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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Observasi yang dilakukan memberikan gambaran bahwa strategi yang 

dilakukan oleh UPT PKB dalam mensosialisasikan inovasi baru jika dilihat dari 

data pelanggan terlaksana dengan baik dan efektif. . Berdasarkan data yang 

diperoleh dari hasil penelitian dan temuan peneliti pada bab sebelumnya mengenai 

strategi komunikasi pelayanan UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Sukabumi 

dalam mensosialisasikan inovasi BLUE & MPOS QRIS beserta dengan 

kendalanya, maka kesimpulannya : 

1. Strategi yang digunakan UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Sukabumi 

dalam mensosialisasikan inovasi BLUE&MPOS QRIS yaitu :’ 

a. Langkah pertama memanggil perwakilan wajib uji, supir angkutan, 

pengusaha angkutan, juga merencanakan berbagai media yang akan 

digunakan nanti seperti , memasang baliho, menyebarkan poster, 

memasang iklan di radio, pengumamn di media sosial, membuat 

iklan di koran. 

b. Langkah Kedua , yaitu dengan membentuk tim menjadi dua bagian 

untuk melakukan proses sosialisasi 

c. Langkah Ketiga yaitu dengan menjalankan seluruh proses yang 

sudah direncanakan juga diorganisasikan sebelumnya. 

d. Langkah terakahir yaitu dengan melakukan pengawasan langsung di 

lapangan untuk melihat proses pelayanan. 
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2. Kendala yang dialami oleh UPT PKB Dinas Perhubungan Kota 

Sukabumi berasal darin internal dan eksternal. Kendala tersebut yaitu : 

a. Kendala internal, yaitu tidak adanya praktisi khusus bagian humas 

perusahaan untuk menangasi keluhan dari pelanggan. 

b. Kendala eksternal yaitu, kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh 

pelanggan dan rendahnya tingkat pengetahuan pelanggan. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi komunikasi 

pelayanan UPT PKB dalam mensosialisasikan inovasi BLUE & MPOS QRIS, 

maka peneliti memiliki beberapa saran yang mungkin berguna antara lain :  

1. Dibuat bagian khusus humas perusahaan untuk menangani permasalahan 

yang ada, agar tidak ada lagi double job yang mengakibatkan salah satu 

pekerjaan nya tidak terselesaikan dengan baik. 

2. Sosial media yang dimiliki perusahaan harus lebih terkelola dengan baik 

dan lebih aktif lagi dalam penggunaannya, agar masyarakat bisa dengan 

mudah mengakses informasi melalui sosial media. 

3.  Sarana yang digunakan untuk pengajuan saran dan keluhan sebaiknya di 

kelola dengan baik seperti kotak saran yang terawat, disediakannya pulpen 

juga kertas agar pelanggan tidak kesulitan. 

 


