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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Tujuan penelitian ini digunakan untuk mengetahui strategi marketing 

communication mall The Breeze dalam menarik pengunjung. Hasil penelitian 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sebagai sebuah mall baru, The Breeze mengadakan event seasonal 

maupun regular, dan event komunitas untuk menjaga hubungan dengan 

pengunjung, yang disebut dengan push strategy. Selain itu, The Breeze 

juga berupaya untuk memperoleh awareness melalui profile strategy 

dengan mengadakan event yang mengundang artis terkenal untuk menarik 

ketertarikan pengunjung. Selanjutnya, untuk menarik pengunjung yang 

sudah datang agar berbelanja, The Breeze mengadakan program belanja 

yang variatif, lalu mengkomunikasikannya kepada database yang dimiliki, 

maupun melalui media promosi below the line, yang diaktualisasikan 

dalam pull strategy. 

2. The Breeze dengan konsepnya yang berbeda, yaitu mall without wall 

pertama di Indonesia telah mengupayakan berbagai cara untuk menarik 

pengunjung, akan tetapi target pengunjung belum sesuai dengan harapan, 

karena okupansi yang masih rendah, yaitu tiga puluh enam persen. 

3. Dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat dilihat bahwa strategi 

marketing communication yang dijalankan oleh The Breeze sesuai dengan 
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kerangka Marketing Communication Planning Framework (MCPF) dari 

Chris Fill. 

5.2 Saran 

 Setelah melakukan penelitian terhadap strategi marketing communication 

The Breeze, berikut saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam 

pelaksanaan strategi selanjutnya: 

5.2.1 Saran praktis 

- Dalam pembuatan sebuah mall, sebaiknya dilakukan perencanaan yang 

tepat terlebih dahulu terkait okupansi tenant yang ada, karena hal 

tersebut akan berpengaruh langsung terhadap traffic pengunjung. 

- Setelah melaksanakan suatu event atau program belanja, sebaiknya 

membuat laporan terkait traffic pengunjung, banyaknya voucher yang 

ditukarkan oleh pengunjung (jika ada), maupun menghitung profit atau 

kerugian yang diperoleh. Hal ini dapat digunakan sebagai data konkrit 

yang nantinya akan memudahkan pihak mall tersebut dalam 

melakukan evaluasi. 

- Divisi marketing communication sebuah mall harus mampu 

menonjolkan sisi diferensiasi, dan mengadakan program yang 

disesuaikan dengan kebutuhan mall itu sendiri, agar dapat tetap 

bertahan.  

5.2.2 Saran Akademis 

- Penelitian ini dilakukan pada sebuah mall baru, yaitu The Breeze, 

terkait strategi marketing communication dalam menarik pengunjung. 
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Untuk penelitian selanjutnya, dapat melakukan penelitian terkait 

strategi Customer Relationship Management (CRM) sebuah pusat 

perbelanjaan untuk mempertahankan pengunjung. 

- The Breeze sebagai objek dalam penelitian ini memiliki konsep yang 

pertama dan berbeda di Indonesia, akan tetapi belum memiliki 

okupansi tenant yang cukup. Untuk penelitian selanjutnya, dapat 

dilakukan penelitian terhadap pusat perbelanjaan yang okupansi tenant 

nya sudah cukup, sehingga akan memudahkan dalam melihat 

pengaruhnya terhadap traffic pengunjung. 
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