
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini, penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan di Event Organizer LoveInk mengenai tinjauan pelaksanaan promosi. 

Selain itu penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat berguna 

bagi perusahaan.  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai tinjauan pelaksanaan 

promosi yang dilakukan pada Event Organizer Loveink Bandung, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. LoveInk melakukan kegiatan promosi dengan menggunakan alat promosi iklan, 

publisitas, Personnel selling, dan promosi penjualan. 

2. Pelaksanaan promosi paling sering yang dilakukan oleh LoveInk dilakukan pada 

triwulan IV tahun 2008 sebanyak 81 kali. Pada tahun 2009 pelaksanaan promosi 

terbanyak juga dilakukan di triwulan IV sebanyak 73 kali. Tetapi pendapatan 

terbesar perusahaan justru didapat pada triwulan I. Hal ini disebabkan pada 

triwulan IV banyak perusahaan tidak melakukan event dikarenakan perusahaan 

pelanggan akan tutup buku dan beberapa jasa untuk Event Organizer ulang tahun 

tidak dilakukan karena acara ulang tahun perusahaan langganan sudah dilakukan 

pada pertengahan tahun. Pada Triwulan I penjualan meningkat dikarenakan iklan 



yang gencar pada triwulan IV dan konsumen lebih banyak melakukan event pada 

awal tahun karena pada awal tahun banyak event yang dilakukan oleh setiap 

perusahaan. Seperti: acara tahun baru, gathering, penawaran produk, wedding dan 

lain-lain. 

3. Kegiatan Promosi yang dilakukan LoveInk pada tahun 2009 sejumlah 216 kali 

menurun 9,6% dibandingkan tahun 2008 sejumlah 262 kali. Seiring dengan 

penurunan kegiatan promosi berdampak terhadap penurunan 

penerimaan/pendapatan loveInk sebesar 14,9%.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang dapat 

dijadikan bahan masukan bagi Event Organizer LoveInk Bandung. Adapun 

beberapa saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan volume penjualan perusahaan, event organizer LoveInk 

hendaknya lebih meningkatkan kegiatan promosi agar tujuan dan sasaran 

perusahaan dapat tercapai. 

2. Pihak perusahaan hendaknya mempertimbangkan secara matang jenis kegiatan 

promosi apa yang cocok untuk digunakan pada setiap triwulannya sehingga 

efektif. 

3. Pihak manajemen sebaiknya mencari dan mengembangkan tindakan alternatif 

apabila terjadi penurunan volume penjualan untuk menentukan tindakan koreksi 



berikutnya. Kemudian menentukan tindakan koreksi seperti apa yang akan 

digunakan sebagai penanggulangan penurunan pendapatan yang terjadi.                     


