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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

- PT Perkebunan Nusantara XII merupakan perusahaan yang bergerak 

pada pasar bisnis. Konsumen kopiPT Perkebunan Nusantara XII dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu pembeli lokal dan pembeli luar negeri (yang 

melakukan pembelian secara ekspor),yang terbatas dengan pembeli yang 

sudah terdaftar menjadi mitra PT Perkebunan Nusantara XII atau PT 

Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dan merupakan pembeli 

berbadan hukum, bukan perseorangan. Kuantitas penjualan yang 

dilakukan juga berbeda dari pasar konsumen, karena jumlahnya yang 

relatif banyak. 

- Salah satu strategi yang diterapkan PT Perkebunan Nusantara XII untuk 

mengomunikasikan produknya ke konsumen adalah dengan mengikuti 

trade shows and exhibition yang diadakan oleh asosiasi kopi, baik diluar 

maupun dalam negeri. Dalam praktiknya, PT Perkebunan Nusantara XII 

mendapatkan undangan untuk datang atau menjadi sponsor dalam suatu 

katalog (memasang iklan). PT Perkebunan Nusantara Mandiri juga 

mengirimkan sample produk dan brosur yang nantinya dikomunikasikan 

kepada konsumen, beserta merchandise untuk mendorong pembelian 

konsumen. Setelah pameran dagang selesai, dan ada pembeli yang 

tertarik, PT Perkebunan Nusantara XII akan menginformasikan 

mengenai hak dan kewajiban pembeli beserta sistem dan cara penjualan 

untuk komoditi kopi 

- Dalam praktiknya, trade and exhibitions memang sebagai media 

komunikasi pemasaran untuk komoditi kopi. Media komunikasi 

pemasaran bukan berate hanya untuk mempromosikan produk agar 

terjadi transaksi jual beli. Namun, juga sebagai bentuk eksistensi dari PT 

Perkebunan Nusantara XII itu sendiri. Walaupun ada pelanggan yang 

tertarik, pada akhirnya tidak ada pembelian, dikarenakan kurangnya 
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pengetahuan atas kopi dari pelanggan, kuantitas yang tidak mencapai 

jumlah minimum, atau dikarenakan harga. Hal ini dikarenakan 

pelanggan yang tertarik merupakan perusahaan kecil (seperti café) yang 

hanya mencoba kopi dari PT Perkebunan Nusantara XII. Sehingga, PT 

Perkebunan Nusantara XII tidak hanya memberi informasi mengenai 

perusahaanya sendiri, namun juga informasi dimana saja pelanggan baru 

tersebut dapat membeli kopi dalam kuantitas yang sedikit. 

 

4.2 Saran 

PTPerkebunan  Nusantara XII sebaiknya tidak hanya berpartisipasi 

dalam memasang iklan di katalog yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan. 

Hal ini memungkinkan tidak tersampaikannya dengan baik mengenai informasi 

produk ke konsumen, karena tidak ada perwakilan yang berinteraksi langsung 

dengan konsumen. Selain itu, sebenarnya trade shows and exhibitions tidak hanya 

berguna sebagai eksistensi perusahaan di tingkat dunia dalam industri kopi. 

Namun, trade shows and exhibitions juga berpotensi besar untuk menarik 

konsumen baru dari PT Perkebunan Nusantara XII. 

Selain itu, dalam mengomunikasikan komoditi kopi oleh PT Perkebunan 

Nusantara XII dapat menggunakan strategi lain seperti menggunakan public 

relation serta personal selling. Tenaga pemasar dapat datang langsung ke 

pelanggan bisnis lainnya (khususnya untuk menawarkan kepada pelanggan 

potensial), sehingga informasi yang diberikan dapat lebih dirasa oleh pelanggan 

tersebut. Hal ini sungguh sangat berbeda ketika hanya mengikuti pameran, dimana 

di dalam pameran selain pengunjung pameran yang belum tentu merupakan 

pelanggan potensial, namun juga karena adanya kompetitor yang juga hadir. 

Sehingga, informasi yang diberikan tidak seoptimal ketika tenaga pemasar 

langsung berhadapan dengan pelanggan potensial di tempat tertutup.   
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