
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil obsersasi dan pembahasan mengenai strategi pemasaran yang dijalankan oleh 

PT. P-Communication dalam “Event Paddle Pop - Kombatei”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Strategi yang dilakukan oleh PT. P-Communication dalam kegiatan “Event Paddle Pop - Kombatei” 

adalah : 

 

1. Strategi promosi yang dilakukan oleh PT. P-Communication adalah dengan cara advertising dan 

personal selling.Advertising dilakukan dengan menyebarkan poster dan flyering sedangkan personal 

selling penjualan tatap mukan yang langsung kepada konsumen yang dilakukan di tempat even “Paddle 

Pop – Kombatei” berlangsung. Untuk membantu promosi PT. P-Communication melakukan penempelan 

poster dan membagikan flyering di sekolah yang di kunjungi dan tempat-tempat ramai agar masyarakat 

mengetahui acara yang di adakan oleh paddle-pop. 

 

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh PT. P-Communication dalam event “Event Paddle Pop - 

Kombatei” berasal dari dalam perusahaan. Hambatan-hambatan itu antara lain : 

• Sumber Daya Manusia adalah tenaga pekerja yang di butuhkan oleh suatu perusahaan dalam 

melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan atau bagian integral dari sistem yang 

membentuk suatu organisasi. 

• Fasilitas adalah prasarana atau wahana untuk melakukan atau mempermudah sesuatu. Fasilitas 

bisa pula dianggap sebagai suatu alat. 

• Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak 

kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya 

• Modal adalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan suatu usaha. 



 

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

Hambatan Pada “Event Paddle Pop - Kombatei” antara lain : 

• Untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia kurangnya Team Leader di setiap lokasi 

event, cara menanggulangi nya PT.P-Comunication merekrut dan menyeleksi SPG atau Sales 

Promotion Girl yang benar-benar profesional, sehingga dalam kondisi apapun diawasi atau tidak 

diawasi SPG bisa menjalankan pekerjaannya dengan maksimal. 

• Cara menaggulangi kekurangan fasilitas mobil operasional di tiap lokasi PT.P-Comunication 

harus menfasilitasi TL dengan kendaraan. 

• Untuk mengatasi permasalahan komunikasi dengan cara pemanfaatan briefing sehari 

sebelumnya yang benar-benar maksimal antara Project Officer kepada Team Leader dan Team 

Leader terhadap SPG. Dengan briefing yang benar-benar maksimal maka dapat meminimalisir 

biaya komunikasi atau telepon yang dikeluarkan Project Officer dan Team Leader. 

 

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 : 

1. Komunikasi antara atasan dan bawahan agar 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-Comunication  berikan 

akan berpengaruh buruk terhadap keberlangsungan kegiatan event. 

3. Ketepatan waktu pembayaran gaji untuk karyawan kontrak yang tertera di surat kontrak, 

pembayaran gaji akan di bayarkan paling lambat 14 hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan 

harus konsisten, guna untuk meningkatkan kinerja para karyawan menjalankan pekerjaan nya. 

Karena dengan terhambat nya pembayaran gaji para karyawan kontrak akan mengahambat 

kerjasama kerja antara PT.P-Comunication dengan karyawan di kemudian hari. 



4. Untuk mengatasi permasalahan modal dengan cara melaporkan kebutuhan dana untuk 

digunakan sesuai dengan saat event berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


