
 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan  

 

Berdasarkan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa PT Tunas 

Mobilindo Perkasa cabang Lampung belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan 

promosinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan promosi yang 

dilaksanakan oleh PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung, kegiatan-

kegiatan tersebut antara lain: 

1. PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung belum sepenuhnya 

melaksanakan kegiatan promosi penjualannya dengan baik. Hal tersebut 

terlihat dari variasi promosi penjualan yang digunakan PT Tunas 

Mobilindo Perkasa cabang Lampung. Dalam melaksanakan kegiatan 

promosi penjualan pada tahun 2013, PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang 

Lampung melaksanakan beberapa kegiatan promosi penjualan seperti 

menggelar pameran (exhibition), showroom event, potongan harga, dan 

gathering.  

2. PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung telah melaksanakan 

kegiatan periklanannya dengan cukup baik. Kegiatan periklanan yang 

dilaksanakan PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung adalah 

periklanan melalui meda surat kabar, radio, dan brosur. 
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3. PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung telah melaksanakan 

kegiatan penjualan perseorangan (personal selling) dengan baik. Hal 

tersebut terlihat dari cukup optimalnya kinerja sales yang dimiliki                 

PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung dalam upaya memasarkan 

produk Daihatsu kepada masyarakat Lampung. Hal tersebut juga 

ditunjukan dengan banyaknya kegiatan para sales yang dilaksanakan pada 

tahun 2013, seperti aktivitas para sales pada pameran (exhibition), 

gathering, dan penyebaran brosur. 

4. PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung belum melaksanakan 

publisitas dalam kegiatan promosi pada tahun 2013. Hal tersebut terlihat 

dari tidak adanya pemberitaan seputar PT Tunas Mobilindo Perkasa 

cabang Lampung dan produk Daihatsu yang perusahaan tawarkan. 

5. PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung belum sepenuhnya 

melaksanakan kegiatan pemasaran langsung (direct marketing). Hal 

tersebut terlihat dari minimnya perusahaan menggunakan media yang 

terdapat pada pemasaran langsung (direct marketing). Media yang 

digunakan oleh PT Tunas mobilindo Perkasa cabang Lampung hanya 

menggunakan media tabloid dalam pemasaran langsungnya.  

 

5.2 Saran  

1. PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung harus lebih 

mengoptimalkan kinerja sales. Hal yang dapat diupayakan oleh PT Tunas 

Mobilindo Perkasa cabang Lampung dalam mengoptimalkan kinerja sales 

adalah dengan menanamkan motivasi yang lebih, meningkatkan insentif 

bagi para, dan melaksanakan pelatihan yang rutin bagi para sales junior 
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maupun sales senior.  

2. PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung harus memberdayakan 

publisitas dalam kegiatan promosinya. Publisitas merupakan sarana 

promosi yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan menekan jumlah 

biaya promosi. 


