
 

 27  Universitas Internasional Batam 
 

BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1. Kesimpulan 

Setelah rancangan strategi yang merupakan kegiatan kerja praktek ini 

telah di implementasikan pada cafe Hoop Rivier oleh penulis, berikut dibawah 

ini ada beberapa kesimpulan yang diperoleh: 

1. Promosi penjualan berupa diskon yang sebelumnya belum diterapkan oleh 

cafe hoop rivier sehingga dengan kesempatan ini penulis menerapkan 

teknik bauran pemasaran ini dan berhasil mendatangkan pengunjung 

dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya.    

2. Selama ini Instagram Hoop Rivier hanya digunakan untuk memposting 

foto produk, sehingga tidak cukup menarik perhatian pengguna sosial 

media. Oleh karena itu, penulis menggunakan influencer sebagai salah satu 

faktor dalam mendorong pengikut di akun Instagram Hoop Rivier. 

3. Saat ini cafe Hoop Rivier telah menerapkan strategi promosi melalui 

periklanan yaitu dengan pemasangan banner di sekitar lokasi cafe yang 

mampu meningkatkan kesadaran warga Batam akan keberadaan Hoop 

Rivier dan mengetahui lebih tentang menu yang ditawarkan. 

4. Teknik bauran pemasaran yang sudah diimplementasikan berhasil 

meningkatkan profit penjualan cafe Hoop Rivier dan juga mencapai 

kunjungan dari konsumen baru sejumlah 20-30 orang. 

5. Tidak hanya sosial media, tiap teknik promosi yang dilakukan secara 

efektif yakni memberikan pengaruh positif dalam mengembangkan usaha. 

7.2. Saran 

Berdasarkan keseluruhan strategi bauran pemasaran yang telah 

direncakan oleh penulis, sebagian dari strategi tersebut telah berhasil di 

implementasikan tetapi adapun yang tidak terimplementasikan, oleh sebab itu 

penulis menyarankan agar kedepannya dapat menerapkan strategi di bawah ini 

yang belum berhasil diterapkan: 

1. Pemasangan banner yang menampilkan profile cafe berupa menu makanan 

di pinggiran jalan dengan jumlah yang banyak. 

Viennie.K. Penerapan Promotion Mix pada Cafe Hoop Rivier. 
UIB Repository©2019



28 
 

Universitas Internasional Batam 

 

2. Pemasangan papan petunjuk jalan agar memudahkan konsumen dalam 

mencari lokasi Hoop Rivier. 

3. Memberikan free food/drink khusus bagi yang berulang tahun dan 

merayakan di Hoop Rivier. 

4. Mengadakan kelas khusus mengenai teknik dalam pembuatan kopi agar 

bisa mengenalkan Hoop Rivier kepada masyarakat secara luas. 
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