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BAB VI 

IMPLEMENTASI 

 

6.1. Implementasi 

Dalam pelaksanaan kerja praktek ini telah memperoleh beberapa hasil dari 

implementasi yang diterapkan dan juga memberikan perkembangan bagi cafe 

Hoop Rivier. 

6.1.1. Sales Promotion 

Dalam bagian sales promotion ini, setelah penulis berdiskusi dengan 

pemiliki cafe maka telah disepakati untuk menerapkan sales promotion 

berupa diskon dan harga khusus untuk paket makanan. Agar konsumen 

yang berkunjung bisa mengetahui diskon yang tersedia, maka penulis juga 

medesain poster yang berisikan diskon pada toko. Poster tersebut 

kemudian dipasang pada cafe. Selain itu, untuk tetap menjaga sikap 

loyalitas pelanggan lama dengan memberikan harga paket makanan 

beserta minuman yang hemat. 

 

Gambar 3: Penulis mencetak poster diskon 10% khusus bagi yang 

melakukan foto di Hoop Rivier 

Sumber: penulis (2019). 
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Gambar 4: penulis membuat poster diskon 15% khusus bagi pelajar  

Sumber: penulis (2019). 

 

Gambar 5: postingan mengenai paket makanan yang di posting ke sosial 

media melalui akun Hoop Rivier. 

Sumber: penulis (2019) 

6.1.2. Digital Marketing 

Permasalahan utama cafe Hoop Rivier adalah kurang diketahui 

oleh masyarakat, jadi untuk mengembangkan cafe ini tidak hanya dengan 

pemasangan banner tentunya, disisi lain teknik digital marketing yang 
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digunakan penulis berupa pengenalan toko melalui influencer kota 

Batam. Dengan cara tersebut, maka informasi akan keberadaan cafe hoop 

rivier akan tersebar dengan luas dan cepat secara efektif. 

 

Gambar 6: foto bersama penulis dengan influencer dalam proses promosi 

Sumber: penulis (2019). 

 

Gambar 7: foto influencer yang telah diunduh ke sosial media Instagram 

Sumber: penulis (2019). 

6.1.3. Advertising  

Upaya untuk meningkatkan kesadaran warga Batam adalah dengan 

melakukan periklanan, layaknya teknik yang diterapkan ini akan 

membantu cafe Hoop Rivier dalam menarik perhatian masyarakat 
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setempat. Penulis telah mencetak banner khusus yang berisikan petunjuk 

jalan dalam memudahkan konsumen baru untuk mencari lokasi. 

 

Gambar 8: hasil banner Hoop Rivier yang telah di desain, cetak dan 

pasang  di pinggir jalan. 

Sumber: penulis (2019) 

6.2. Kondisi Setelah Implementasi 

Dalam proses implementasi strategi yang dirancang, penulis juga perlu 

memperhatikan situasi perusahaan yang muncul, sebagai berikut: 

1. Cafe Hoop Rivier menjadi lebih dikenal oleh masyarakat kota Batam dan 

telah meningkatkan jumlah pengunjung khususnya pelajar. 
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2. Telah adanya peningkatan pada profit yang diperoleh Hoop Rivier setelah 

pelaksanaan strategi bauran pemasaran terutama sales promotion. Hasil 

penjualan yang lebih baik dibandingkan bulan sebelumnyta. 

3. Meningkatkan jumlah pengikut di sosial media khususnya platform 

Instagram dikarenakan adanya penerapan sales promotion berupa diskon 

10% bagi yang mengambil foto makanan di Hoop Rivier. 
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