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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian promosi PT. Kereta 

ApiIndonesia (Persero) Daop 7 Madiun dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Beberapa faktor yang menjadikan masih kecilnya volume penumpang 

khususnya kelas eksekutif (non tarif khusus) di PT KAI Daop 7 Madiun 

antara lain : masih kurangnya antusiasme masyarakat Madiun untuk 

menjadikan kereta api sebagai kebutuhan transportasi masal utama, tingkat 

UMK (Upah Minimum Kota) Madiun yang masih kecil daripada kota 

besar lainnya, belum ada rangkaian kereta eksekutif yang stasiun 

keberangkatan awalnya dari Madiun, masyarakat masih beropini bahwa 

naik kereta api itu “masih ribet”.  

2. Kegiatan promosi yang dilaksanakan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), 

yaitu: periklanan, penjualan personal (personal selling), promosi 

penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, acara dan pengalaman, 

pemasaran langsung dan interaktif, dan pemasaran dari mulut ke mulut. 

3. Pelaksanaan promosi dilihat dari kemajuan teknologi yang dikembangkan 

secara online dan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

pelanggan sesuai perkembangan zaman. Promosi PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) dibantu dengan media-media promosi yang 

berkembang saat ini, yaitu: majalah, koran, pamflet, banner, brosur, 

televisi, internet. Masing-masing media memberikan keunggulan untuk 

mendapatkan konsumen dan mempertahankan pelanggan. Semua media 

tersebut bersifat memberikan informasi, membujuk dan mendorong untuk 

melakukan pembelian ataupenggunaan jasa. 

4. Faktor-faktor lain, seperti: keberadaan karyawan, media sosial, biaya 

promosi, fasilitas yang diberikan kepada konsumen akan mempengaruhi 

strategi kegiatan promosi dan media yang digunakan untuk promosi. 
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4.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran, 

yaitu: 

1. Sebaiknya perusahaan mengembangkan promosi secara bertahap dan  

berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan penjualan. 

2. Media promosi sebaiknya dikelola dengan lebih baik lagi dan lebih 

digalakkan  sehingga lebih tepat dan efektif, tidak hanya orang “itu-itu” 

saja yang mendapatkan informasi, namun semua lapisan masyarakat. 

3. Sebaiknya perusahaan terus melakukan komunikasi dengan konsumen 

dengan cara yaitu tetap melakukan kegiatan promosi secara lebih 

maksimal, meningkatkan pelayanan  prima kepada penumpang agar 

mengetahui apa yang dibutuhan konsumen sesuai perkembangan zaman, 

sehingga terdapat hubungan baik dengan para konsumen maupun calon 

konsumen. 

4. PT. KAI Daop 7  dapat  melakukan survei kepuasan pelanggan untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan serta mengetahui 

kritik dan saran dari penumpang untuk PT. KAI kedepan.  

5. Pemasangan banner berupa gambar interior kereta api  kelas eksekutif di 

Stasiun Madiun agar calon penumpang yang belum mengetahui kelas KA 

eksekutif bisa lebih aware atau berniat untuk mencobanya. 
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