
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

Bauran promosi yang dilakukan oleh PT. YMKI mampu diterima dengan 

baik oleh konsumen terbukti dengan baiknya penjualan yang peroleh PT. YMKI 

berdasarkan pada keputusan beli konsumen sebesar 52,75% persen dari total 

responden. 

Berdasarkan analisis diskriminan, alat promosi personal selling adalah sub 

variabel yang membuat konsumen tidak membeli sepeda motor Yamaha dan alat 

promosi advertising adalah sub variabel yang mampu membuat konsumen tertarik 

membeli dan membeli sepeda motor Yamaha.  

Fungsi diskriminan yang diperoleh sebanyak dua buah, sesuai dengan 

perhitungan, yaitu jumlah kelompok dikurangi satu. Namun secara statistik hanya 

fungsi yang pertama yang signifikan, yaitu fungsi 

Z1=0,270X1+0,356X3+0,194X4+0,413X terbukti dengan nilai chi-square nya 

yang signifikan sebesar 0,000, sedangkan fungsi yang kedua tidak mempunyai 

nilai signifikansi secara statistik. Fungsi pertama juga mampu memprediksi 

dengan baik, terbukti dari hasil klasifikasi prediksi yang cukup akurat dan 

mempunyai ukuran statistik yang signifikan.  

Interpretasi data dengan menggunakan empat metode discriminan weight, 

discriminate loading, F partial, dan potency index, memperlihatkan bahwa alat 

promosi direct marketing merupakan sub variabel independen yang mempunyai 

konstribusi (share) paling tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa sub variabel  

direct marketing merupakan variabel yang paling penting dalam membedakan 

membeli atau tidak membeli sepeda motor Yamaha.  

 

 

 



5.2 Saran 

Berdasarkan temuan penelitian maka ada beberapa hal yang dapat menjadi 

masukan dalam kebijakan dan pengambilan keputusan bagi PT. YMKI adalah 

sebagai berikut : 

Dalam peluncuran iklan, sebaiknya PT. YMKI lebih memberikan informasi 

yang lengkap mengenai produk yang sedang dipromosikan dan mengurangi 

penonjolan institutional advertising yang lebih mempromosikan citra perusahaan 

dari pada kegunaan dan keunggulan produk. Sehingga informasi mengenai produk 

sepeda motor Yamaha yang memiliki keunggulan di dalam beberapa fitur, baik 

dalam mesin dan cover design sepeda motor dapat mempengaruhi konsumen lebih 

baik lagi (memutuskan untuk memilih sepeda motor Yamaha dari pada sepeda 

motor merek lain). 

Untuk mengatasi tindakan dari oknum-oknum wiraniaga yang tidak 

menguntungkan bahkan memberikan pengaruh yang buruk bagi perusahaan, 

sebaiknya PT. YMKI lebih melakukan pengawasan (controlling) melalui manager 

area terhadap dealer owner, kepala cabang dan supervisor serta wiraniaga dengan 

cara melakukan mengukur dan membandingkan prestasi kerja saat ini dengan 

standar prestasi kerja yang sudah ditetapkan oleh manajemen PT. YMKI dan 

mengambil tindakan korektif bila ada deviasi yang terdeteksi, dengan cara 

memberikan hukuman berupa surat peringatan dan pemutusan hubungan kerja. 

Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan membuat call center pengaduan 

pelanggan dan menyediakan kotak saran di setiap dealer atau sales point. Selain 

itu, agar spesifikasi menjadi seorang wiraniaga lebih ditingkatkan karena dalam 

mempengaruhi dan membujuk calon konsumen, seorang wiraniaga dituntut untuk 

memiliki kemampuan komunikasi yang baik, berpenampilan menarik dan 

memiliki wawasan yang luas serta intelektual. 

Dalam memberikan diskon untuk pembeilian produk, sebaiknya PT. YMKI 

tidak hanya memberikan diskon untuk pembelian kredit saja, namun diskon juga 

berlaku bagi konsumen yang melakukan transaksi pembelian secara tunai.  

Dalam melakukan program promosi public relation, sebaiknya PT.YMKI 

lebih memfokuskan diri kepada hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan otomotif 

dan pengelolaan hubungan yang lebih baik dengan konsumen. Karena 

berdasarkan pada hasil pengolahan data pada bab IV, terdapat fakta bahwa 



konsumen merasa kegiatan sponsorship terhadap kegiatan otomotif dapat diterima 

dengan baik. 

 Seperti yang diketahui bahwa faktor direct marketing adalah faktor yang 

mampu membedakan seorang konsumen membeli atau tidak membeli, sehingga 

masukan untuk program ini adalah agar PT. YMKI mengurangi faktor-faktor yang 

berpotensi menyebabkabkan kelemahan-kelemahan dalam direct marketing, 

seperti adanya kemungkinan konsumen merasa terganggu karena penjualan yang 

agresif, timbulnya citra buruk bagi industri bila ada salah satu direct marketer 

yang menipu pelanggannya, mengganggu privacy orang lain dan kadang kala 

terjadi pula ada beberapa direct marketer yang memanfaatkan atau 

mengeksploitasi pembeli impulsive atau pembeli yang kurang mengerti mengenai 

kendaraan bermotor (Fandi tjiptono, 2008) dengan melakukan controlling 

menurut Stoner, Freeman dan Gilbert. Jr yang mengatakan bahwa fungsi 

pengendalian dalam manajemen dapat dilakukan meliputi : 

1. Menetapkan standar kerja direct marketer 

2. Mengukur prestasi kerja saat ini 

3. Membandingkan prestasi kerja saat ini dengan standar yang telah ditetapkan 

4. Mengambil tindakan korektif bila terdapat deviasi (kelemahan-kelemahan 

dalam direct marketing) yang terdeteksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


