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BAB IV 

KESIMPULAN dan SARAN 

4.1  KESIMPULAN 

1. Dapat disimpulkan dari pembahasan diatas bahwa pengguna produk bright 

gas yang kebanyakan dari responden yang mengisi adalah wiraswasta dan ibu rumah 

tangga merasa bahwa banyak responden yang sudah menyadari akan kehadiran dari 

produk tabung gas bright gas yang diluncurkan oleh PT Pertamina (persero) dan 

kualitas yang dimiliki oleh tabung gas bright gas yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan produk tabung gas lain. Hal ini terbukti dengan survei kesadaran merek dan 

persepsi kualitas akan produk bright gas yang telah dilaksanakan. 

2.   Unaware Brand ( Tidak Menyadari Merek) 

 Kesadaran Merek dan Persepsi Kualitas Konsumen akan produk bright gas yang 

telah tersebar bahwa banyak responden yang mengetahui mengenai produk bright gas 

yang merupakan produk yang diproduksi oleh pertamina serta bentuk dan warna dari 

produk bright gas tersebut.  

3.  Brand Recognation (Pengenalan  Merek) 

Pada indikator brand recognition dapat disimpulkan bahwa banyak yang mulai 

mengenal lebih akan produk bright gas. Terkait akan informasi lebih detail serta 

manfaat yang dimiliki oleh produk bright gas serta kualitas yang dimiliki oleh bright 

gas. Pengenalan akan produk bright gas juga dapat melalui media iklan acara (event) 

serta promosi yang dilakukan yang menjelaskan kelebihan dan kualitas yang dimiliki 

produk bright gas dibanding produk lain yang sejenis. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR KESADARAN MEREK DAN... VYATRA RIZKY Y



57 

 

 

 

 

4.   Brand Recall (pengingatan kembali merek) 

Pada indikator brand recall dapat dsimpulkan bahwa tidak keseluruhan responden 

yang menggunakan ulang produk bright gas. Kebanyakan responden tidak 

menggunakan tabung bright gas untuk memasak sehari-hari karena faktor harga yang 

tidak seekonomis produk LPG. 

5.  Top of Mind (puncak pikiran) 

Pada indikator Top Of Mind  dapat disimpulkan bahwa produk tabung merek gas 

bright gas merupakan tabung gas yang tidak terlalu banyak muncul dalam benak 

konsumen. Namun tingkat keamanan dan warna yang menarik menjadi poin lebih 

dalam membuat responden mengingat akan produk bright gas. 

 6.        Pada pada persepsi kualitas, penulis menggunakan 7 poin untuk menentukan 

tingkat persepsi kualitas konsumen akan produk, yaitu performance (performa), 

feature (fitur), conformance with the specification (kesesuaian dengan spesifikasi), 

Reliability (keandalan), durability (ketahanan), service ability (kemampuan 

pelayanan), Fit and Finish (kesesuaian dan hasil).  

7.          Berdasarkan hasil tabulasi data yang sudah diolah dapat dapat disimpulkan 

bahwa adanya fitur Double Spindle Valve System (DSVS)  pada  produk tabung gas 

Bright Gas menurut mesyarakat merupakan suatu fitur yang sangat bermanfaat, 

terutama dalam segi keamanan ketika pemasangan produk dan ketika penggunaan 

produk untuk memasak sehari-hari.  

8       Serta tingkat ketahanan dari produk bright gas  ketika digunakan untuk 

memasak, dengan varian jenis berat yang lebih sesuai akan kebutuhan konsumen 

produk bright gas lebih memberikan kenyamanan akan penggunaan yang lebih tahan 

lama jika dibandingkan produk tabung gas sejenis. 

9.        Serta adanya fitur dan optical color switch (ocs) yang membuat konsumen 

lebih yakin akan isi dari produk bright gas yang telah dibeli serta percaya akan 

terjaminnya isi produk.  
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10.     Sedangkan pada segi warna, memiliki varian warna terdiri dari warna ungu dan 

pink yang lebih terlihat menarik dan cantik bagi konsumen, terutama konsumen 

wanita.  

11.     Namun dengan banyaknya fitur yang dimiliki oleh bright gas serta kualitas 

yang dimiliki oleh produk bright gas, maka PT Pertamina (persero) akhirnya 

memberikan tingkat harga yang lebih tinggi daripada produk tabung gas yang sejenis. 

Oleh karena itulah, sebab dari kurang berminatnya konsumen akan produk bright gas 

tersebut adalah dari faktor harga yang dimiliki oleh produk Bright Gas. 

 

4.2  SARAN 

 Adapun saran yang dapat diambil dari survei pelanggan Bright Gas, yaitu : 

1. Seiring dengan pengenalan produk baru yang dijalankan oleh PT Pertamina 

(Persero) diupayakan untuk bisa meningkatkan awareness ke konsumen. 

Dengan menjaga konsistensi produk baru dengan keunggulan akan kualitas 

produk dan pelayanan yang dimiliki 

2.  Strategi pemerintah dalam  memperhatikan  penetapan harga juga harus di 

perhatikan.  Agar PT Pertamina (Persero) dapat menyesuaikan tingkat harga 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

3. Memaksimalkan promosi sebagai bentuk komunikasi pemasaran yang 

berhubungan langsung dengan peningkatan keberhasilan program 

pemasaranan yang dijalankan. Melaksanakan kegiatan promosi yang lebih 

gencar dan efektif sebagai strategi untuk terus memperkenalkan produk Bright 

Gas 5,5 kg, dan 12kg serta melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan 

awareness ke konsumen.  

4.  Memaksimalkan penggunaan strategi bauran promosi berupa pemanfaatan 

media sosial dengan menggunakan beberapa akun publik figure yang 

memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak. misalnya pejabat pemerintah 

setempat untuk mempromosikan Bright Gas 5,5 kg fan 12kg. Dengan begitu 

akan menambah awareness dan pengetahuan konsumen akan Bright Gas dan 
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