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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat disampikan oleh penulis dari hasil kerja praktek 

yang tekah dilaksanakan pada Kedai Kopi Kenji adalah: 

1. Kedai Kopi Kenji sebelumnya belum pernah menerapkan sistem 

promosi yang pasti dan juga benar, mereka hanya menggunakan sistem 

dimana jika ada hari tertentu seperti natal, imlek dan sebagianya. Jika ada 

pelanggan yang darang dan memesan minyman mereka akan 

memberitahukan bahwa ada promo untuk minuman berikut tanpa ada 

postingan dimana-mana. Hal demikianlah yang membuat Kedai Kopi 

Kenji tidak mendapatkan pelanggan yang banyak. 

2. Menambahnya menu paket yang harganya terjangkau dibandingan 

pemesanan secara terpisah yang disarankan oleh penulis untuk Kedai Kopi 

Kenji ini tentunya membuat Kedai Kopi Kenji ini lebih menarik perhatian 

pelanggan karena promosi paket yang telah disediakan yang tentunya akan 

membuat masyarakat ataupun pelnaggan merasa puas akan produk yang 

telah kita promosikan.  

3. Adanya akun sosial media yaitu Instagram yang dibuat oleh 

penulis untuk Kedai Kopi Kenji ini tentunya sangat membantu bagi Kedai 

Kopi Kenji dimana ia dapat mempromosikan produk yang ingin ia 

tawarkan kapan saja dan dimana saja serta dapat membagikan infromasi-

informasi penting dan juga agar dapat dikenal pelanggan baru yang juga 

memiliki akun Instagram. 

4. Meningkatnya pendapatan (income) pada Kedai Kopi Kenji, yang 

dimana setelah menerapkan menu promosi paket dan juga promosi 

melalui media sosial yang telah diterapkan oleh Kedai Kopi Kenji. 

5. Menerapkan pencetakan serta pembagian brosur kepada masyarakat-

masyarakat sekitar maupun juah dari lokasi Kedai Kopi kenji yang 

berfungsi sebagai cara penyampaian informasi terkaitnya promosi 

Kedai Kopi Kenji dan disebar luaskan kepasa masyarakat. Maka 

dengan demikian hal yang akan dibagikan dapat diketahui oleh 
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banyak oaring dan sehingga dapat memperoleh banyak pelanggan 

baru yang sebelumnya belum pernah berkunjung. 

7.2  Saran 

Setelah semua tahap riset yang telah dibuat serta didiskusikan oleh penulis 

yang telah dilakukan dengan pemilik Kedai Kopi Kenji ini selama kerja praktek 

berlangsung, terdapat beberapa saran yang diketahui dapat mendorong agar usaha 

Kedai Kopi Kenji menjadi lebih maju, merupakan:  

1. Promosi yang telah diprakterkan langsung derta diimplementasikan 

oleh Kedai Kopi Kenji ini perlu dilakukan dan dijalankan serta 

dipertahankan dengan jangka waktu panjang seperti yang telah 

dilakukan sekarang agar dapat bersaing dengan kompetitor lainnya 

yang dimana hanya menggunakan metode biasa ataupun dengan hanya 

menggunakan social media sebagai media promosi mereka. 

2. Promosi yang telah diterapkan dan dijalankan oleh Kedai Kopi Kenji 

ini diharapkan akan lebih giat lagi dan juga dapat memberikan 

promosi tertentu untuk menarik lebih banyak masyarakat sekitar 

maupun luar yang berkunjung.  

3. Pemilik diharapkan dapat memiliki konsistensi dan juga tanggung 

jawab dalam memperbarui social media yang telah ada, agar tetap up-

to-date dan tidak tertinggal oleh competitor lainnya.  
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