
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Tinjauan 

Pelaksanaan Promosi pada PT. Saluyu Vespario Bandung  maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan promosi PT. Saluyu Vespario Bandung ini sudah sesuai 

dengan teori yang ada dimana pelaksanaan promosi bertujuan dalam 

peningkatan volume penjualan produk perusahaan guna peningkatkan laba 

perusahaan. Pelaksanaan promosi tersebut diantaranya adalah: 

- Personal Selling  

- Direct Selling  

- Sales Promotion 

- Event  

2. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan promosi PT. Saluyu Vespario pada 

setiap kegiatan promosi yang dilakukan adalah: 

- Personal seling : tim personal sales, konsumen dan persaingan 

pada dunia otomotif yang cukup tinggi 

- Direct selling : kendala cuaca, disiplin waktu tim marketing, 

ketersediaan sales kit, pameran yang kurang intens 

- Sales promotion : konsumen yang meminta potongan harga diluar 

batas yang telah ditentukan, sulit untuk mendapatkan konsumen. 



- Event :  faktor cuaca dan biaya pakir tim sales marketing 

3. Upaya dalam mengatasi hambatan atau masalah dalam pelaksanaan 

promosi di PT. Saluyu Vespario: 

- Personal Selling : skill tim sales ditingkatkan melalui proogram 

training, adanya diskon untuk konsumen, dalam hal KTP domisili 

perusahaan menyarankan memakai KTP sanak keluarga yang 

berada didalam kota saja, dalam hal persaingan tim sales terus 

melakukan prosfek ke konsumen, akan menyediakan produk yang 

lebih murah. 

- Direct Selling: prepare keberangkatan tim marketing ke tempat 

tujuan, kesadaran tim marketing dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya, memperbanyak dan mempercepat dalam hal 

ketersediaaan sales kit, sering melakukan pameran. 

- Sales Promotion : memberikan pengertian ke konsumen tentang 

batas potongan dengan sebaik mungkin, memberiakan motivasi non 

material berseta material seperti bonus dan semangat kerja melaui 

meeting rutin atau melalui alat komunikasi via bbm dalam memberi 

semangat kepada tim supaya lebih interaktif  dalam menangani 

konsumen. 

- Event : perusahaan menganggung biaya parkir kegiatan pameran, 

dan jadwal kegiatan tim sales yang dipercepat ke tujuan agar tidak 

tergangu cuaca. 



4. Cara perushaan mengevaluasi kegiatan promosi yang telah dilakukan 

adalah: 

1. Personal Selling : perolehan SPK (Surat Permintaan Kendaraan) 

dari data base sales  hingga SPK tersebut dapat dilakukan DO 

(Delivery Order) 

2. Direct Selling : dari walk in kumsumen yang datang ke dealer 

3. Sales Promotion : tingkat penjualan produk 

4. Event :SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) pada saat kegiatan event 

berlangsung.  

5.2 Saran 

Adapun saran  untuk pihak perusahaan yaitu : 

1. Perusahaan dapat lebih memfasilitasi kegiatan promosi yang 

dilakukan, sehingga pelaksanaan program promosi dapat 

terlaksana dengan efektif guna tercapainya tujuan promosi 

perusahaan yaitu untuk meningkatkan volume penjulan produk 

sehingga dapat meningkatkan laba atau profit bagi perusahaan.  

2. Perusahaan harus terus bekerjasama dengan semua tim yang 

ada guna tercapainya target perusahaan yakni peningkatan 

penjualan produk, pemberian motivasi baik berupa materi dan 

non materi  kepada tim pemasaran dalam hal ini divisi sales 

supaya produktifitas mereka dapat terus ditingkatkan lagi. 

3. Peningkatan kegiatan promosi yang dilakukan guna tercapainya 

tujuan promosi yaitu untuk meningkatkan penjualan produk, 



atau mungkin perusahaan dapat menambah lagi kegiatan 

promosinya, seperti media iklan dan media lainnya. 

 


