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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan, antara lain: 

1. PT. Rolas Nusantara Mandiri merupakan salah satu anak perusahaan dari 

PT. Perkebunan Nusantara XII. PT. Rolas Nusantara Mandiri bergerak di 

bidang pengolahan hasil perkebunan dari PT. Perkebunan Nusantara XII 

itu sendiri. Produk-produk yang dijual oleh PT. Rolas Nusantara Mandiri 

antara lain kopi, teh, air minum dalam kemasan, dan cokelat. Keseluruhan 

produk PT. Rolas Nusantara Mandiri memiliki merek ‘Rolas’.  

2. Merek ‘Rolas’ sebagai merek perusahaan sudah dikenal oleh masyarakat 

luas. Selain itu, pengetahuan akan produk-produk yang ditawarkan pun 

sudah cukup dipahami dan diingat oleh konsumen. Adapun produk yang 

paling diingat konsumen dengan merek ‘Rolas’ adalah produk kopi dan 

teh.  

3. Salah satu produk unggulan dari PT. Rolas Nusantara Mandiri  adalah 

Rolas Kopi Lanang Malangsari. Dari seluruh responden yang 

diwawancarai mengenai produk Rolas Kopi Lanang Malangsari sudah 

aware akan adanya merek ini. Citra merek Rolas Kopi Lanang Malangsari 

juga sudah dinilai positif di benak konsumen. Namun, tidak keseluruhan 

konsumen loyal kepada merek Rolas Kopi Lanang Malangsari. Selain itu, 

konsumen juga tidak mudah ingat akan merek Rolas Kopi Lanang 

Malangsari itu sendiri. 
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4. PT. Rolas Nusantara Mandiri menerapkan enam model bauran promosi 

dalam mempromosikan Rolas Kopi Lanang Malangsari. Keenam model 

tersebut antara lain pemberian sample produk, adanya katalog dan brosur, 

menggunakan tenaga penjualan untuk personal selling, menggunakan 

media sosial, menjadi sponsor dan memberikan experience kepada calon 

konsumen, serta dengan adanya public relation yang menjalin kerja sama 

antara PT. Rolas Nusantara Mandiri dengan perusahaan lain. Dari keempat 

media tersebut, atribut pada tenaga penjualan, media sosial, dan media 

promosi pada kios-kios yang menjual Rolas Kopi Lanang Malangsari 

merupakan media terbaik yang dapat mengingatkan konsumen. Terlepas 

dari itu, dari hasil wawancara sebelumnya, walaupun konsumen ada yang 

mengingat melalui media pemasaran tersebut, namun hanya 50% dari total 

responden. Dimana, 50% lainnya tetap tidak mengingat program 

pemasaran yang dapat mengingatkan mereka akan merek Kopi Lanang 

Malangsari. 

 

4.2 Saran 

Berikut adalah saran yang dapat dipertimbangkan oleh PT. Rolas 

Nusantara Mandiri untuk memaksimalkan penerapan integrated marketing 

communication pada produk Rolas Kopi Lanang Malangsari adalah: 

1. Adanya promo-promo berupa pembelian berhadiah yang dapat 

menstimulasi pembelian calon konsumen 

2. Memberikan edukasi secara langsung kepada konsumen akan product 

knowledge dan diferensiasi dari Rolas Kopi Lanang Malangsari ketika 

hadir di event-event 

3. Menekankan penjualan secara online agar menjangkau segmen-

segmen diluar wilayah penjualan. 

 

 

 




