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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Bauran Promosi Pada Produk 

Jasa Q9 Sameday Service Di Kantor Pos Surabaya Selatan, penulis 

menyimpulkan bahwa: 

1. Periklanan (advertising) 

Pada metode periklanan pihak kantor pos Surabaya Selatan sudah 

melakukan penerapan bauran promosinya sesuai dengan metode 

penelitian. Poin yang ada dalam metode bauran promosi melalui 

periklanan sudah diterapkan dengan baik pada produk Q9 Sameday 

Service. Periklanan melalui media online dan offline sukses mengait 

pelanggan. 

 
2. Promosi Penjualan (sales promotion) 

Implementasi metode promosi penjualan pada produk jasa Q9 Sameday 

Service di kantor pos Surabaya Selatan sudah dilakukan sesuai dengan 

metode bauran promosi. Promosi penjualan melalui media online dengan 

mengaitkan metode periklanan sudah mencapai target ke hati pelanggan. 

 
3. Hubungan Masyarakat (public relation) 

Kantor pos Surabaya Selatan telah melakukan penerapan metode bauran 

promosi hubungan masyarakat dengan baik. Kantor pos Surabaya Selatan 

membangun citra perusahaan dengan baik kepada media masa melalui 

berita dan website resmi PT Pos Indonesia. 

 
4. Penjualan Personal (personal selling) 

Implementasi metode bauran promosi penjualan personal pada produk 

jasa Q9 Sameday Service di kantor pos Surabaya Selatan telah dilakukan 

dengan benar. Wiraniaga atau petugas loket menawarkan langung kepada 
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pelanggan yang melakukan pengiriman dalam kota dan juga melakukan 

hubungan pelanggan dengan baik. 

 
5. Pemasaran Langsung (direct marketing) 

Penerapan metode bauran promosi pada produk jasa Q9 Sameday Service 

telah diimplementasikan oleh kantor pos Surabaya Selatan. Melalui 

launching produk jasa Q9 Sameday Service perusahaan mengundang 

banyak masyarakat dan demonstrasi jalan sehat di kampung belakang 

kantor pos Surabaya Selatan guna meraih respon segera dan mencapai 

hubungan pelanggan yang abadi. 

 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi bauran promosi 

pada produk Q9 Sameday Service di kantor pos Surabaya Selatan telah 

diterapkan oleh perusahaan sesuai dengan metode para ahli. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, dapat dibuat rekomendasi 

guna perbaikan proses kegiatan bauran promosi di kantor pos Surabaya 

Selatan khususnya pada produk jasa Q9 Sameday Service. Berikut ini adalah 

beberapa rekomendasi guna mewujudkan kegiatan pemasaran yang baik pada 

kantor pos Surabaya Selatan. 

1. Kegiatan promosi yang ada di kantor pos Surabaya Selatan harus bisa 

lebih ditingkatkan dan juga lebih disinergikan dengan bagian-bagian 

yang ada di semua kantor pos Surabaya. Selain itu proses pengenalan 

produk jasa Q9 Sameday Service harus berjalan dengan tepat pada 

sasaran pelanggan yang dituju. 

2. Perusahaan juga dapat memberikan kemudahan dalam hal prosedur 

pengiriman barang elektronik dan jangan lupa tetap mempertahankan 

tingkat keamanan barang yang dikirim. 

3. Perusahaan juga dapat memberikan promosi lebih banyak lagi guna 

menarik minat pelanggan akan produk jasa Q9 Sameday Service. 




