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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 SIMPULAN 

Pengembangan produk merek K adalah keputusan yang tepat dari perusahaan 

AMDK K3PG karena dengan adanya merek K maka perusahaan dapat menjual 

produk yang dimiliki ke konsumen umum tanpa menggunakan logo K3PG lagi. 

Dengan adanya merek K perusahaan berusaha menghilangkan citra konsumen yang 

menganggap K3PG sama dengan Petrokimia yang memproduksi pupuk dan bahan 

kimia. Pengambangan produk yang dilakukan AMDK K3PG antara lain: 

1. Desain logo pada produk merek K terlihat lebih bagus dari logo merek K3PG. 

desain logo merek K yang berwarna biru mendeskripsikan tentang air minum 

dalam kemasan yang lebih segar. Desain logo merek K juga berfungsi 

menghilangkan citra negatif pada produk yang ditawarkan. 

2. Pengemasan atau packaging produk AMDK K3PG yang tebal dan bagus 

membuat produk air mineral yang ditawarkan dipercaya konsumen sebagai 

produk yang berkualitas. AMDK K3PG juga merencanakan pengembangan 

produk yang lain seperti penggantian segel plastik menjadi segel tanpa plastik. 

3. Penambahan ozon sangat dibutuhkan pada air mineral produksi K3PG. 

Penambahan ozon dapat membuat air minum dalam kemasan semakin tahan lama 

dan tahan terhadap sinar matahari secara langsung. 

 

4.2 SARAN 

 Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka 

dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pengembangan produk adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi sebuah 

produk. Maka dari itu AMDK K3PG haruslah lebih inovatif dalam 

menerapkannya. Karena persaingan AMDK dalam kelas menengah sangatlah 

ketat. Dengan pengembangan produk atau inovasi yang baik dapat menekan atau 
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mengurangi biaya produksi sehingga perusahaan mendapat keunggulan saat 

bersaing terutama masalah penekanan harga. 

2. Kualitas produk air minum dalam kemasan di pasar tidak berbeda jauh antar 

produk. Maka jika suatu produk memiliki cacat atau tidak tahan lama maka 

konsumen akan mudah beralih dan memilih produk pesaing. Jadi sebaiknya 

penambahan ozon segera dijalankan oleh perusahaan. Jika konsumen tahu ada 

peningkatan kualitas maka konsumen akan puas dan semakin loyal terhadap 

produk tersebut. 

3. Sebaiknya AMDK K3PG secara periodik melakukan survei keinginan pelanggan 

atas produk K3PG. Kendala yang dihadapi AMDK K3PG adalah sulitnya 

mendapat kepercayaan konsumen baru akan kualitas produk yang ditawarkan. 

Dengan melakukan survei, perusahaan akan mengetahui masalah utama yang 

membuat produk K sulit untuk menembus pasar. 

4. Dengan masalah keuangan yang dimiliki perusahaan sebaiknya perusahaan tetap 

membahas atau memikirkan tentang pengembangan produk apa yang akan 

diterapkan tetapi sangat selektif jika ingin melakukan pengembangan. Karena jika 

tidak memikirkan pengembangan produk maka produk akan sulit untuk bersaing 

dengan kompetitor. 
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