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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas mengenai pelaksanaan 

strategi komunikasi pemasaran terpadu CV. Zona Dwiprantara dalam 

hal penjualan kacamat zonakacamata, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan : 

1. Dalam penjualan brand zonakacamata, sejauh ini CV. Zona Dwi 

Prantara berupaya optimal untuk melakukan komunikasi 

pemasaran yang terintregasi. Artinya, perusahaan ini memadukan 

berbagai elemen bauran komunikasi pemasaran menjadi satu 

kesatuan. Upaya ini seantiasa dilakukan agar pesan yang 

disampaikan ke calon konsumen maupun konsumen bisa terarah 

dan mencapai pembelian. 

2. Hasil yang diperoleh dari semua kegiatan perencanaan dan 

pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran terpadu CV. Zona 

Dwiprantara dapat dilihat dari bentuk kegiatan yang masih 

dilaksanakan hingga sekarang. Artinya, konsumen cukup antusias 

dan loyal terhadap produk zonakacamata. Dapat dilihat juga dalam 

penjualan yang terus meningkat setiap bulannya, dalam taraf 

tersebut konsumen mendapatka kepuasan dan kepercayaan pada 

brand zonakacamata. 

4.2 Saran 

 Adapun saran yang di berikan oleh penulis kepada CV. Zona 

Dwiprantara sesuai pengamatan yang dilakukan saat Tugas Akhir 

berlangsung semoga saran ini dapat bermanfaat untuk perusahaan dan 

pembaca. Berikut saran dari penulis : 

1. Menambah jumlah sumber daya manusia di bidang pemasaran agar 

dapat meningkatkan kualitas strategi komunikasi pemasaran. 

Karena dalam mengkomunikasikan produk di berbagai lini masa 
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sangat menguras energi dan tidak dapat dilakukan sendirian. Selain 

itu jika sumber daya manusianya banyak untuk mengkomuniksikan 

produk kepada konsumen sangat efisien. 

2. Dalam mengkomunikasikan produk sebaiknya tidak terpaku pada 

personal selling. Dalam advertising media yang dapat digunakan 

juga banyak , tidak harus terpaku pada social media dan website. 

Media seperti radio dan baliho juga sasaran yang tepat dalam 

mengkomunikasikan produk. Dan juga dalam promosi untuk 

produk zonakacamata jangan terlalu sering dilakukan dikarenakan 

konsumen dan calon konsumen akan menunggu akan hal itu. 
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