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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Keputusan perusahaan mengembangkan produk teh celup ini merupakan 

keputusan yang tepat. Karena kalau dilihat dari sisi kompetitor, mereka sudah 

banyak yang melakukan pengembangan seperti ini tetapi dalam bentuk bubuk. 

Dengan demikian PT. Rolas Nusantara Mandiri melakukan pengembangan tersebut 

tetapi dengan bentuk dan kualitas yang lebih baik dan sangat berbeda dengan apa 

yang sudah diciptakan oleh kompetitor. PT. Rolas Nusantara Mandiri menciptakan 

produk teh yang memiliki banyak rasa tetapi tetap dalam bentuk teh celup. 

Pengembangan produk yang dilakukan PT. Rolas Nusantara Mandiri antara lain: 

1. Varian 

Dengan dilakukannya pengembangan pada varian teh celup, perusahaan 

merasakan dampak positif terhadap pengembangan ini. Hal ini dapat dilihat dari 

meningkatnya penjualan produk teh celup milik PT. Rolas Nusantara Mandiri. 

2. Kualitas Produk 

Dapat terciptanya kepuasan konsumen karena perusahaan memberikan 

kualitas terbaik akan produk teh celup yang ditawarkannya. Dengan menciptakan 

kualitas produk terbaik maka perusahaan akan merasakan keuntungan sehingga 

dapat terciptanya loyalitas konsumen terhadap produk. 

3. Desain Kemasan 

PT. Rolas Nusantara Mandiri memberikan desain yang baik pada produk 

teh celupnya. Karena, dengan memberikan desain yang baik pada kemasan produk 

maka konsumen akan lebih tertarik untuk membelinya. Dengan menciptakan desain 

kemasan yang baik PT. Rolas Nusantara Mandiri memiliki kesempatan yang lebih 

untuk mendapatkan calon konsumen yang berhujung pada pembelian. 
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4.2 Saran 

Selama ini banyak perusahaan yang menciptakan produk teh dengan 

berbagai rasa tetapi kebanyakan dalam bentuk bubuk. Hal ini memaksakan PT. 

Rolas Nusantara Mandiri untuk melakukan pengembangan pada produk teh nya 

agar lebih diminati oleh konsumen. PT. Rolas Nusantara Mandiri menciptakan teh 

dengan berbagai macam rasa juga. Bedanya dengan perusahaan lain, PT. Rolas 

Nusantara Mandiri menciptakan produk teh rasa dengan bentuk teh celup. Dengan 

demikian, produk teh celup milik PT. Rolas Nusantara Mandiri mempunyai 

diferensiasi yang kuat daripada produk dari kompetitor lainnya. Akan tetapi PT. 

Rolas Nusantara Mandiri kurang menekankan bahwa ini merupakan produk teh 

celup bukan teh bubuk padahal selama ini banyak konsumen yang lebih memilih 

teh celup daripada teh bubuk karena dibenak konsumen teh celup lebih orisinil 

daripada teh bubuk.  

Jadi, sebaiknya PT. Rolas Nusantara Mandiri mendesain kemasan nya 

dengan teliti. Jadi tidak hanya menekankan rasa yang dikandung produk tersebut 

melainkan menambahkan tulisan yang memberitahukan jenis atau identitas bahwa 

produk yang diciptakan merupakan teh celup. Jadi kesempatan untuk dipilih oleh 

konsumen sebagai produk yang diinginkan akan lebih besar sehingga penjualan 

akan meningkat juga.  

 




