
 

 33                       Universitas Internasional Batam 
 
 
  

BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
7.1 Kesimpulan 

Berkiblat pada  hasil pengamatan selama 4 bulan ini terhadap implementasi  

promotion mix pada laundry kilat di Batam,dapat di tarik kesimpulan bahwa: 

1. Dengan diterapkan Differensiasi, membuat usaha bisnis menjadi memiliki 

value yang dapat disuguhkan kepada pelanggan, mencuri keperecayaan 

pelanggan denagan kebijakana dan sistem pengelolaan laundry, dan juga 

memberikan pelanggan kebebasan dengan adanya pemilihan aroma 

parfum.dengan adanya komitmen laundry kilat atas baju yang rusak dan 

hilang juga membuat pelanggan tidak ragu untuk mencuci di sini. 

2. Dengan diterapkan Strategi advertising berupa pembahruan kemabali media 

promosi berupa spanduk, umbul umbul, dan brosur sehingga dapat 

membangun kesadaran masyarakat sekitar atas keberadaan laundry kilat  dan 

dapat menjadi salah satu pilihan jasa pencucian pakaian yang berada di tg 

piayu, batam. pelanggan yang lalu lalang yang baru menegetahui mulai 

beranjak menggunakan laundry kilat karena beberapa alasan dan salah satu 

alasanya karena dekat. terbukti dengan adanya advertising ini dapat 

menambah daftar pelanggan laundry kilat sebanyak kurang lebih 50 

pelanggan yang tersebar sekitaran perumahan bida ayu dan mangsang. 
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3. Dengan menerapakan strategi promotion mix dan branding position terbukti 

meningkatkan jumlah pealnggan sekitar 50 orang kuarng lebih selama 4 bulan 

waktu berjalan.  

7.2 Saran 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, ada beberapa point penting  

yang  ingin  disampaikan penulis kepada pemilik laundry kilat :  

1. Mampu berkomitmen dengan kulitas jasa yang diberikan dan menjalankan 

sistem sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 

2. Mampu  menciptakan  promosi yang terupdate/kekinian supaya dapat menarik  

dan memikat para pelanggan baru untuk mengunakan jasa laundry kilat.  

3. Meningkatkan wawasan dan literasi  pada karyawan sehingga karyawan dapat 

bekerja dengan baik dalam mengelola persedian bahan baku, pengelolaan arus 

kas, dan pelayanan yang baik dan ramah .dan juga mengingatkan pemilik 

untuk maintenance jika suadah waktunya. 

4. Diharapkan laundry kilat  tetap melanjutkan strategi promotion mix dan 

branding position yang telah di implementasikan, dan mengembangkan 

strategi tersebut ,menciptakan inovasi  terbaru  yang sesuai dengan perubahan 

kondisi pasar yang dapat meningkatkan value laundry kilat. 
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