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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk kepada uraian yamg telah peneliti bicarakan pada

pembahasan bab-bab sebelumnya serta berdasarkan data-data yang telah

dikumpulkan kemudian telah diadakan analisis tentang “Aktivitas Komunikasi

Pemasaran Riau Fantasi Labersa dalam meningkatkan jumlah pengunjung”

maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa aktivitas komunikasi

pemasaran yang dilakukan oleh PT. Labersa Hutahaean (Riau Fantasi Labersa

Waterpark) dalam meningkatkan jumlah pengunjung adalah dengan cara

melaksanakan kegiatan bauran pemasaran (Marketing Mix) yang dikenal

dengan 4P yaitu: Produk (Product), Harga (Price), Tempat (Place), Promosi

(Promotion) dan melaksanakan kegiatan bauran promosi (Promotion Mix)

yang terdiri dari; Iklan (Advertising), Promosi Penjualan (Sales Promotion),

Public Relations, Penjualan Personal (Personal Selling), Pemasaran langsung

(Direct Marketing)

Aktivitas komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh PT. Hutahaean

untuk meningkatkan jumlah pengunjung pada Labersa Waterpark diantaranya

adalah dengan melaksanakan Bauran Pemasaran (Marketing Mix), yang

dikenal dengan 4P, (Product, Price, Place, dan Promotion) dengan membuat

satu usaha yang menawarkan jasa dalam bidang pariwisata, menetapkan harga

atas jasa wisata, tempat yang strategis yang ditawarkan oleh perusahaan, serta

melakukan promosi-promosi yang juga di sebut dengan Bauran Pemasaran
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(Promotion Mix) seperti, (Advertising, Sales Promotion, Public Relations,

Personal Selling, dan Direct Marketing) diantaranya dengan memberikan

pelayanan yang baik untuk kenyamanan pengunjung, serta melakukan promosi

diantaranya dengan pemasangan iklan-iklan yang dilakukan diberbagai media,

seperti media cetak, koran, pemasangan iklan berbentuk banner, event,

memberikan diskon-diskon atau potongan harga melalui media cetak, serta

memperbaiki layanan terhadap konsumen atau pelanggan, promosi iklan

melalui internet, seperti blog, facebook, twitter, memperbaiki kualitas

pelayanan serta  promosi yang secara tidak langsung dilakukan oleh

pengunjung dari mulut ke mulut oleh pengunjung ke masyarakat dan

kerabatnya

B. Saran

Sebagai langkah terakhir dari proses penulisan penelitian ini, maka

peneliti mencoba memberikan beberapa saran ataupun masukan yang

berkaitan dengan masalah yang peneliti angkat. Hal ini tentunya sesuai dengan

kemampuan peneliti saat ini, maka menurut  peneliti ada beberapa Stressing

Point yang ingin peneliti sarankan kepada PT. Labersa Hutahaean (Riau

Fantasi Labersa Waterpark) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan Riau Fantasi Labersa Waterpark

dapat meningkatkan jumlah pengunjung yang lebih banyak lagi, dan lebih

cepat dalam menangani complain.

2. Setelah melihat kondisi dan keadaan dilapangan, menurut peneliti, Riau

Fantasi Labersa Waterpark perlu bekerja sama dengan mall atau pusat
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perbelanjaan yang ada di Pekanbaru dalam memberikan discount dan

mempromosikan Riau Fantasi Labersa Waterpark.

3. Setelah melihat kondisi dan keadaan dilapangan, menurut peneliti, perlu

adanya kerja sama Riau Fantasi Labersa Waterpark dengan jasa angkutan

umum di Pekanbaru seperti Trans Metro Pekanbaru untuk mengangkut

pengunjung ke Riau Fantasi Labersa Waterpark yang jaraknya lumayan

jauh dari pusat kota Pekanbaru.


