
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan data-data dari hasil penelitian yang penulis peroleh mengenai 

aktivitas promosi Starseeker Clothing Bandung serta mangacu pada apa yang 

telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan kemudian data tersebut 

dianalisa berdasarkan pada teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas, maka penulis menarik kesimpulan dan memberi saran sebagai bahan 

masukan bagi perusahaan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi Starseeker 

Clothing. 

 Dari data yang diperoleh serta hasil pembahasan, maka penulis dapat 

mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aktivitas Starseeker Clothing melakukan bauran promosi dalam 

melaksanakan promosi penjualan produknya, yaitu: 

a. Periklanan (Advertising) 

 Perusahaan ini melakukan promo merk, produk, dan event yang 

diadakan ataupun yang diikutinya. Dan selain itu, periklanan sangat 

mendukung perusahaan ini untuk dapat menjalankan bauran promosi yang 

lainnya. Media lini bawah seperti pameran KickFest 2008 sangat penting 

bagi Starseeker Clothing, karena dapat meningkatkan penjualan secara 

langsung. 

 



b. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

 Dalam melaksanakan aktivitas promosi penjualan, Starseeker Clothing 

memilih 2 saluran distribusi yaitu: 

i. Promosi penjualan konsumen yang ditujukan langsung kepada 

konsumen akhir dengan memberikan free stuff bagi karyawan dan 

diskon bagi konsumen akhir yang membeli langsung di tempat 

produksi/gudang. 

ii. Promosi penjualan perdagangan yang ditujukan kepada para 

wholeseller yang melakukan beli putus produk dari Starseeker 

Clothing berupa potongan harga. 

c. Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

 Starseeker Clothing melakukan beberapa aktivitas hubungan 

masyarakat, seperti: 

i. Mempublikasikan produk dan logo baru dengan menggunakan 

media periklanan. 

ii. Membuka kerjasama dengan pihak distro yang berpotensi atau 

dalam arti lain melakukan lobi. 

iii. Memberikan dukungan atau sponsorship untuk beberapa event 

sekaligus didalamnya perusahaan melakukan promo brand maupun 

produk. 

iv. Menjaga hubungan intern perusahaan dengan memberikan jatah 

free stuff dan potongan harga khusus bagi karyawannya. 

 



d. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

 Dalam melakukan permasaran langsung perusahaan ini bergantun pada 

bauran promosi lain, yaitu periklanan. Berikut aktivitas direct marketing 

yang dilakukan Starseeker Clothing:  

i. Menyediakan katalog produk untuk memudahkan konsumen dalam 

memilih produk perusahaan ini. 

ii. Berupa web store yang dapat memudahkan konsumen untuk 

mengetahui dan melakukan pembelian bagi konsumen yang tidak 

mengetahui keberadaan toko. 

iii. Telemarketing merupakan media yang digunakan untuk hubungan 

jarak jauh, media yang digunkanan antara lain telepon dan email. 

2. Tujuan dari Starseeker Clothing dalam aktivitas promosinya yaitu 

memprioritaskan pada pendapatan perusahaan. Selain dari itu perusahaan 

ini melakukan promosi untuk dapat menginformasikan, membujuk, 

menanamkan kesan baik di benak konsumen. Dan juga perusahaan 

melakukan promosi untuk ekspansi pasar untuk memperluas saluran 

distribusi. 

3. Starseeker Clothing dalam pelaksanaan promosinya menemui beberapa 

masalah atau hambatan, yaitu: 

a. Penetuan issue yang akan diangkat untuk tema atau konsep promosi. 

b. Memahami selera konsumen yang beragam. 

c. Aktivitas promosi pesaing yang intensif atau besar-besaran. 



Adapun solusi yang dipilih oleh Starseeker Clothing untuk mengatasi 

masalah-masalah diatas, yaitu: 

a. Mengangkat tema atau konsep Global Warming untuk desain produk 

 dan penggunaan shopping bag yang diganti dengan bahan dari  kertas 

 atau karton untuk mendukung pencegahan Global Warming. 

b. Menyebarkan kuesioner untuk mengetahui selera dari konsumen. 

c. Memilih strategi promosi diskon untuk dapat menarik perhatian 

 konsumen  dengan harga murah. 

 

5.2 Saran 

 Setelah melaksanakan penelitian dan mengetahui pelaksanaan kegiatan 

promosi di Starseeker Clothing, maka penulis dapat memberi saran yang mudah-

mudahan dapat diterima sebagai bahan masukan atau pertimbangan untuk dapat 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

 Berikut saran-saran yang dapat diberikan penulis: 

1. Melakukan bauran promosi lain, yaitu penjualan perorangan atau personal 

selling  yang dapat meningkatkan volume penjualan dalam waktu yang 

relatif cepat. Dengan memfokuskan pada segmen pasar anak muda yang 

potensial bauran promosi ini diharapkan dapat menimbulkan pembelian 

dengan cepat terhadap produk perusahaan. 

2. Meningkatkan aktivitas periklanan, terutama dalam penggunaan media 

elektronik untuk promo merk. Mengingat cakupan media ini sangat luas, 

perusahaan dapat mempromosikan brandnya ke masyarakat luas. Hal itu 



misalnya melakukan sponsorship untuk sebuah acara televisi, khususnya 

acara anak muda. Dengan begitu perusahaan dapat mempromosikan 

produk dan merknya ke segmen pasar yang ditargetkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


