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TUGAS AKHIR SEGMENTASI DAN TARGETING… DISNA CAHYADI PUTRA 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan  

Produk Kopi Lanang Malangsari sebelum dipasarkan ke konsumen 

melalui proses pemilihan segmenting dan targeting. Hal ini dilakukan agar proses 

pemasaran produk Kopi Lanang Malangsari dapat berjalan lebih fokus.  

Awal penentuan adalah menentukan segmentasi pasar yang dituju. 

Produk Kopi Lanang Malangsari menentukan segmen atas empat aspek, yaitu 

segmentasi demografis, segmentasi geografis, segmentasi psikografis, dan 

segmentasi perilaku. Berdasarkan segmentasi demografis PT. Rolas Nusantara 

Mandiri mengacu pada pada segmen pasar anak muda usia produktif dengan umur 

20 tahun keatas, baik laki laki ataupun perempuan. Untuk segmentasi geografis, 

PT. Rolas Nusantara Mandiri terfokus pada wilayah Jawa Timur, Bali dan 

Palangkaraya. Pada segmentasi psikografis, PT. Rolas Nusantara Mandiri 

mengandalkan produk kopi yang memiliki manfaat untuk meningkatkan vitalitas 

tubuh. Dalam segmentasi perilaku, PT. Rolas Nusantara Mandiri berharap 

terciptanya loyalitas konsumen terhadap produk kopinya dengan kualitas yang 

ditawarkan oleh PT. Rolas Nusantara Mandiri. \ 

Setelah menentukan segmen yang dituju, PT. Rolas Nusantara Mandiri 

mengerucutkan target pasar yang dituju dari segmen pasar tersebut. Calon 

konsumen yang memiliki latar belakang penikmat kopi menjadi target utama PT. 

Rolas Nusantara Mandiri dalam meningkatkan penjualan produk Kopi Lanang 

Malangsari. 

Sehingga, kesimpulan yang dapat diambil ialah produk Kopi Lanang 

Malangsari ditujukan untuk penikmat kopi yang berumur 20 tahun keatas (usia 

produktif) baik wanita maupun pria. Selain itu, Kopi Lanang Malangsari juga 

ditujukan untuk konsumen yang sadar akan ingin meningkatkan vitalitas atau 

stamina tubuhnya. 
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4.2 Saran 

PT. Rolas Nusantara Mandiri kurang dalam memilih segmentasi dan 

target pasar. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan bahwa PT. Rolas Nusantara 

Mandiri tidak secara jelas menjual produknya ke target tertentu. Namun, PT. 

Rolas Nusantara Mandiri lebih berharap ketika konsumen sudah melihat harga 

dari produk Kopi Lanang Malangsari dapat menentukan segmen yang dituju. Hal 

ini juga dipengaruhi karena PT. Rolas Nusantara Mandiri tidak menentukan 

segmenting dan targeting produk dari awal. Sehingga seharusnya, PT. Rolas 

Nusantara Mandiri sebelum memasarkan produk Kopi Lanang Malangsari harus 

sudah menentukan segmen dan target pasar yang jelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


