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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai analisis strategi corporate social 

marketing dalam perencanaan Festival Jajanan Bango, maka simpulan yang 

didapatkan dijabarkan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan pada model Kotler-Roberto, dapat disimpulkan bahwa 

Festival Jajanan Bango dilaksanakan berdasarkan strategi  dalam 

melakukan analisis situasi internal dan eksternal, menentukan target 

audiens, menentukan ruang lingkup tujuan dan motivasi perubahan 

perilaku, menjabarkan bauran pemasaran sosial, sampai 

menyelesaikan rencana implementasi. Festival Jajanan Bango dapat 

bertahan sampai sebelas tahun karena memiliki strategi dan 

menjalankan perencanaan secara sistematis 

2. Ketika mengkomunikasikan atau mempromosikan program Festival 

Jajanan Bango, Bango menempuh cara memadukan tools komunikasi 

seperti press release yang kemudian diliput oleh media digital dan 

cetak, on ground activity, aplikasi pada smartphone untuk menarik 

audiens muda, dan iklan pada media cetak, elektronik, dan radio untuk 

menjangkau target market muda dan usia lanjut yang mana membawa 
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inti pesan yang sama. Namun Bango tidak melakukan direct 

marketing melainkan secara terbuka mengajak seluruh masyarakat 

untuk ikut serta ke festival kuliner dan merasakan hidangan legendaris 

Indonesia. Selain itu, Bango menjalin kerjasama dengan agensi-

agensi, seperti agensi PR, agensi periklanan, agensi media, dan agensi 

event. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

 Penelitian ini menjelaskan proses perencanaan program corporate social 

marketing menggunakan model Kotler-Roberto yang memberikan urutan 

rangkaian pembentukan program yang komperhensif untuk dijabarkan. Sebagai 

saran, pada tahap menentukan analisis situasi, analisis SWOT perlu dilengkapi 

dengan menentukan USP dan analisis PEST. Tujuannya agar analisis baik dari 

internal dan eksternal dapat diperoleh secara menyeluruh sehingga pada tahap 

selanjutnya dapat ditentukan lebih tepat sasaran.  

 Dalam meneliti tahap perencanaan komunikasi atau promosi dalam 

program corporate social marketing agar lebih detail dan menyeluruh disarankan 

memadukan dengan model perencanaan IMC. Model perencanaan IMC yang 

diaplikasikan dalam menganalisis kegiatan promosi coporate social marketing 

memberikan pedoman detil dari tahap pemilihan tools komunikasi, pesan, dan 
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tujuan. Selain itu pada ketika menentukan key message juga menggunakan 

analisis berdasarkan tiga level komunikasi, yaitu awareness, acceptance, dan 

action. 

 Dalam melakukan penelitian dibutuhkan sumber-sumber akademis 

terdahulu sebagai pedoman analisis topik yang diangkat. Corporate social 

marketing merupakan bagian dari pemasaran yang sedang berkembang. 

Sayangnya literasi pemasaran sosial sangat terbatas, diperlukan waktu dan 

ketelitian ketika mencari buku, penelitian, maupun jurnal. Selain belum banyak, 

pemasaran sosial (social marketing) sering disalahartikan sebagai social media 

marketing atau pemasaran menggunakan media sosial. Hal ini karena sedikitnya 

pembahasan mengenai pemasaran sosial. Karena itu, disarankan agar ke depannya 

menambah penelitian mengenai pemasaran sosial. 

 

5.2.2 Saran Praktis 

 Peneliti menyarankan bagi Bango pada tahun selanjutnya agar 

mengadakan Festival Jajanan Bango dengan jumlah kota yang lebih banyak agar 

tujuan perilaku dapat tersebar merata ke seluruh masyarakat Indonesia. Biasanya 

Festival Jajanan Bango diadakan di ibukota tetapi akan lebih optimal bila 

menyebar dari Pulau Jawa sehingga visi dan misi Bango sebagai pilihan kecap 

terbaik bagi masakan khas Indonesia dan melestarikan warisan kuliner nusantara 

terpenuhi. 
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 Selain itu peneliti juga menyarankan agar program diadakan secara rutin 

setiap tahun. Tujuannya agar aktivitas memberikan pengetahuan dan edukasi 

kepada masyarakat tidak tenggelam atau kalah dengan promosi dari kuliner luar 

Indonesia. Festival Jajanan Bango merupakan satu-satunya festival kuliner yang 

sekaligus memberikan demonstrasi dan membagikan resep memasak menu khas 

Indonesia. Karena itu, dalam upaya bukan hanya acara festival tetapi mengajak 

untuk melestarikan warisan nusantara, Festival Jajanan Bango diharapkan tidak 

absen lagi. 
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