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TUGAS AKHIR ANALISIS KONTEN AMPLOP… TOMY HERMAWAN 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

PT. Rolas Nusantara Mandiri menggunakan amplop sampling sebagai 

sarana komunikasi pemasarannya dalam mengenalkan produknya kepada 

konsumen, khususnya pada saat pameran. Di dalam amplop sampling terdapat 

infomasi outlet-outlet tempat produk dapat dibeli, katalog dan sample produk (Teh 

Celup Original dan Kopi Lanang Malangsari).  

Katalog produk PT. Rolas Nusantara Mandiri hanya menyampaikan 

informasi produk secara umum saja sesuai dengan kategori setiap produk. Namun, 

tidak diberikan harga secara merinci dari setiap produknya. Hal ini mungkin bisa 

memengaruhi keputusan pembelian konsumen, tapi perusahaan menyatakan bahwa 

katalog disini hanya sebagai penyedia informasi produk, bukanlah sebagai pricelist. 

Sehingga, pada cover katalog diberikan informasi mengenai alamat, nomor telepon, 

beserta website agar konsumen bisa mengetahui lebih dalam (harga, deskripsi, dsb) 

produk-produk PT. Rolas Nusantara Mandiri. 

PT. Rolas Nusantara Mandiri juga memikirkan cara agar menyeimbangi 

komunikasi pemasaran tersebut dengan memberikan sample produk yang dikemas 

bersama dengan katalog produk. Sample yang digunakan adalah Kopi Lanang 

Malangsari yang merupakan produk yang ingin diunggulkan pada tahun 2016 dan 

Teh Celup Original yang bermaksud agar konsumen dapat mencoba teh tanpa ada 

tambahan rasa lain.  

Dari situ, PT. Rolas Nusantara Mandiri sudah melakukan komunikasi 

pemasaran secara terpadu antara katalog dan sample produk yang dikemas menjadi 

satu pada amplop sampling. Baik katalog dan sample produk bekerja secara 

bersamaan dalam menyampaikan maksud perusahaan, serta media untuk menarik 

pembelian oleh konsumen 
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4.2 Saran 

Ada beberapa kekurangan yang ada di dalam amplop sampling PT. Rolas 

Nusantara Mandiri, yaitu gambar yang kurang jelas dan mengakibatkan konsumen 

kurang dapat melihat dengan jelas foto dari produk itu sendiri. Selain itu, untuk 

konsumen yang belum terlalu mengerti mengenai internet, apabila konsumen 

diharuskan membuka sangatlah tidak efektif. 

Seharusnya PT. Rolas Nusantara Mandiri menggunakan foto yang lebih 

jelas mengenai produknya dengan ukuran yang jelas pula. Selain itu,, dapat 

dijelaskan secara rinci manakah produk yang reguler dan manakah produk yang 

excellent melalui harga langsung di dalam katalognya, paling tidak rentang harga 

di produk-produk tersebut. 

 


