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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil  penelitian tentang  “Strategi Promosi PT Raja Rasa 

Alami untuk Meningkatkan Penjualan  di Jakarta Utara”, penulis menyimpulkan 

bahwa: 

1. Shiny Tea didirikan sejak tahun 2004 di Negara Taiwan, dan sejak itu 

diperluas di berbagai negara di seluruh dunia, terutama di Asia. PT Raja Rasa 

Alami membuka  Shiny Tea di Indonesia sejak tahun 2012. PT Raja Rasa 

Alami memiliki Visi dan Misi yaitu Visi: “Untuk menjadi perusahaan 

pembuat minuman Bubble Tea terbaik di Indonesia dengan resep dan bahan-

bahan teh terbaik asli dari Taiwan.” Misi: “Membawakan rasa Shiny Tea yang 

original dari Taiwan ke Indonesia”.  

2. PT Raja Rasa Alami memiliki beberapa strategi untuk meningkatkan 

penjualan, diantaranya: Discount 15% untuk penghuni Apartement dan 

pekerja di sekitar lokasi, pemberian sampel produk gratis setiap minggunya 

dengan rasa berbeda, pemberian stamp card bagi konsumen yang baru 

mencoba produk guna untuk daya tarik konsumen, daily promo diskon 30% 

pada produk minuman tertentu, deal Java yaitu bekerjasama dengan suatu 

perusahaan yang berbasis web atau aplikasi. Dan gratis biaya antar tanpa 

minimum pembelian untuk mendapatkan gratis biaya antar. 
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3. Adapun kendala yang dihadapi pada saat proses pelaksanaan strategi 

promosi pada PT Raja Rasa Alami, seperti: kurangnya pengenalan  produk, 

informasi yang disampaikan ke konsumen kurang detail dan desain serta 

tampilan jenis minuman yang kuno. 

4. Pihak manajemen mengenalkan produk yang dijual dengan cara memasang 

iklan di suatu media promosi maupun sosial media. Pegawai PT Raja Rasa 

Alami mengikuti pelatihan tentang pengenalan produk agar calon konsumen 

paham produk apa yang dijual. Pemilik PT Raja Rasa Alami pada saat ini 

sedang berusaha untuk merubah desain asli dari Taiwan.. 

 

4.2 Saran 

Penulis menyampaikan beberapa saran yang mungkin akan bermanfaat 

bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pihak manajemen PT Raja Rasa Alami  perlu melatih para pegawai 

toko agar para mengerti bagaimana cara menjelaskan detail juga harga produk 

yang dijual pada saat promosi maupun harga normal. 

2. Pada saat berlangsungnya strategi promosi harusnya pihak manajemen 

maupun pegawai toko lebih antusias dalam menawarkan produk ke calon 

konsumen agar berhasilnya strategi promosi dan dapat meningkatkan hasil 

penjualan. 

3. Pihak manajemen seharusnya bekerjasama dengan perusahaan lain, guna 

meningkatkan hubungan baik sehingga produk PT Raja Rasa Alami bisa 

dikenal masyarakat luas dan PT Raja Rasa Alami bisa membuka banyak 

cabang lain dengan konsep toko yang unik. 


