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BAB IV 

KESIMPULAN 

4.1 Kesimpulan 

a. Dapat disimpulkan dari pembahasan diatas bahwa analisis trend 

penjualan produk minyak goreng PT. Rajawali Nusindo Surabaya 2016 

sesuai dengan teori penerapan garis trend secara bebas menurut 

Adisaputrodan Asri (2013). 

b. Berdasarkan analisis penjualan produk bahwa dari empat produk minyak 

goreng PT. Rajawali Nusindo Surabaya, penjualan produk minyak goreng 

fitri lebih unggul dari produk minyak goreng fraiswell, produk minyak 

goreng bantal dan produk minyak goreng damai 

c. Pada akhir tahun 2016, keempat produk minyak goreng PT. Rajawali 

Nusindo Surabaya masih menyisakan barang persediaan. 

d. Penyebab turunnya penjualan di bulan – bulan tertentu ada beberapa 

faktor yaitu: karena kualitas produk yang kurang jernih, tidak ada promo 

dari pabrik, tidak ada kegiatan – kegiatan yang bisa meningkatkan 

penjualan dan persaingan harga antar distributor yang tidak sehat. 

4.2 Saran 

a. Produk minyak goreng damai dan produk minyak goreng bantal dijual 

sampai barang persediaannya habis agar tidak menghabiskan biaya 

penyimpanan dan hasil dari penjualan kedua produk tersebut bisa dipakai 

untuk membeli barang persediaan produk minyak goreng fitri dan produk 

minyak goreng fraiswell. 

b. Sales divisi perdagangan umum PT. Rajawali Nusindo Surabaya lebih 

aktif lagi agar bisa melebihi target penjualan maupun target kunjungan 

toko yang sudah ditargetkan oleh supervisor divisi perdagangan umum PT. 

Rajawali Nusindo Surabaya. Langkah ini berguna untuk menaikkan omset 

penjualan PT. Rajawali Nusindo Surabaya. 

c. Sales divisi perdagangan umum PT. Rajawali Nusindo Surabaya 

menanyakan pendapat konsumen melalui kuisioner tentang produk minyak 

goreng, khususnya rasa dan harga. Untuk bisa dikaji dalam rapat divisi 
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perdagangan umum PT. Rajawali Nusindo Surabaya tentang bagaimana 

membuat strategi penjualan di bulan depan dan seterusnya agar bisa 

meningkat. 

d. Divisi perdagangan umum PT. Rajawali Nusindo Surabaya menyiapkan 

program seperti lomba memasak, membuat kue, membagikan buku – buku 

resep masakan yang menggunakan produk minyak goreng fitri / produk 

minyak goreng fraiswell, memasang spanduk , banner dan baliho di pasar 

tradisional yang berisi tentang promosi produk minyak goreng fitri / 

produk minyak goreng fraiswell agar memberi informasi kepada 

konsumen bahwa produk minyak goreng dijual disana (pasar tradisional) 

dan konsumen mudah untuk mendapatkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




