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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

PT Pertamina Persero mengeluarkan alat promosi untuk pembelianbahan 

bakar yaitu voucher BBK (Bahan Bakar Khusus). Voucher BBK dapat digunakan 

secara praktis dan fleksibel. Voucher BBK hanya dapat digunakan untuk 

pembelian BBK Pertamax Series, Pertalite, dan Dexlite dan penukarannya hanya 

terdapat pada SPBU COCO. Bauran promosi yang dilakukan PT Pertamina 

Persero yaitu iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, 

pemasaran langsung dan interaktif, acara dan pengalaman, dan promosi melalui 

saluran atau media. Menurut teori Kotler dan Keller, PT Pertamina Persero 

melakukan semua bauran promosi untuk penjualan voucher BBK. 

4.2 Saran 

Pertama, PT Pertamina Persero sebaiknyalebih menentukan tujuan 

penjualan voucher BBK, karena voucher BBK yang bertujuan untuk lebih praktis 

dibawa kemanapun dan digunakan kapanpun hanya dapat dirasakan oleh segmen 

konsumen tertentu saja, seperti konsumen yang berasal dari instansi atau 

perusahaan yang rutin setiap bulan membeli voucher untuk operasional 

perusahaannya sehingga konsumen tersebut hanya tinggal menggunakan voucher 

tanpa perlu mengunjungi kantor Pertamina untuk membelinya. Sedangkan untuk 

konsumen pribadi (bukan perusahaan) belum dapat merasakan manfaat dari 

voucher BBK, karena konsumen pribadi merasa belum cukup efektif untuk 

membeli voucher BBK karena harus menukarkan terlebih dahulu dengan uang 

tunai lalu dapat ditukarkan pada SPBU yang secara teknissama halnya dengan 

membeli bahan bakar pada SPBU dengan menggunakan uang tunai.  

Kedua, PT Pertamina Persero sebaiknya menentukan segmen mana yang 

akan dituju, apakah segmen perusahaan dan instansi saja, segmen masyarakat 

secara umum (konsumen pribadi) saja, atau keduanya untuk penjualan voucher 

BBK agar lebih fokus terhadap target sasaran pembeli yang diinginkan. Karena 
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konsumen terbesar yang membeli voucher BBK adalah instansi atau perusahaan 

dengan pembelian rutin, sedangkan untuk konsumen pribadi jarang untuk 

membeli voucher BBK. 

Ketiga, PT Pertamina sebaiknya lebih mengenalkan voucher BBK tidak 

hanya pada kalangan bisnis saja tetapi juga di kalangan masyarakat umum dan 

menjalin kerjasama dengan semua SPBU agar konsumen lebih mudah dalam 

penukaran voucher BBK. Tahap pengenalan voucher BBK ini dapat dilakukan 

dengan meningkatkan setiap bauran promosi yang telah dilakukan seperti 

memperbanyak iklan lewat banyak media, promosi yang digencarkan untuk 

menarik minat masyarakat umum dengan cara memudahkan masyarakat untuk 

pembelian vouchernya tidak harus mengunjungi kantor Pertamina, agar 

masyarakat dapat merasakan manfaat dari voucher BBK. Lalu mengeluarkan 

promosi, seperti memberi sampel atau kupon gratis bagi masyarakat terutama 

masyarakat awam, sehingga masyarakat tentu akan mencoba voucher, merasakan 

manfaatnya, dan akhirnya tertarik membeli voucher. Promosi tersebut pastinya 

akan meningkatkan keuntungan. Jadi masyarakat akan memiliki persepsi yang 

berbeda bahwa voucher memang memiliki kemudahan dalam penggunaan, apabila 

dalam pembelian voucher BBK konsumen juga memiliki kemudahan tersendiri.  

Keempat, PT Pertamina juga dapat membuat jalur tersendiri pada SPBU 

khusus untuk konsumen yang membeli bahan bakar dengan voucher agar tidak 

mengantri. Sehingga konsumen pastinya akan sadar akan kemudahan dalam 

penggunaan voucher. 
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