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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
5.1 Kesimpulan 
 Pada bab terakhir ini penulis mencoba untuk menarik kesimpulan dari bab-

bab sebelumnya. Selain menyimpulkan penulis juga mencoba untuk memberikan 

saran, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. Setelah 

mngetahui dan mempelajari mengenai pelaksanaan advertising (periklanan) yang 

dilakukan oleh CV Suave, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. kegiatan advertising (periklanan)yang dilakukan oleh CV Suave memiliki 

beberapa tujuan yaitu: 

• mengimformasikan kepada target reader mengenai terbitan terbaru 

dari Suave Free Catalogue. 

• Mengingatkan akan keberadaan Suave Free Catalogue, sebagai 

salah satu catalog yang tetap eksist hingga saat ini. 

• Membujuk dan mengajak khlayak untuk segera melihat terbitan 

terbaru dari Suave Free Catalogue. 

2. Media advertising (periklanan) yang digunakan oleh CV Suave dalam 

pelaksanaan kegiatan advertising (periklanan). Adalah melalui media 

cetak berupa surat kabar harian Pikiran Rakyat pada rubrik Belia. 

3. Pola penjadwalan kegiatan advertising (periklanan) yang digunakan oleh 

CV Suave adalah secara continous (berkesinambungan). 

4. Dalam pelaksanaan kegiatan advertising (periklanan), hambatan-hambatan 

yang dihadapi oleh CV Suave adalah tidak tersedianya anggaran dana 

untuk kegiatan advertising (periklanan), serta keberadaan pesaing yang 

bergerak dalam usaha yang sama. 
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5.2 Saran-saran 

 CV Suave merupakan perusahaaan yang bergerak dalam bidang usaha 

jasa. Produk jasa yang dihasilkan oleh CV Suave adalah jasa informasi menganai 

info produk terbaru dari beberapa clothing company. Jasa informasi mengenai info 

produk tersebut dikemas dalam sebua catalog yang bernama Suave Free 

Catalogue. 

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa informasi, CV 

Suave mengkelompokan target reader dari Suave Free Catalogue adalah kalangan 

remaja dari kelas sosial menengah keatas. Tingkat permintaan pemasangan iklan 

pada CV Suave sangat dipengaruhi oleh banyaknya pembaca dari Suave Free 

Catalogue. 

Sejauh ini penulis melihat kegiatan advertising (periklanan) yang dilakukan oleh 

CV Suave kurang begitu baik karena pelaksanaan kegiatan advertising 

(periklanan) hanya dilakukan pada surat kabar harian Pikiran Rakyat sebagai 

media periklanan. Oleh karena itu CV Suave memerlukan beberapa perbaikan 

dalam kegiatan advertising (periklanan). Untuk itu penulis mencoba memberikan 

beberapa saran untuk kegiatan advertising (periklanan) yaitu: 

1. CV Suave harus menyediakan anggaran dana untuk kegiatan advertising 

(periklanan), karena kegiatan advertising (periklanan) memilki peranan 

yang sangat penting dalam kemajuan perusahaan. Selain untuk menaikan 

citra dari perusahaan kegiatan advertising (periklanan) juga dapat 

menaikan pendapatan bagi CV Suave. 

2. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan advertising (periklanan) yang 

dilakukan oleh pesaing, sehingga dapat menilai kebaikan dan keburukan 

dari kegiatan advertising (periklanan) yang dilakukan oleh pesaing. 

Evaluasi dilakukan agar CV Suave lebih terpacu untuk melakukan 

kegiatan advertising (periklanan) yang lebih baik dari pesaing. 
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