
54 

 

 

 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TUGAS AKHIR PELAKSANAAN DIRECT MARKETING PADA........ HANIFAH DWI S. 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya mengenai PelaksanaanDirect Marketing Pada Brand Image Event 

Pekan Cipta Seni di UPT Laboratorium Pelatihan dan Pengembangan Kesenian, 

direct marketing yang diterapkan adalah direct mail dan telemarketing yang mana 

berhubungan dengan brand image. Hal ini dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Direct Mail 

  Direct mail dalam kegiatan komunikasi pemasaran yang 

dilakukan oleh UPT LPP Kesenian, dari data hasil kuesioner yang telah 

disebar pada peserta lebih tepatnya para penerima surat dan katalog 

(sasaran direct mail) dimana hasilnya responden menjawab Tidak Setuju 

terkait pernyataan surat undangan dan katalog yang dikirim sangat 

informatif dengan hasil rata-rata 2,94. Pada pernyataan surat undangan 

dan katalog event Pekan Cipta Seni memberikan informasi yang lengkap 

para responden menjawab Setuju dengan hasil rata-rata 3,08. Selanjutnya 

pada butir pernyataan ketiga yaitu sangat mudah memahami informasi 

dalam surat dan katalog mengenai event Pekan Cipta Seni para responden 

menjawab Setuju dengan hasil rata-rata 3,09. Pada pernyataan isi surat 

undangan telah sesuai dengan kebutuhan instansi yang terdapat mendapat 

hasil rata-rata 3,01 yang menunjukkan bahwa responden Setuju dan yang 

terakhir pernyataan terkait responden tertarik mendapatkan surat 

mengenai event Pekan Cipta Seni melalui e-mail mendapat hasil rata-rata 

3,12 yang menunjukkan para responden Setuju dengan pernyataan 

tersebut. 

2. Telemarketing 

  Telemarketing yang dilakukan oleh UPT LPP Kesenian 

dalam melakukan kegiatan komunikasi pemasaran dapat dilihat pada 

pernyataan kuesioner mengenai informasi yang diberikan petugas tentang 
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event Pekan Cipta Seni telah jelas melalui telepon dengan hasil rata-rata 

3,32, pada pernyataan mengenai petugas memberikan penjelas terkait 

event dengan lancar melalui telepon dan pernyataan mengenai petugas 

memiliki pengetahuan yang baik mengenai event Pekan Cipta Seni 

masing-masing mendapat jawaban dengan rata-rata 3,31 yang 

menunjukkan para responden Setuju dengan pernyataan tersebut. 

Selanjutnya pada pernyataan ke empat mengenai kemampuan petugas 

memberikan solusi atas pertanyaan-pertanyaan terkait event melalui 

telepon mendapat jawaban rata-rata 3,26 dan terakhir mengenai ketepatan 

pemilihan waktu menelpon oleh petugas mendapat jawaban dari 

responden dengan rata-rata 3,23 yang menunjukkan para responden 

Setuju terkait pernyataan tersebut. 

3. Brand Image 

  Brand image yang dipersepsikan oleh peserta event Pekan 

Cipta Seni Pelajar dapat dilihat pada kuesioner mengenai event Pekan 

Cipta Seni yang berkualitas mendapat jawaban dengan rata-rata 3,25, 

mengikuti event Pekan Cipta Seni dapat menumbah rasa percaya diri 

peserta mendapat jawaban rata-rata 3,29, event Pekan Cipta Seni 

memiliki inovasi setiap tahun penyelenggaraannya mendapat jawaban 

dari responden dengan rata-rata 3,26. Pada pernyataan keempat mengenai 

peserta mengenal event Pekan Cipta Seni dengan baik mendapat jawaban 

rata-rata 3,32, selanjutnya mengenai event Pekan Cipta Seni yang 

diselenggarakan oleh UPT LPP Kesenian memuaskan bagi peserta 

mendapat jawaban dengan rata-rata 3,22, katalog event Pekan Cipta Seni 

telah efektif dalam menarik minat peserta untuk mengunjungi atau 

mengikutinya mendapat jawaban rata-rata 3,32. Terakhir mengenai event 

Pekan Cipta Seni adalah event yang ditunggu-tunggu mendapat jawaban 

dengan rata-rata 3,36. Dari hasil jawaban rata-rata responden menunjukan 

bahwa responden Setuju dengan pernyataan tersebut dan mempersepsikan 

brand image event yang baik. 
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4.2. Saran 

  Dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Direct mail yang dilakukan oleh UPT LPP Kesenian sudah sesuai namun 

pada pernyataan terkait surat dan katalog yang informatif mendapat nilai 

rata-rata 2,94 yang berarti dari pihak perusahaan harus membenahi agar 

surat dan katalog lebih informatif dan dapat mencapai nilai 4. Tidak hanya 

itu, perusahaan juga perlu meningkatkan dan lebih memperhatikan isi surat 

dan katalog agar dapat menarik minat peserta untuk mengikuti event Pekan 

Cipta Seni dan mendapatkan nilai 4. 

2. Telemarketing yang dilakukan UPT LPP Kesenian sudah cukup baik 

dengan mendapat nilai rata-rata berkisar di angka 3 dari setiap butir 

pernyataan. Sebaiknya pihak UPT LPP Kesenian perlu memperhatikan 

ketepatan pemilihan waktu pada saat menelpon dan juga dapat 

meningkatkan pemberian solusi terkait pertanyaan-pertanyaan dari peserta 

melalui telepon agar dapat memberikan informasi yang jelas dan mendapat 

nilai 4. 

3. Brand image yang dipersepsikan oleh peserta terkait event Pekan Cipta 

Seni dengan adanya direct marketing sudah cukup baik dan juga mendapat 

nilai rata-rata di angka 3 dari setiap butir pernyataannya. Sebaiknya 

perusahaan meningkatkan strategi komunikasi pemasaran terutama pada 

diirect marketing agar brand image yang tercipta di benak peserta semakin 

baik dan juga dapat terus membangun hubungan dengan peserta sehingga 

dapat meningkatkan nilai menjadi 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




