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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini dari mulai bab pendahuluan sampai 

dengan pembahasan, maka pada bab ini penulis mencoba untuk menarik 

kesimpulan.  Selain itu penulis juga mencoba mengajukan beberapa saran sebagai 

bahan masukan dan pertimbangan untuk perusahaan di masa yang akan datang. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah 

yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: 

1. Restoran Hao Xing Fu melakukan promosi dengan menerapkan bauran 

promosi. 

2. Bauran promosi yang dilakukan Restoran Hao Xing Fu seperti, (1) 

Publisitas, yang dilakukan dengan publikasi di surat kabar. (2) 

Penjualan Perseorangan, dilakukan dengan memanfaatkan karyawan 

untuk melayani konsumen sebaik mungkin. (3) Promosi Penjualan, 

berupa brosur dan banner informasi seputar vegetarian. (4) Informasi 

Dari Mulut Ke Mulut, dengan cara bercerita pengalaman kepada orang 

lain. dan (5) Pemasaran Langsung, melalui sosial media seperti 

foursquare dan facebook. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka penulis dapat memberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Restoran Hao Xing Fu perlu mempertahankan bauran promosi yang 

telah diterapkan saat ini untuk meningkatkan penjualan produk mereka. 

2. Restoran Hao Xing Fu kiranya dapat lebih meningkatkan bauran 

promosi mereka khusus untuk memperkenalkan dan menjual pempek 

vegetarian seperti, (1) Publisitas, diganti dengan melakukan periklanan 

dengan cara melakukan periklanan secara rutin baik di media cetak 

ataupun elektronik agar masyarakat dapat mengetahui Restoran Hao 
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Xing Fu umumnya dan pempek vegetarian khususnya (2) Penjualan 

Perseorangan, perlu ditingkatkan dengan cara lebih mengutamakan 

pelayanan kepada konsumen (3) Promosi Penjualan, dengan cara 

melakukan promo, buy one get one, free tester, bazar (4) Informasi dari 

Mulut Ke Mulut, dengan memanfaatkan media sosial untuk 

pelaksanaan word of mouth dalam bentuk testimony sehingga 

jangkauannya lebih luas (5) Pemasaran Langsung, perlunya 

penggunaan akun media sosial instagram. Dengan cara memposting 

pempek vegetarian lengkap caption dan harganya guna untuk 

mempromosikan pempek vegetarian sehingga menarik pembeli. 

 

 


