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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

 Berdasarkan dari proses pengambilan data sekunder dan hasil

wawancara, dapat disimpulkan program demplot dan sosialisasi

merupakan program unggulan PT Petrokimia Gresik dalam

mempromosikan produknya.

 PT Petrokimia Gresik menggunakan dua jenis bauran promosi yaitu

dengan menggunakan promosi penjualan melalui cara pemberian

sampling, di wujudkan melalui program demplot. Dan personal selling

diwujudkan melalui program sosialisasi yang dilakukan di beberapa

daerah di Jawa Timur.

 Kelebihan metode promosi demplot yaitu petani di sekitar lahan

demplot dapat mengetahui keunggulan atas produk pupuk milik PT

Petrokimia Gresik.

 Kekurangan metode demplot yaitu biaya yang relatif mahal dan

prosesnya dalam jangka waktu yang lama.

 Kelebihan program sosiasliasi yaitu biaya yang relatif murah dan

penyebaran informasi menyeluruh kepada masyarakat luas tidak hanya

disekitar lokasi demplot saja.

 Kekurangan program sosialisasi yaitu kurangnya kepercayaan

masyarakat terhadap keunggulan produk, karena hanya sekedar

informasi saja.

 Kendala yang ditemui pada penerapan demplot maupun sosialisasi

yaitu masalah perekonomian, SDM, dan iklim, hal - hal tersebut yang

terkadang menjadikan program demplot maupun sosialisasi yang telah

dilakukan tidak dapat diterapkan dengan baik.
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4.2 Saran

 Saran yang penulis berikan kepada PT. Petrokimia Gresik ialah agar lebih

meningkatkan kegiatan promosi Demplot di daerah yang angka

serapannya rendah, akan tetapi daerah tersebut memiliki potensi sebagai

daerah pangan sehingga penyerapan pupuk di wilayah tersebut dapat

mengalami peningkatan.

 Mempelajari culture kebiasaan petani sehingga mampu berkomunikasi

secara baik dan dapat dimengerti pada saat berinteraksi dengan petani.

 Memberikan pembinaan dan sosialisasi terkait dengan pemupukan

berimbang dan cara untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

 Mengadakan kegiatan sosialisasi di Universitas yang memiliki jurusan

pertanian. Karena Mahasiswa sebagai agen of change yang memiliki

pengaruh besar terhadap kemajuan di bidang pertanian
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