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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan apa yang telah diungkapkan 

pada Bab I sampai Bab IV mengenai pengaruh biaya periklanan media cetak dan 

biaya SMS marketing terhadap omzet penjualan Padma Press Surabaya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Diketahui bahwa biaya periklanan media cetak dan biaya SMS marketing 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

omzet penjualan Padma Press Surabaya. 

2. Diketahui bahwa biaya periklanan media cetak dan biaya SMS marketing 

secara sendiri-sendiri (parsial) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

omzet penjualan Padma Press Surabaya. 

3. Variabel biaya SMS marketing diketahui sebagai variabel yang dominan 

pengaruhnya terhadap perolehan omzet penjualan Padma Press Surabaya. 

5.2. Saran 

Berdasarkan pada hasil temuan dan kesimpulan penelitian, maka penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Menambah anggaran biaya periklanan media cetak dan SMS marketing, 

karena terbukti berpengaruh signifikan terhadap omzet penjualan. 

2. Mengembangkan metode SMS marketing yang berbasis kepada customer 

database. Selain karena pelanggan adalah aset terbaik bagi perusahaan, 

dengan menggunakan metode ini kegiatan promosi menjadi lebih tepat 
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sasaran, efektif, dan efisien. Jika perusahaan bisa menjaga dan memelihara 

pelanggan perusahaan yang ada, maka akan sangat mungkin diperoleh 

pembelian berulang dari satu pelanggan. Hal itu jelas akan mempengaruhi 

perolehan omzet penjualan perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun 

panjang. 

3. Hendaknya isi pesan/informasi yang disampaikan melalui SMS lebih 

komunikatif, lugas, namun tetap terasa personal karena pada dasarnya 

setiap orang/pelanggan mempunyai karakter yang berbeda-beda dan tidak 

ingin diperlakukan sama dengan orang/pelanggan lainnya. Misal: dalam 

setiap SMS, pemasar selalu menyapa dengan cara menyebutkan nama 

pelanggan. 

4. Cermat dalam memilih jaringan operator telepon seluler (GSM maupun 

CDMA) yang ingin digunakan, guna memperlancar kegiatan SMS 

marketing perusahaan. Dengan memilih operator yang sudah teruji dan 

kompeten, akan dapat meminimalisir gangguan yang mungkin terjadi 

ketika kegiatan SMS sedang berlangsung. Sebagai contoh: dimanapun 

pemasar berada, sinyal tidak terganggu atau sinyal tetap kuat meskipun 

digunakan di daerah pelosok sekalipun. 

5. Tarif yang ditawarkan oleh operator juga patut untuk dipertimbangkan, 

karena menyangkut besar kecilnya biaya SMS marketing yang dikeluarkan 

perusahaan. 

6. Mengingat produk yang ditawarkan adalah buku, maka waktu yang tepat 

untuk berpromosi, baik melalui SMS marketing maupun media cetak 

adalah pada akhir minggu (weekend). Menurut pencermatan penulis, 
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peluang untuk seseorang akan membeli dan membaca buku pada hari libur 

atau pada waktu luang cukup tinggi. 

7. Mencoba saluran direct marketing lainnya. Sebagai contoh, telemarketing 

dapat dipergunakan agar pemasar dapat mengeksekusi pelanggan maupun 

calon pelanggan melalui telepon dengan lebih cepat. 

8. Mencoba beriklan di media periklanan lain seperti majalah (misal: majalah 

Hidayatullah), internet (mengaktifkan website Padma Press), dan kalender. 

9. Membuka toko buku online untuk membidik pasar sasaran perusahaan di 

dunia maya. 

10. Ada baiknya jika Padma Press Surabaya selalu mencantumkan data diri 

perusahaan, seperti alamat, nomor telepon kantor, nomor fax, maupun 

contact person yang bisa dihubungi baik via telepon maupun SMS, dalam 

setiap kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan, dalam hal ini 

khususnya pada bidang periklanan media cetak. Hal ini juga merupakan 

keuntungan bagi Padma Press Surabaya, karena perusahaan akan selalu 

bisa menambah jumlah pelanggan sekaligus mendapatkan data diri mereka 

selengkap-lengkapnya, yang mana nantinya dapat dijadikan sebagai target 

market dalam kegiatan SMS marketing selanjutnya. Dengan demikian, 

periklanan media cetak dan SMS marketing akan selalu berkesinambungan 

dan saling melengkapi dalam meningkatkan perolehan omzet penjualan 

Padma Press Surabaya. 

11. Menambah acara kegiatan bedah buku-buku Padma Press. Selain 

perusahaan dapat membuka counter produk, pemasar juga bisa 

membagikan brosur resensi di acara tersebut. Cara ini dirasa cukup efektif 
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karena orang-orang yang datang ke acara tersebut adalah orang-orang yang 

antusias terhadap buku-buku Padma Press. 

12. Mempererat kerjasama khususnya mengenai program promosi dengan 

toko-toko buku. Misal: membuat brosur untuk toko-toko buku, memasang 

banner, poster, spanduk, maupun mengadakan kerjasama promosi lainnya. 

13. Mencoba strategi promosi/metode bauran komunikasi lainnya, misal: 

personal selling. Pemasar Padma Press dapat mendatangi KBIH, 

departemen agama, atau instansi-instansi lain yang dirasa cocok untuk 

diajak bekerjasama. 


