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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Pada pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan Citra 

Harmoni Sidoarjo memiliki langkah khusus yaitu dengan melakukan analisis 

situasi, menentukan tujuan komunikasi, memilih media bauran komunkasi 

pemasaran, mengukur hasil promosi yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk 

mencapai target Citra Harmoni dan juga mendapat respon yang posistif dari 

masyarakat. Berdasarkan pembahasan dari penerapan bauran komunikasi 

pemasaran dapat ditarik kesimpulan yaitu:  

1. Citra Harmoni melakukan identifikasi sasaran memilih untuk melakukan 

promosi pemasaran kepada semua kalangan masyarakat hal ini dilakukan 

dengan tujuan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai 

keberadaan produk.  

2. Strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan melalui media komunikasi 

advertising, sales promotion, publisitas, direct selling, personal selling. 

Semua media komunikasi pemasaran membawa dampak positif bagi 

penjualan produk, masing-masing memiliki peranan dalam model 

komunikasi pemasaran. Advertising pada dasarnya bertujuan untuk 

memperkenalkan produk pada konsumen dan meningkatkan respon 

penawaran produk dengan media (billboard, baleho, media cetak, display, 

T-banner). Sales promotion bertujuan untuk memberikan dorongan lebih 

kepada konsumen agar mau membeli dirancang untung memprcepat 

proses penjualan dan memaksimalkan penjualan dengan pemberian 

beberapa atribut seperti (cashback, promo cicilan,gimmick). 

Hubungan masyarakat atau publisitas bertujuan untuk menyusun program 

yang dirancang unuk mempromosikan atau menjaga citra perusahaan. 

Program publisitas yang diterapkan seperti pameran, open house, kegiatan 

sosial, gathering. Selanjutnya yaitu Directselling berfungsi untuk 

memperkuat hubungan dengan pelanggan serta memberikan informasi 



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

TUGAS AKHIR PENERAPAN BAURAN KOMUNIKASI... ANGGUN PUSPITA H. 

guna melakukan edukasi kepada konsumen dalam rangka mempersiapkan 

konsumen dalam rangka mempersiapkan konsumen untuk pembelian 

selanjutnya. Interaksi dapat dilakukan melalui media website, social 

media, blog, telepon. Dan yang terakhir yaitu media personal selling 

merupakan komunikasi yang cukup efektif. Tenaga penjual (sales) dapat 

bertatap muka dan bertemu langsung dengan calon konsumen dan 

berusaha untuk memberikan informasi, melayani dan berkomunikasi. 

3. Dari beberapa penerapan model komunikasi pemasaran yang dilakukan 

Citra Harmoni, Open house dijadikan program komunikasi pemasaran 

yang intens. Citra Harmoni tidak pernah absen dalam mengadakan open 

house tiap minggunya. Acara tersebut diadakan di MarkettingGallery Citra 

Harmoni Sidoarjo. Dalam open house tersebut selalu ada tema-tema yang 

diangkat dalam open house tersebut. hal ini dapat menjadi daya Tarik 

masyarakat. Calon pembeli dapat datang atau sekedar bertanya-tanya pada 

sales, atau sekaligus melakukan closing pembelian unit. Pada open house 

tersebut terdapt sales yang siap melayani pengunjung yang datang selain 

itu tersedia brosur yang akan dibagikan sales. Dengan konsep open 

houseyang mengangkat tema-tema yang unik dapat membuat antusiasme 

masyarakat sekitar.  
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