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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Dapat disimpulkan dari pembahasan diatas bahwa konsumen sudah banyak 

yang mengetahui produk  dan menurut konsumen produk-produk yang ditawarkan 

dapat menarik minat konsumen dari PT. Deteksi Basket Lintas Indonesia. 

Mainbasket terus melakukan inovasi maupun promosi, selain melakukan promosi 

mainbasket juga melakukan kerjasama dengan suatu event-event tertentu.Oleh 

karena itu dapat diketahui dari kegiatan pemasaran tersebut bahwa efektivitas 

bauran promosi dapat mempengaruhi daya beli dan ketertarikan konsumen 

terhadap produk mainbasket.Hal ini terbukti dengan survey pelanggan yang 

menunjukan Efektivitas Bauran Promosi Mainbasket PT. Deteksi Basket Lintas 

Indonesia Dalam Meningkatkan Attention dan Intention Konsumen.Berdasarkan 

hasil tabulasi data yang sudah diolah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Attention (Tahap menaruh perhatian) 

Attention atau tahap menaruh perhatian dapat dikatakan bahwa konsumen 

sudah mengetahui produk dari Mainbasket. Hal ini terbukti pada hasil yang 

menunjukan tingkat kesadaran akan produk mainbasket sendiri dan dari mana 

konsumen tersebut mengetahui produk tersebut. Bauran promosi yang sudah 

dilakukan oleh mainbasket adalah mengiklan, memberikan sampel gratis, 

mengiklan di koran, mengikuti event-event tertentu, dan melakukan penjualan 

online. Dan cara yang sudah berhasil dilakukan adalah dengan mengikuti 

event-event. 

2. Interest (Tahap ketertarikan) 

Pada tahap ketertarikan disini dapat dikatakan baik karena terbukti dari 

kelebihan dan kekurangan dari produk-produk tersebut.Tahap ketertarikan 

disini sudah dapat memenuhi harapan pelanggan mainbasket, yang terbukti 

dari konsumen yang menyukai desain visual majalah, bonus berlangganan, 
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dan konten majalah.hal ini menunjukan rasa ketertarikan dari responden. Dan 

yang membuat konsumen tertarik adalah dengan bonus berlangganannya. 

Dan cara yang paling efektiv dalam meningkatkan attention dan interest 

konsumen adalah menggunakan metode bauran promosi seperti iklan, 

promosi penjualan, dan penjualan personal.  

4.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diambil dari pembahasan diatas dan survei 

Efektivitas Bauran Promosi Mainbasket PT. Deteksi Basket Lintas 

IndonesiaDalam Meningkatkan Attention dan Intention Konsumenadalah : 

1. Kurangnya promosi dari mainbasket PT. DBL sehingga perlu dalam 

meningkatkan promosi yang berjangka. Agar konsumen yang tidak tahu 

dengan produk tersebut dapat mengetahui produk tersebut. Dalam 

meningkatkan promosi seharusnya perusahaan memberikan wawasan juga 

terhadap apa yang dijual oleh perusahaan, agar lebih sesuai dengan pasar 

sasarannya.Dan lebih mengembangkan cara berpromosi. 

2. Perlu dibuatnya visi misi perusahaan karena perusahaan jika tidak memiliki 

visi misi maka tidak ada tujuan dan harapan kedepannya. Meskipun ada 

harapan maka tidak akan sejalan dengan tujuan perusahaan tersebut. Karena 

dengan adanya visi dan misi perusahaan dapat menumbuhkan komitmen 

karyawan terhadap pekerjaan dan memupuk semangat kerja karyawan, 

menumbuhkan rasa keharmonisan di dalam kehidupan kerja karyawan, dan 

menumbuhkan standar kerja yang prima. 




