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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdsarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai brand equity rokok di 6 

wilayah Kota Bandung khususnya untuk merek rokok STAR MILD (PT. Bentoel 

Prima), Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Seberapa besar brand equity rokok di wilayah Kota Bandung sebagai berikut  

• Dari analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa merek 

rokok Sempoerna Mild mempunyai brand value yang paling tinggi yaitu 

sebesar 172,5.  

• Sedangkan merek rokok Star Mild berada pada posisi kedua dengan 

brand value sebesar 164.5 Berdasarkan nilai tersebut maka dapat 

diartikan bahwa brand value rokok Sempoerna Mild adalah 1,0486 kali 

brand value rokok Star Mild 

• Posisi ketiga diraih oleh merek rokok Class Mild dengan brand value 

sebesar 124.16. Maka dapat diartikan bahwa brand value rokok 

Sempoerna Mild adalah 1,3893 kali brand value rokok Class Mild, dan 

brand value rokok Star Mild adalah 1,3249 kali brand value rokok Class 

Mild. 

• Posisi keempat diraih oleh merek rokok X Mild dengan brand value 

sebesar 118,67. Maka dapat diartikan bahwa brand value rokok 

Sempoerna Mild adalah 1,4536 kali brand value rokok X Mild , brand 

value rokok Star Mild adalah 1,4732 kali brand value rokok X Mild, dan 

brand value rokok Class Mild adalah 1,111 kali brand value rokok X Mild. 
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• Posisi kelima diraih oleh merek rokok LA Mild dengan brand value 

sebesar 111,66. Maka dapat diartikan bahwa brand value rokok 

Sempoerna Mild adalah 1,5448 kali brand value rokok LA Mild, brand 

value rokok Star Mild adalah 1,3861 kali brand value rokok LA Mild, brand 

value rokok Class Mild adalah 1,0426 kali brand value rokok LA Mild, dan 

brand value rokok X Mild adalah 1,0627 kali brand value rokok LA Mild. 

 

2. Maka penulis dapat mengetahui seberapa besar brand equity Rokok Star 

Mild di wilayah Kota Bandung sebagai berikut : 

• Dari segi Top of Mind Merek Rokok Star Mild berada pada posisi kedua 

dengan nilai 22.67%. 

• Dari segi Top of Mind Iklan Merek Rokok Star Mild berada pada posisi 

kedua dengan nilai 25.00%. 

• Dari segi Best Brand Merek Rokok Star Mild berada pada posisi kedua 

dengan nilai 21.17%. 

• Dari segi BUMO Merek Rokok Star Mild berada pada posisi kedua 

dengan nilai 24.00%. 

• Dari segi BUMO Before Merek Rokok Star Mild berada pada posisi kedua 

dengan nilai 22.33%. 

• Dari segi Last Used Merek Rokok Star Mild berada pada posisi Pertama 

dengan nilai 24.33%. 

• Dari segi BUMO future Merek Rokok Star Mild berada pada posisi kedua 

dengan nilai 25.00% 
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3. Dari analisis yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan untuk Implikasi 

pemasaran Merek Rokok Star Mild adalah : 

• Kegiatan menyeleksi beberapa target pasar dan mengebangkan suatu 

bauran pemasaran yang menghasilkan kepuasan bersama dengan pasar 

yang dituju. 

• Mencakup aktivitas bisnis yang berkaitan penyimpanan dan 

pengangkutan produk (distribusi). 

• Mengacu pada panduan strategi produk, distribusi, promosi, dan 

penentuan harga yang bersifat unik yang dirancang untuk menghasilkan 

pertukaran yang saling memuaskan dengan pasar yang di tuju. 

 

5.2 Saran 

Untuk merek-merek rokok seperti Sampoerna Mild, X Mild, dan khususnya 

untuk merek rokok Star Mild, dimana pada perhitungan gain indexnya 

mendapatkan hasil yang negatif yaitu yang diperoleh dari perbandingan antara 

merek yang paling sering digunakan (brand used most often/ BUMO) dengan 

merek yang akan dibeli dalam 1-2 bulan mendatang (BUMO future), dapat 

disarankan antara lain hal-hal sebagai berikut: 

1. Membuat strategi pemasaran yang lebih efektif untuk mencegah penurunan 

penjualannya di masa yang akan datang,  

• misalnya dengan lebih gencar dalam melakukan promosi. 

• memberikan bonus atau discount terhadap pembelian produk,  

• menambah/ memperbanyak varians jenis rokok dengan bermacam-

macam rasa dan aroma dan lain-lain, agar konsumen lebih tertarik untuk 

membeli merek-merek produk rokok tersebut.    
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2. Membuat iklan atau slogan yang unik, menarik, dan berbeda dari pesaing 

agar dapat membuat konsumen lebih mengingat, mengenal, dan akhirnya 

membeli merek tersebut ketika akan membeli produk rokok. 

3. Membuat kemasan yang unik dengan warna-warna yang menarik untuk 

merek-merek produk rokok tersebut. 

4. Mendistribusikan merek-merek produk rokok tersebut dari para distributor 

hingga ke gerai-gerai/ kios-kios kecil, sehingga merek rokok tersebut mudah 

didapat dan tersedia bagi konsumen.   

5. Lebih meningkatkan kualitas rokok yang diberikan sehingga konsumen akan 

merasa puas atau bahkan sangat puas terhadap kinerja dari merek-merek 

produk rokok tersebut dan bersedia untuk merekomendasikan merek-merek 

produk rokok tersebut kepada orang lain sehingga pangsa pasar akhirnya 

dapat bertambah dan penjualan produk meningkat. 

Untuk merek rokok LA Mild dan Class Mild minimal harus tetap dapat 

mempertahankan pada posisi saat ini karena pada perhitungan gain indexnya 

menunjukkan nilai positif. Tetapi tetap saja harus selalu cermat dan teliti dalam 

membaca situasi dan kondisi agar dapat mengambil keputusan yang cepat, 

tepat, dan benar pada saat situasi dan kondisi yang secara tiba-tiba dapat 

berubah/ memburuk. 

 

 


