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BAB IV  

PENUTUP  

  

IV.1.Kesimpulan  

Financial Consultant Valbury Asia Futures Surabaya telah melaksanakan semua 

aktivitas dan tanggung jawab yang baik sebagai Komunikasi Marketing sesuai 

dengan teori proses komunikasi menurut Assael dalam Rangkuti. Dimulai dari 

kegiatan penyampaian materi briefing pada saat morning meeting sangat efektif, 

dan dapat membantu menyampaikan promosi yang menarik kepada   para nasabah. 

Aktivitas ini sangat sesuai dengan teori  marketing komunikasi yang digunakan 

yaitu pada Fase Encoding  untuk  mengevaluasi produk yang akan diperdagangkan 

pada hari tersebut.  

Peran Financial Consultant sebagai Komunikasi Marketing juga  berjalan sangat 

baik. Aktivitas yang dilakukan sebagai marketing melalui media sosial sudah 

berjalan dengan baik, mulai dari kegiatan contacting yang menelpon para nasabah 

dan kemudian memposting promosi melalui media sosial. Aktivitas tersebut sangat 

berkaitan dengan teori yang digunakan yaitu teori Marketing Komunikasi pada Fase 

Transmisi untuk menyalurkan pesan dari perusahaan menuju para calon dan juga 

nasabah Valbury. Terbukti dari laporan nasabah yang telah buka akun pada  

Valbury.  

  

  

  

  



34 

 

  

  

  

IV.2. Saran  

  Berikut adalah saran bagi perusahaan Valbury Asia Futures Surabaya oeleh 

penulis:  

1. Aktivitas yang dilakukan Financial Consultant sebagai marketing 

komunikasi sudah cukup baik, tetapi alangkah lebih baik jika perusahaan 

menyediakan alat berupa telpon kantor di setiap meja agar para Financial 

Consultant dapat tidak boros dalam penggunaan pulsa.  

2. Lebih memaksimalkan media sosial dalam melakukan promosi. aktivitas 

promosi yang dilakukan oleh Valbury sudah cukup baik, tetapi kurang 

memaksimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk promosi 

atau berinteraksi dengan nasabah.  
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