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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Strategi pasar yang dilakukan simPATI Loop berdasarkan dimensi targeting 

dan positioning secara keseluruhan variabel strategi pasar dapat dinyatakan 

sudah tepat, yang berarti simPATI Loop sudah dikenal oleh para responden 

dan responden mengetahui apa saja yang ditawarkan produk simPATI Loop.  

2. Bauran promosi yang dilakukan simPATI Loop berdasarkan dimensi iklan, 

tatap muka, promosi penjualan, publisitas, pemasaran via internet dan 

pemasaran langsung secara keseluruhan variabel bauran promosi dapat 

dinyatakan sudah tepat, yang berarti seluruh usaha simPATI Loop untuk 

mempromosikan dan memperkenalkan produk dengan cara iklan, promosi 

langsung, publisitas, tatap muka, promosi penjualan, promosi via internet 

dan pemasaran langsung kepada responden sudah tersampaikan.  

3. Minat beli yang dilakukan simPATI Loop berdasarkan dimensi Minat 

Transaksional, Minat Referensial, Minat Preferensial, dan Minat Eksploratif 

secara keseluruhan variabel minat beli dapat dinyatakan kurang berminat, 

yang berarti responden belum ingin mengganti dan menggunakan simPATI 

Loop sebagai providernya dengan alasan seperti masih nyaman dengan 

provider yang mereka pakai atau malas mengganti-ganti nomer baru. 
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4. Minat beli pada simPATI Loop dipengaruhi signifikan oleh strategi pasar 

dan bauran promosi. Namun, variabel strategi pasar memiliki pengaruh yang 

lebih besar kepada minat beli jika dibandingkan dengan bauran promosi 

berdasarkan total pengaruh variable baik secara langsung dan tidak 

langsung. 

  

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian, pembahasan, dan merumuskan kesimpulan 

mengenai pengaruh strategi pasar (X1) dan bauran promosi (X2) berpengaruh 

dalam menentukan minat beli (Y) pada simPATI Loop, maka penulis mencoba 

memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, 

antara lain: 

1. Guna menaikkan minat beli pada produk simPATI Loop maka diharapkan 

pihak simPATI Loop lebih meningkatkan kembali strategi pasar serta 

bauran promosi pada produk simPATI Loop, seperti lebih aktif 

mempromosikan diri di kegiatan-kegiatan atau event yang diselenggarakan 

oleh mahasiswa dan pelajar diluar lingkungan sekolahnya. 

2. Walaupun strategi pasar dan bauran promosi pada penelitian ini dinyatakan 

sudah tepat namun pada minat beli dapat dikatakan termasuk kurang baik. 

Hal tersebut dapat dilihat dari pelanggan enggan beralih provider ke produk 

simPATI Loop oleh sebab itu pihak simPATI Loop harus memikirkan 

langkah apa yang mesti dilakukan supaya pelanggan beralih ke produk 

simPATI Loop, misalnya memberikan produk simPATI Loop terdahulu 

secara gratis supaya pelanggan mau menggunakan produk simPATI Loop 
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atau memberikan hadiah berupa produk simPATI Loop pada event – event 

tertentu agar pelanggan mempunyai minat yang baik dalam menggunakan 

produk simPATI Loop. 

3. Dalam menjaga minat beli, maka produk simPATI Loop harus lebih matang 

dalam mempertahankan strategi pasar yaitu seperti membina hubungan baik 

dengan para konsumen dan menjaga data-data konsumen agar konsumen 

tersebut merasa nyaman dengan produk simPATI Loop.  

4. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa penelitian yang telah 

dilakukan hanya terdiri dari tiga variabel yaitu strategi pasar, bauran 

promosi dan minat beli, agar lebih baik lagi maka untuk penelitian lainnya 

disarankan untuk menambah variabel penelitian seperti keputusan membeli. 


