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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berikut ini simpulan dari deskripsi hasil Praktik Kerja Lapangan di PT 

Pertamina (Persero) MOR V Surabaya : 

1. PT Pertamina (Persero) selaku penyedia dan penyalur bahan bahan 

selalu berupaya untuk mengenalkan produk-produk unggulannya Dalam 

upaya mengenalkan produk barunya PT. Pertamina (Persero)  

menerapkan bauran promosi sesuai teori Stanton untuk meningkatkan 

penjualan yaitu : 

a. Periklanan 

Dengan menggunakan media lini atas dan media lini bawah 

yang telah dilakukan pertamina merupakan cara yang efektif dalam 

mengenalkan serta menginformasikan produk baru tersebut sehingga 

pesan yang disampaikan oleh perusahaan dapat dipahami dengan baik 

oleh para konsumen. 

b. Personal Selling 

Komunikasi langsung yang dilakukan pertamina dapat 

mengenalkan lebih jelas dan detail mengenai produk pertamax turbo 

sehingga dapat membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk 

sehingga kemudian akan mencoba dan membeli produk tersebut 

setelah mendapatkan penjelasan yang baik. 

c. Sales Promotion 

Berbagai macam teknik promosi penjualan yang telah 

dilakukan sangat dapat membantu efektivitas penjualan. Promosi 

penjulan ini merupakan cara yang efektif untuk mendorong keinginan 

mencoba atau membeli produk tersebut. Pertamina telah 

menggunakan teknik tersebut diantaranya kupon, undian dan event 

sponsorship. 
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d. Publisitas 

Melakukan upaya untuk meningkatkan citra atau image 

perusahaan melalui pemberitaan oleh media. Sehingga berita tersebut 

dapat memberikan persepsi terhadap publik mengenai pertamina. 

Dengan pemberitaan tersebut pertamina dapat memahami persepsi 

publik serta dapat mendapat perhatian khusus untuk meningkatkan 

image perusahaan. 

e. Word of mouth 

Menggunakan operator sebagai alat komunikasi kepada 

pelanggan dan memberikan penjelasan mengenai produk unggulan 

yang dimiliki pertamina, karena operator merupakan orang yang 

langsung bertatap muka dengan pelanggan sehingga diharapkan dapat 

memberikan penjelasan yang dapat dipahami oleh pelanggan. 

f. Public relation 

Merupakan penghubung antara perusahaan dengan publik 

dengan tujuan membina hubungan yang positif dan menguntungkan 

dengan pihak publiknya. Pertamina selalu berupaya memberikan 

hubungan yang baik kepada publik agar tercipta komunikasi timbal 

balik yang baik sehingga dapat tercapai pengertian yang sepaham 

antara publik dan perusahaan. 

2. Konsumen sudah mulai mengenal (awareness) terhadap produk baru milik 

PT Pertamina yaitu Pertamax Turbo. Pertamax Tubro sendiri merupakan 

produk BBM terbaik saat ini yang dimiliki PT. Pertamina (Persero) 

dengan nilai oktan paling tinggi dari produk BBM lainnya. Masyarakat 

pun mulai memahami pentingnya BBM beroktan tinggi untuk kendaran 

dari media informasi yang berada di sekitar SPBU seperti baliho. Media 

informasi tersebut tidak hanya dapat menambah pemahaman masyarakat 

tentang produk terbaru dari PT. Pertamina (Persero) namun juga dapat 

mengajak masyarakat untuk mencobanya. 
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4.2 Saran 

Adapun saran yang diberikan penulis dapat bermanfaat bagi PT 

Pertamina (Persero) selaku subyek Praktik Kerja Lapangan (PKL); 

1. PT Pertamina (Persero) sudah sangat baik dalam melakukan promosi. 

Dapat dilihat dari banyaknya cara yang dilakukan oleh pertamina selaku 

penyedia dan penyalur bbm. Di area sekitar spbu tampak banyak iklan 

informatif mengenai pertamax turbo sehingga dapat memudahkan 

konsumen dalam memahami. Namun alangkah lebih baiknya apabila 

menerapkan teknik yang belum diterapkan Pertamina pada produk 

pertamax turbo adalah : 

a) Price-off deals 

Seperti yang dilakukan pertamina pada pertalite, yaitu program 1 juz = 

2 liter. Promosi menarik yang ditawarkan Pertamina dalam menyambut 

bulan suci Ramadhan yakni masyarakat yang mampu menghafal al-

Quran akan berkesempatan mendapatkan 2 liter pertalite secara gratis 

setiap 1 juz. Hal ini dinilai sangat efektif dalam merangsang konsumen 

untuk mencoba produk baru namun dengan cara yang unik, pertamina 

dengan memanfaatkan moment-moment penting lainnya juga dapat 

menerapkan promosi seperti ini. Konsumen mendapatkan keuntungan 

banyak selain dapat pahala atas apa yang diperbuat mereka dapat secara 

langsung merasakan produk dengan kualitas tinggi secara langsung. 

2. PT. Pertamina (Persero) melakukan sosialisasi pada event-event yang di 

miliki atau di sponsori oleh PT. Pertamina (Persero). Hal tersebut 

dilkakukan guna untuk meningkatkan product knowledge dan tingkat 

awareness terhadap produk pertamax turbo di kalangan konsumen. 

3. PT Pertamina (Persero) MOR V Surabaya lebih meningkatkan dalam 

bekerja secara tim. Sehingga  setiap individu dapat beradaptasi dengan 

baik dan cepat serta bisa bekerja satu sama lain untuk mencapai target 

promosi yang efektif dalam segala produk unggulan pertamina. 
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