaikan ketahanan wobler yang menempel di SKU ( Stock 

Keeping Periode ) harga karena kenyataan dilapangan cepat rusak dan 

mudah sobek.  

Managemen Yomart melakukan riset analisa evaluasi promosi yang sudah 

berjalan, promosi program “PAHE” terhadap penjualan hal ini berkaitan 

dengan biaya budget promosi, melakukan riset tingkat kesadaran 

konsumen terhadap promosi “PAHE”, dan pengakuan konsumen terhadap 

program promosi “PAHE” dapat memenuhi harapan bagian dari 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

 

 


