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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan kesimpulan dan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Dalam menjalankan usahanya dealer motor Suzuki Tatarunggul Santosa 

Lodoyo Kec. Sutojayan Blitar menghadapi permasalahan khususnya dalam 

bidang pemasaran maka perlu ditingkatkan kegiatan pemasaran dengan 

cara memahami sikap perilaku konsumen dari faktor pribadi dengan 

penawaran harga yang relatif terjangkau, faktor sosial dengan menciptakan 

interaksi yang positif dan pelayanan yang baik, faktor budaya membentuk 

persepsi yang positif dengan memudahkan pembelian dalam kredit dengan 

pembayaran angsuran lebih rendah, faktor  psikologi membentuk simpati 

konsumen dengan memberikan pengetahuan kualitas motor dan 

membentuk kesadaran merek seperti menyusun iklan yang efektif, 

Melakukan Kampanye tes ride/tes mengendarai untuk mengenalkan dan 

menyampaikan informasi keunggulan ciri khas mesin motor Suzuki, 

Jangkauan daerah penawaran produk yang dilakukan marketing diperluas. 

agar target perusahaan dapat tercapai. 

2. Hasil penelitian pada koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,530 dan 

memiliki probabilitas signifikan nyata 0,000 < 0,05 yang menunjukkan 

bahwa penjualan motor suzuki di Dealer Tatarunggul Santosa Lodoyo Kec. 
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Sutojayan Blitar dipengaruhi dan memiliki hubungan dengan sikap perilaku 

konsumen dan pembentukan brand awareness. 

 

A. Saran  

1. Dalam menjalankan usahanya di Delaer Tatarunggul Santosa Lodoyo Blitar 

menghadapi permasalahan khususnya dalam bidang pemasaran, sehingga 

perusahaan harus lebih meningkatkan pemasarannya dalam memahami  

sikap perilaku konsumen dan pembentukan brand awareness untuk 

memcapai target penjualan motor suzuki dengan cara: 

a.  Memaksimalkan kampanye tes ride/ tes mengendarai sebagai percobaan 

mesin motor yang ditawarkan diberbagai event-event tempat ramai dalam 

menyampaikan informasi keunggulan ciri khas mesin motor Suzuki 

supaya lebih banyak diketahui di masyarakat.  

b. Menciptakan pesan promo penjualan yang lebih menarik sehingga mudah 

diingat kosumen dan dapat menarik simpati masyarakat dalam 

memperkuat pengingatan merek serta persaingan penjualan produk 

motor. 

c. Hendaknya pelayanan pada marketing dilatih lebih kiat dalam melayani 

konsumen agar konsumen terpengaruh sehingga tertarik untuk membeli 

di Dealer Tatarunggul Santosa dibanding dealer lain.  

 

 


