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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian BSD Extreme Park cukup berhasil dalam 

memperkenalkan BSD Extreme Park kepada pangsa pasar yang berujung pada 

peningkatan jumlah pengunjung dari BSD Extreme Park. Dalam menjalankan 

strategi integrated marketing communication, dibantu oleh delapan integrated 

marketing communication tools yang terdiri dari iklan, pemasaran langsung, 

hubungan masyarakat, promosi penjualan, penjualan personal, packaging, event 

and sponsorship, dan customer service. Untuk mencapai hasil yang maksimal BSD 

Extreme Park berusaha semaksimal mungkin melalui strategi integrated marketing 

communication. Dalam pelaksanaan strategi integrated marketing communication 

BSD Extreme Park paling banyak menggunakan elemen event and sponsorship 

dilihat dari tingkat keberhasilannya berupa peningkatan jumlah pengunjung 

sebanyak 40% setelah dilakukan event. Sponsorship yang dilakukan berupa barter 

beberapa atribut penunjang aktivitas olahraga dengan pihak penyelenggara event. 

Sedangkan elemen yang paling sedikit digunakan adalah iklan, karena adanya 

keterbatasan biaya. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

Saran untuk penelitian ini adalah sebaiknya penelitian ini dapat dikaji 

lebih dalam lagi dari tahapan integrated marketing communication hingga 

elemen yang digunakan. 

5.2.2 Saran Praktis 

Setelah dilakukan penelitian mendalam melalui wawancara beberapa 

pihak dan juga observasi, peneliti menyarankan agar strategi ini terus dilakukan 

oleh BSD Extreme Park agar semakin dikenal masyarakat dan terjadi 

peningkatan jumlah pengunjung. Saran lainnya adalah supaya BSD Extreme 

Park juga menggunakan elemen integrated marketing communication lainnya 

supaya tujuan yang dicapai bisa lebih maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi Integrated Marketing..., Angela, FIKOM UMN, 2018




