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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 KESIMPULAN 

1. Implementasi tekniksales promotionpada PT.Pertamina (Persero) 

merupakan cara perusahaan untuk tercapainya tujuan perusahaan. 

Tujuan perusahaaan ini adalah untuk terciptanya pembelian produk 

guna meningkatkan volume penjualan. 

2. PT.Pertamina (Persero)menerapkantekniksales promotionuntuk 

menciptakan awarenessagar pengkomunikasian nilai produk 

Pertalitedapat mencapai pasar sasaran yang ditargetkan perusahaan. 

3. Dalam promosi produk PertalitePT.Pertamina (Persero) telah 

menerapkan semua teknik sales promotion secara baik. Pada 

penerapannya PT.Pertamina (Persero) mengkombinasikan beberapa 

teknik sales promotion agar promosi yang dilakukan menjadi lebih 

efektif dan efisien. 

4. Kegiatan promosi dengan mengkombinasikanvoucher dan 

merchandisepada setiap program yang dilakukan olehPT.Pertamina 

(Persero) merupakan salah satu cara perusahaan memanfaaat 

teknikSales Promotionyang efektif dan efisien. 

5. Teknik EventSponsorship merupakan salah satu teknikSales 

Promotionyang diterapkan PT.Pertamina (Persero) dalam 

meningkatkan nilai dan kredibilitas produk dan citra perusahaan di 

persepsi konsumen. Dengan terciptanya nilai dan kredibilitas yang baik 

mampu menciptakan awareness guna terciptanya pembelian produk 

Pertalite. 

6. Penggunaan teknik event sponsorshipmerrupakan metode yang 

digunakan perusahaan untuk membangun hubungan dengan perusahaan 

lain.Teknik ini dapat diterapkan dengan adanya persamaan tujuan atau 

prinsip perusahaan. Misalnya saja program 1 Juz Gratis 2 Liter dengan 

Nurul Hayat dimana PT.Pertamina (Persero) menerapkan program 

tersebut untuk menerapkan prinsip Pertamina Spiritual Marketing. 
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4.2 SARAN 

1. PT.Pertamina (Persero) sebaiknya melakukan promosi produk Pertalite 

tidak hanya dengan menggunakan program yang terus diulang. Hal ini 

tentu dapat menciptakan perasaaan bosan dan jenuh di persepsi 

konsumen. Penyegaran program merupakan salah satu hal yang harus 

dipertimbangkan perusahaan untuk menciptakan awareness untuk 

terciptanya peningkatan volume penjualan. 

2. Dalam menjalankan teknikevent sponsorshipPT.Pertamina perlu 

mempertimbangkan peningkatan program-program yang lebih 

berorientasi pada pasar sasaran anak muda.Hal ini karena pasar sasaran 

anak muda memiliki pangsa pasar yang lebih luas. Dengan pasar 

sasaran yang luas penerapan teknik promosi akan menjadi lebih efektif 

dan dapat menciptakan peningkatan volume penjualan. Adapun 

PT.Pertamina (Persero) dapat melakukan kerjasama dengan eventatau 

kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa yang pada umumnya terdiri 

dari serangkaian acara. Sehingga promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan mencapai pasar yang luas. 

3. Selain itu ada baiknya PT.Pertamina (Persero) melakukan kerjasama 

dengan instansi lain telah memiliki nilai dan kredibilitas baik dan 

memiliki pasar sasaran yang sama dengan perusahaan. Misalnya saja 

PT.Pertamina (persero) dapat mendukung event Surya Nation Motor 

Club yang mana pasar sasarannya adalah komunitas-komunitas 

kendaraan bermotor. Hal ini akan menciptakan promosi yang lebih 

efektif dan efisien untuk dapat mendorong volume penjualan produk 

perusahaan.    


