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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengalaman penulis sebagai tenaga penjualan pada PT. Rolas Nusantara 

Mandiri semasa melakukan Praktik Kerja Lapangan serta deskripsi dari bab – bab 

sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan, antara lain: 

1. PT. Rollaas Nusantara Mandiri mampu menjamin kualitas produk yang mereka jual di 

pasaran. Hal tersebut dikarenakan PT Rollaas Nusantara Mandiri merupakan anak 

perusahaan dari PTPN XII yang memiliki perkebunan kopi dan teh sendiri. 

Perkebunan miliki PTPN XII pun sudah berstandar internasional. 

2.  PT Rollaas Nusantara Mandiri memiliki banyak macam produk, hal tersebut 

membuat perusahaan tidak benar – benar memiliki produk menonjol sebagai produk 

unggulan. Memang kopi Lanang merupakan produk unggulan, tapi karena banyak 

sekali jenis kopi yang dikeluarkan oleh PT Rollaas Nusantara Mandiri maka 

perusahaan tidak dapat benar – benar fokus untuk hanya mempromosikan dan 

menonjolkan kopi. 

3. Strategi promosi yang diterapkan PT Rollaas Nusantara Mandiri terhadap produk kopi 

Lanang mereka kurang beragam. Penulis bisa menarik kesimpulan seperti itu karena 

penulis melihat sendiri kurangnya strategi promosi yang digunakan. Seperti yang 

sudah penulis bahas pada bab sebelumnya, PT Rollaas Nusantara Mandiri hanya 

menggunakan 3 strategi promosi dan 3 strategi promosi yang mereka gunakan pun 

kurang beragam. Strategi advertising yang digunakan perusahaan pun tidak terlalu 

banyak. 

4.  Strategi promosi yang diterapkan PT Rollaas Nusantara Mandiri tidak ada yang 

standard digunakan untuk semua cabang penjualan PT Rollaas Nusantara Mandiri. 

Seperti yang penulis bahas pada bab sebelumnya, setiap caffee dari kota yang berbeda 

menggunakan promosi yang berbeda. Hal itu dikarenakan budaya setiap daerah 

berbeda dan kondisi pasar tiap daerah pun berbeda.   
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5. Setelah melakukan wawancara dengan mbak Mei, penulis menarik kesimpulan bahwa 

PT Rollaas Nusantara Mandiri tidak terlalu agresif dalam menggunakan iklan yang 

berbayar untuk mempromosikan produk kopi Lanang mereka. Hal itu dikarenakan 

biaya yang dikeluarkan cenderung terlalu besar. 

6. PT Rollaas Nusantara Mandiri dalam setiap promosi kopi Lanang yang mereka 

lakukan selalu memberikan informasi mengenai kelebihan utama dari kopi Lanang 

yaitu bahwa kopi Lanang dapat memberikan stamina dan kebugaran lebih untuk para 

kaum pria, dan hal itu benar – benar menjadi senjata utama PT Rollaas Nusantara 

Mandiri untuk menjual kopi Lanang. 

7. PT Rollaas Nusantara Mandiri tidak terlalu berfokus pada strategi promosi, mereka 

jauh lebih berfokus terhadap kenyamanan dan pelayanan. Perusahaan jauh lebih 

berfokus pada kualitas kopi Lanang itu sendiri daripada fokus melakukan promosi 

secara agresif, kondisi café pun menunjukkan bahwa pelayanan dan kualitas menjadi 

fokus utama PT Rollaas Nusantara Mandiri, karena menurut Mbak Mei PT Rollaas 

Nusantara Mandiri lebih mementingkan kepuasan konsumen karena 1 konsumen yang 

puas akan menghasilkan konsumen selanjutnya bagi perusahaan. 

 

4.2 Saran 

Adapun saran yang diberikan penulis dapat bermanfaat bagi PT. Rollaas Nusantara 

Mandiri  selaku subyek Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

 

1. PT Rollaas Nusantara Mandiri harus meningkatkan promosi kopi Lanang melalui 

iklan baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Banyak sekali masyarakat 

yang masih belum mengenal dan mengetahui produk kopi lanang, minimnya iklan 

yang beredar di masyarakat tentang kopi Lanang maka akan menghasilkan 

minimnya masyarakat yang mengenal produk kopi Lanang. 

2.  PT Rollaas Nusantara Mandiri harus memperbaiki komunikasi antar karyawan 

mereka, karena penulis menilai banyak sekali karyawan tempat penulis PKL tidak 

tahu banyak mengenai kondisi pemasaran mereka dan tidak mengetahui bahwa 

ketua divisi pemasaran mereka akan resign. Seharusnya apabila ada posisi yang 

akan digantikan semua karyawan harus tahu dari jauh – jauh hari agar mereka dapat 
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mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan pemimpin yang baru. Apalagi 

apabila posisi yang ditinggalkan adalah ketua divisi pemasaran yang merupakan 

jabatan yang cukup penting. 

 

3. PT Rollaas Nusantara Mandiri seharusnya memudahkan mahasiswa yang 

melakukan Praktik Kerja Lapangan untuk mendapatkan data yang mereka butuhkan 

terkait laporan Praktik Kerja Lapangan, karena penulis dan beberapa mahasiswa 

yang melakukan Praktik Kerja Lapangan sangat kekurangan dari segi data sehingga 

tidak dapat maksimal dalam menyusun Laporan Praktik 
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