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BAB IV 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa :  

1. Dalam upaya melakukan implementasi strategi branding 

produk , PT Petrokimia Gresik menerapkan 3 dari 4 

dimensi Brand Equity : 

 Brand Awareness : dengan menonjolkan logo PT 

Petrokimia Gresik agar kosumen selalu mengingat 

merek PT Petrokimia Gresik yaitu logo kerbau yang 

berdiri di atas daun berujung lima. Melalui website 

konsumen akan mengetahui dan mencari infomasi 

tentang produk AlF3 PT Petrokimia Gresik. PT 

Petrokimia Gresik juga melakukan branding AlF3 

dengan mengikuti event dan pameran yang 

diberitahukan oleh Pemerintah, sehingga PT 

Petrokimia Gresik dapat membranding produk 

AlF3. Agen yang bertugas mempromosikan , 

memberitahukan infomasi dan memperkenalkan 

produk AlF3 agar aware dengan produk AlF3 ini. 

 Brand Association : menonjolkan logo PT 

Petrokimia Gresik pada setiap kemasan produk dan 

juga berpatisipasi pada organisasi IFA 

(International Fertilizer Association) agar 

konsumen juga mengenali dan mengetahui produk 

AlF3 PT Petrokimia Gresik. dan setelah melakukan 

komnsumsi secara berturut-turut konsumen akan 

aware dengan produk AlF3 PT Petrokimia Gresik 

imi. 

 Brand Loyalty : menjaga relationship dengan agen 

dan konsumen PT Petrokimia Gresik. Dengan cara 
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gathering,  Menyediakan kualitas produk dan 

kuantitas produk yang dibutuhkan oleh konsumen. 

Dengan begitu akan membangun hubungan baik 

antara konsumen dan perusahaan PT Petrokimia 

Gresik. 

 

4.2    Saran  

  Dari hasil penelitian Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi 

Strategi branding Produk Alumunium Fluorida Guna Menaikkan Penjualan 

PT Petrokimia Gresik maka dapat disampaikan beberapa saran yaitu :  

1. Untuk meningkatkan penjualan, PT Petrokimia Gresik harus memperkuat 

Branding mereka pada produk-produk potensial yang mereka miliki , 

seperti contohnya produk AlF3 yang setiap produksinya selalu habis 

terjual setiap tahunya. Apalagi PT Petrokimia Gresik akan membangun 

pabrik baru pada 2020 maka diharapkan akan lebih bisa memaksimalkan 

potensi produk yang potensial. 

2. Dalam menjaga loyalitas pelanggan, PT Petrokimia Gresik harus menjaga 

hubungan relationship yang baik dengan para konsumen dan agen yang 

bekerja sama dengan PT Petrokimia Gresik. Dengan cara selalu 

menyediakan kualitas dan kuantitas produk yang dibutuhkan oleh 

kosumen. 

3. Membuat video testimoni tentang produk AlF3 tersebut agar ketika 

melakukan branding bisa menampilkan video tersebut yang bertujuan 

menarik minat konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 




