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BAB V  

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan  

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada 

Marketing Public Relatios Dua Coffee, dapat disimpulkan bahwa Strategi 

Marketing Public Relations Dua Coffee menerapkan hal yang mencakup strategi 

Pull, Push, and Pass selain untuk menarik perhatian pelayak dan melakukan 

promosi, MPR Dua Coffee membantu perusahaan dalam menjalin komunikasi dan 

mempertahankan hubungan yang efektif dengan pihak ketiga contohnya 

Konsumen, dan Stakeholdersnya. Kegiatannya meliputi memberikan pelayanan 

bintang 5 kepada konsumen, juga menjalin hubungan baik terutama melalui 

Media Sosialnya Instagram maupun Tokopedia. 

       MPR Dua Coffee mempertahankan eksistensinya dengan menggunakan 

Analisis 7 tahapan Marketing Public Relations sesuai dengan Teori Whalen’s 7 

Step Strategic Planning Proccess melalui pemanfaatan media sosial dalam 

memberikan informasi mengenai promosi, pengenalan brand, partnership dan 

penyampaian pesan persuasif. Peletakan tempat yang strategis, hospitality yang 

ramah, nuansa rumahan dan variasi menu unik yang disediakan. Menciptakan 

Citra baik kepada khalayak juga dengan melakukan berbagai kontribusi kepada 

masyarakat dalam pengembangan industri kopi maupun bencana yang sedan 

dialami khalayak banyak. Hal tersebut dilakukan guna mempertahakan Eksistensi 

Dua Coffee di tengah maraknya Kedai Kopi di Jakarta. 

 

V.2 Saran 

       Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna 

sehingga masih ditemukannya beberapa kekurangan, maka dari itu adanya saran – 

saran yang di jabarkan oleh peneliti terkait permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu, sebagai berikut : 

 

  

 



101 

 

Aisyah Andriani Cahyaningrum, 2022 

STRATEGI MARKETING PUBLIC RELATIONS DUA COFFEE DALAM MEMPERTAHANKAN 

EKSISTENSI DI TENGAH MARAKNYA KEDAI KOPI DI JAKARTA. 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Komunikasi 

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id 

V.2.1 Saran Praktis 

       Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

organisasi ataupun Lembaga, khususnya perusahaan yang bergerak di 

bidang Food and Beverages dalam mempertahankan eksistensinya di era 

persaingan ketat ini dan Sebagai bahan Evaluasi untuk Dua Coffee dalam 

pengembangan industri kopi nya agar dapat tetap berjalan dengan lancar, 

sesuai rencana sehingga dapat terwujudnya tujuan utama yang telah 

ditentukan. 

 

V.2.2 Saran Teoritis  

       Peneltian ini perlu diteliti lebih dalam lagi untuk mengetahui lebih 

dalam hal terkait Pertahanan Strategi Marketing Public Relations yang 

sedang dijalankan oleh Dua Coffee, serta penelitian ini dapat 

mengembangkan Ilmu Komunikasi khususya pada Strategi Marketing 

Public Relations untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat 

mengembangkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

  


