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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang sudah dijalani, penulis 

mendapatkan ilmu serta pengalaman kerja sesuai bidang yang di pelajari dari 

PT Rollaas Nusantara Mandiri. Dan dari hasil pengamatan selama mengikuti 

kegiatan Praktik Kerja Lapangan, penulis dapat memberikan beberapa 

kesimpulan yang berkaitan dengan strategi promosi yang dilakukan oleh PT 

Rollaas Nusantara Mandiri terhadap produknya, diantara lain : 

1. PT Rollaas Nusantara Mandiri adalah anak dari PTPN XII, yaitu 

perkebunan nasional yang dikelola oleh negara. Dengan kata lain, 

semua bahan baku yang digunakan untuk produksi pada setiap produk 

adalah hasil dari kebun sendiri, PTPN XII. Sehubungan dengan itu, 

maka PT Rollaas Nusantara Mandiri berani menjamin kualitas dari 

setiap produk yang ditawarkan kepada konsumen. Hal ini di karenakan 

PTPN XII merupakan perusahaan perkebunan nasional yang sudah 

memenuhi standard internasional. 

2. Untuk produk Rolas tea, Perusahaan telah melakukan beberapa strategi 

promosi yang diyakini dapat meningkatkan penjualan. Berdasarkan 

data yang didapat, terdapat 3 strategi promosi yang diterapkan oleh PT 

Rollaas Nusantara Mandiri, yaitu Advertising, Personal Selling, dan 

Promosi Penjualan. Menurut penulis, untuk strategi Advertising, 

perusahaan kurang dapat memaksimalkannya karena beberapa alasan, 

salah satunya adalah karena strategi ini termasuk lebih banyak 

mengeluarkan biaya. 

PT Rollaas Nusantara Mandiri tidak hanya memproduksi teh, melainkan banyak 
sekali kategori yang diproduksi oleh perusahaan. Kategori produk itu diantara lain, 
Kopi, Gula, Air mineral, Cokelat, dan lain sebagainya. Hal inilah yang dapat 
membuat perusahaan kurang 
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1. maksimal dalam menjalankan strategi promosi pada Rolas Tea, karena 

perusahaan tidak bisa fokus dalam mempromosikan suatu produknya. 

2. Berdasarkan dari pengamatan dan pencarian informasi, PT Rollaas 

Nusantara Mandiri kurang memaksimalkan strategi promosi pada 

setiap produknya, melainkan PT Rollaas Nusantara Mandiri lebih 

memaksimalkan pelayanan pada masing-masing kafenya, dengan kata 

lain memuaskan pelanggan. Dengan puasnya pelanggan yang datang di 

kafe, perusahaan mengharapkan pelanggan yang puas tersebut akan 

melakukan Word – of – Mouth atas kepuasan yang telah di berikan oleh 

PT Rollaas Nusantara Mandiri. 

 

4.1 Saran  

Setelah mendapatkan kesimpulan dari strategi promosi produk Rolas 

Tea yang dilakukan oleh PT Rollaas Nusantara Mandiri, penulis juga akan 

memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi PT Rollaas Nusantara 

Mandiri. 

1. Dari berbagai macam promosi yang dilakukan pada semua produk, 

khususnya Rolas Tea, PT Rollaas Nusantara Mandiri harus lebih 

meningkatkan promosi Rolas Tea melalui iklan. Karena berdasarkan 

apa yang disimpulkan oleh penulis, produk Rolas Tea maupun produk-

produk lain masih asing bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Dan 

juga seharusnya PT Rollaas Nusantara Mandiri menambahkan 

pernyataan bahwa perusahaan adalah milik perkebunan nasional yang 

dikelola oleh negara, jadi agar memunculkan kecintaannya terhadap 

produk asli Indonesia. 

2. Bedasarkan kesimpulan diatas, bahwa PT Rollaas Nusantara Mandiri 

mempunyai berbagai macam kategori produk yang dapat membuat 

strategi promosi kurang maksimal, saran yang penulis berikan adalah 

seharusnya perusahaan membuat tim khusus pada setiap kategori 

produk yang fokus bertanggung jawab mengurusi suatu kategori produk 

tersebut. Hal ini bertujuan untuk agar strategi promosi yang dilakukan 
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efektif, karena strategi tersebut tidak akan terganggu oleh strategi dari 

produk lain. 

3. Menurut penulis PT Rollaas Nusantara Mandiri masih kurang dalam 

promosi yang dilakukan di sosial media ataupun online. Di jaman yang 

serba mengandalkan teknologi, PT Rollaas Nusantara Mandiri harus 

sangat aktif dalam promosi online maupun di berbagai sosial media 

yang ramai penggunannya. 
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