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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan di atas mengenai PT. DBL, kesimpulan yang dapat ditarik dari 

implementasi program sponsorship sebagai media komunikasi pemasaran pada 

PT. DBL Indonesia yaitu: 

1. Sebagai perusahaan sport management terbaik di Indonesia, PT. DBL

tidak serta merta mengadakan kompetisi olahraga basket. Tetapi

didalamnya terdapat kualifikasi untuk mendukung acara berjalan dengan

baik dan peonton dapat merasakan atmosfir pertandingan basket

sesungguhnya. Kualifikasi yang dimaksud yaitu dalam hal penyediaan

gedung atau arena, kualifikasi sekolah yang ingin mengikuti, hingga

kualifikasi wasit yang harus sudah memiliki lisensi A.

2. PT. DBL Indonesia tidak hanya mencari seorang pemenang, tetapi

perusahaan ingin mendukung, memelihara, dan mengembangkan bakat

olahraga yang dimiliki setiap anak. Kosnumen PT. DBL adalah pelajar.

Dimana segmen pasar PT. DBL adalah anak muda. Sesuai dengan

pertandingan yang diadakan PT. DBL yaitu untuk pelajar SMA dan SMP.

3. Media komunikasi yang digunakan PT. DBL Indonesia yaitu iklan dan

hubungan masyarakat atau publisitas.  Media komunikasi sangat berperan

bagi perusahaan. Media ini berfungsi sebagai sarana promosi perusahaan.

PT. DBL Indonesia sudah lama beriklan di koran JawaPos. Selain beriklan

di media cetak, PT. DBL Indonesia juga bekerja sama dengan Kompas

TV. Perkembangan sponsorship pada PT. DBL dimulai sekitar 4 tahun

yang lalu. Perusahaan sadar bahwa dengan mensponsori suatu kegiatan

olahraga, PT. DBL Indonesia akan terus konsisten untuk berkontribusi

dalam membangun bakat olahraga yang dimiliki oleh anak bangsa. Tidak

hanya itu, hal ini tentu akan mempengaruhi citra perusahaan dan loyalitas

konsumen.
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4. Tujuan sponsorship PT. DBL yaitu sebagai sarana promosi produk

perusahaan. produk PT. DBL yaitu even-even yang diselenggarakan tiap

setahun sekali. Yang kedua yaitu sebagai bentuk promosi profil

perusahaan. Hal ini berkaitan dengan citra perusahaan di mata masyarakat.

5. Sejak tahun 2013, PT. DBL Indonesia mengawali kegiatan sponsorship di

6 sekolah negeri ternama di Surabaya. Lalu semenjak saat itu hingga

sekarang sekolah-sekolah tersebut loyal dan selalu mengikuti kegiatan

perusahaan. di pertengahan 2017 ini, PT. DBL sudah mendapatkan 6

sekolah negeri ternama di Indonesia untuk menjalin kerjasama sponsorhip.

6. PT. DBL memiliki tahapan atau langkah-langkah sebelum menyetujui

kerjasama sponsorship. Langkah-langkah itu adalah, yang pertama

menerima penawaran. Pada langkah ini si penyelenggara even

menyerahkan proposal kepada PT. DBL. Langkah kedua yaitu pengajuan

konsep. Yang ketiga yaitu meeting feedback. Ini adalah tahap terpenting.

Karena dengan menjalin kerjasama sponsorship, perusahaan perlu tau

manfaat apa yang diapat. Langkah selanjutny yaitu proses tawar menawar.

Pada tahap ini perusahaan sudah dikatakan menarik untuk menjalin suatu

kerjasama.

7. PT. DBL adalah perusahaan sport management terbaik. Bentuk kegiatan

sponsorship yang dilakukan oleh perusahaan adalah sponsorship olah

raga. Hal ini dapat dilihat dari PT. DBL yang hanya mensponsori liga-liga

olahraga yang diadakan oleh instansi sekolah pelajar.

4.2 Saran 

Adapun saran yang didapat setelah mengetahui kegiatan 

sponsorship PT. DBL Indonesia yaitu  

1. PT. DBL seharusnya lebih banyak mensponsori selain kegiatan olahraga

suatu isntansi atau olahraga.

2. Saat ini banyak sekali kegiatan peduli anak bangsa untuk mendukung

pendidikan dan kesehatan anak bangsa. Mungkin bisa PT. DBL
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mensposori atau mengadakan peduli sekitar untuk pemeliharaan dan 

merawat anak bangsa selain yang hebat di bidang olahraga 

3. Selain itu mengingat PT. DBL belum pernah melakukan kegiatan CSR,

maka disarankan untuk mengadakan kegiatan tersebut. kegiatan CSR

sangat membantu untuk meningkatkan citra perusahaan di mata

masyarakat Indonesia. Apalagi PT. DBL adalah perusahaan yang

mempunyai segmen pasar anak muda. Dengan adanya kegiatan CSR ini

dapat memberikan citra yang baik bagi PT. DBL dimata orang tua dan

masyarakat.
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