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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

“origopeople” memiliki peran sebagai instrumen pemasaran merek 

“origo coffee” yang ditunjukkan melalui berbagai kegiatan untuk memicu 

terjadinya komunikasi pemasaran langsung ataupun tidak langsung kepada 

masyarakat luas. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang diadakan 

pihak “origo coffee” serta melibatkan anggota “origopeople” seperti 

nongkrong, live music, program CSR #ORIGODOGIVEGOOD. Melalui 

aktivitas seperti itu, secara tidak sadar anggota “origopeople” berusaha 

untuk membagikan pengalaman positif yang mereka dapatkan melalui 

konsumsi produk dan fasilitas yang diberikan oleh pihak “origo coffee” 

kepada orang lain.  

Komunikasi pemasaran secara langsung terjadi ketika anggota 

“origopeople” menceritakan pengalaman positif yang mereka dapatkan 

dengan komunikasi langsung terhadap individu tertentu. Sedangkan 

komunikasi pemasaran tidak langsung terjadi ketika anggota “origopeople” 

berusaha untuk menceritakan pengalaman positif yang mereka dapatkan saat 

mengkonsumsi produk “origo coffee” melalui bantuan media sosial, seperti 

dengan membuat konten media serta membagikannya melalui instastory 
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maupun status whatsapp. Melalui komunikasi pemasaran langsung dan tidak 

langsung yang dilakukan oleh anggota komunitas merek “origopeople” 

kepada masyarakat, pihak “origo coffee” mengharapkan citra positif yang 

dimiliki oleh merek usahanya tersebar dan diketahui oleh masyarakat luas 

dan memiliki dampak positif terhadap usahanya. Seperti meningkatkan 

penjualan produk dan jumlah konsumen loyal “origo coffee”. 

5.2 Saran 

Berikut saran/rekomendasi yang ditujukan kepada perusahaan (Origo 

coffee) maupun bagi peneliti selanjutnya dengan tema / objek penelitian 

yang mirip:  

1. Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui bahwa aktivitas komunitas 

merek “origopeople” yang melibatkan dan memberikan pengalaman 

positif kepada konsumen, anggota komunitas merek, masyarakat, serta 

pihak “origo coffee” itu sendiri masih sangat sedikit. Sehingga perlu 

diciptakan dan dikembangkan aktivitas lain berdasarkan kebutuhan 

perusahaan” untuk menciptakan image positif terhadap merek “origo 

coffee” dan jumlah konsumen loyal serta anggota inti “origopeople” 

melalui interaksi dan pemakaian produk “origo coffee”.  

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait peran komunikasi dalam 

komunitas merek sebagai media promosi dalam scope yang lebih luas, 

seperti skala usaha menengah atau nasional dengan memanfaatkan dat 

3. Pihak “origo coffee” perlu melakukan pengembangan komunitas merek 

“origopeple” melalui penciptaan aktivitas rutinan dan kebiasaan khusus 
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untuk memotivasi anggota “origopoeple” agar lebih terikat dengan 

merek “origo coffee”, sehingga keberlangsungan merek “origo coffee” 

dan komunitas merek “origopeople” akan lebih terjamin dimasa depan.   

4. Pihak “origo coffee” perlu memperbanyak aktivitas yang melibatkan dan 

memberikan pengalaman positif kepada anggota komunitas 

“origopeople”, dan masyarakat disekitar Kota Malang. Hal ini dilakukan 

untuk meningkatkan interaksi dan memberikan pengalaman positif yang 

lebih banyak kepada para pesertanya melalui pemakaian produk “origo 

coffee”.  

 

  


