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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Analisis pembahasan diatas menunjukkan keberhasilan promosi penjualan 

dengan cara event sampling yang dijalankan oleh SPG PT. Kalbe 

Nutritionals terhadap peningkatan pembeli baru dan penjualan. Dalam 

keberhasilan event sampling dapat dilihat dari beberapa sisi diantaranya: 

1. Sampling atau contoh susu Entrasol banyak yang mau mencoba 

sehingga dapat meningkatkan pembeli baru dengan adanya promosi 

dari SPG dan penawaran hadiah pada saat event sampling 

berlangsung. Dengan adanya pembagian sampling maka mampu 

mengingatkan konsumen akan rasa susu Entrasol dan promosi 

berjangka panjang atau bisa dikatakan pembelian pada lain waktu. 

2. Promosi penjualan dengan event sampling berjalan lancar dengan 

biaya yang kecil dan dapat meningkatkan pembeli baru dan 

meningkatkan penjualan. Efektifitas event sampling mendekati dengan 

yang ditargetkan dan diharapkan oleh perusahaan, sehingga efektifitas 

event sampling dapat tercapai, namun perlu dimaksimalkan lagi.  

3. Beberapa masalah yang terjadi saat event sampling diantaranya 

kurangnya hadiah, konsumen yang datang ke toko atau event sampling 

sedikit. 
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B. Saran 

Saran dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Menyajikan contoh atau sampling susu Entrasol dengan berbagai 

macam penyajian, misalnya ditambahkan irisan buah segar supaya 

tidak enek. 

2. Menyediakan contoh atau sampling susu Entrasol dalam kemasan 

khusus supaya bisa dicoba di rumah. 

3. Menyiapkan macam-macam hadiah yang menarik supaya konsumen 

tidak bosan. 

4. Mencari event sampling dengan jumlah peserta yang banyak dan 

prospek supaya bisa sesuai dengan target konsumen yang diharapkan. 

5. Menggali kebutuhan konsumen dan menanyakan manfaat apa yang 

sudah didapatkan dari pemakaian susu sebelumnya supaya lebih 

mudah dan tepat dalam menentukan nutrisi atau susu apa yang tepat. 

6. Mengadakan cek kesehatan berupa cek tulang, cek kolesterol dan cek 

lemak untuk mengarahkan konsumen akan pentingnya hidup sehat dan 

mengkonsumsi susu Entrasol. 

7. Untuk peneliti berikutnya bisa meneliti dengan variabel yang berbeda 

dan produk yang berbeda tetapi tetap satu naungan dari PT Kalbe 

Nutritionals misalnya susu Morinaga dan susu Prenagen. 




