
BABS 

SIMPULAN DAN SARAN 

j 

Berdasarkan pengolahan data, analisis serta pembahasan yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan. maka sebagai langkah terakhir akan diberikan 

kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang diharapkan 

dapat berguna bagi PT Halimjaya Sal..'1i untuk masa yang akan datang. Simpulan 

dan saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 

5. t Simpulan 

1. Motivasi konsumen dalam memilih sandal Ando memiliki ketergantungan 

terhadap usia, pekerjaan dan pendidikan dimana sifat dari ketergantungan 

cukup. Responden yang berusia 20 tahun keatas dalam mernilih sandal 

Ando lebih termotivasi karena bentuklmodel dari sandal Ando sedangkan 

responden yang berusia 14-20 tahun termotivasi karena untuk ekspresi diri. 

Mengekspresikan diri juga merupakan motivasi bagi responden mahasisiwa 

dan pelajar sedangkan ibu rumah tangga dan pegawai mempunyai motivasi 

untuk memilih sandal Ando karena sandal yang lama sudah tidak layak 

pakai dan harus membeli yang baru. Responden yang tingkat pendidikan 

terakhirnya brrang atau sampai dengan SL TP termotivasi berdasarkan 

sandal sudah tidak layak pakai dan yang lebih dari SL TP mempunyai 

motivasi karena bentuklmodel sandal Ando. 

2. Persepsi konsumen dalam memilih sandal Ando memiliki ketergantungan 

terhadap usia, pekerjaan dan pendidikan dimana ketergantungan bersifat 
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cUkup. Responden yang berusia 21-27 tahun mempunyai persepsi bahwa 

sandal Ando merupakan merk terkenal sedangkan responden berusia 14-20 

tahun dan lebih dari 28 tahun mempunyai kesan bahwa sandal Ando tahan 

lama. Sandal Ando tahan lama juga dipersepsikan oleh responden yang 

bekerja sebagai pegawai atau ibu rumah tangga dan yang masih pelajar. 

Responden yang mempunyai tingkat pendidikan sampai SL TP mempunyai 

persepsi bahwa promosi yang dilakukan oleh pihak perusahaan sangat 

menarik sedangkan responden yang mempunyai tingkat pendidikan lebih 

dari SL TP mempunyai pandangan bahwa sandal Ando merupakan merk 

yang terkenal. 

5.2 Saran 

Masukan atau saran bagi perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

I. PT Halimjaya Sakti hendaknya lebih memotivasi konsumen dalam memilih 

produk sandal Ando dengan mengeluarkan bentuk atau model yang 

berlainan dengan produk pesaing agar konsumen dapat membedakan antara 

sandal Ando dengan produk sandal lain dari pesaing. 

2. PT Halimjaya Sakti dapat membangun persepsi konsumen dengan 

memperbanyak promosi yang lebih menarik melalui media elektronik 

karena merk sandal Ando sudah' banyak dikenal oleh konsumen sehingga 

image konsumen terhadap sandal Ando dapat dipertahankan. 

3. PT Halimjaya Sakti hendaknya memberikan perhatian lebih terhadap selera 

konsumen dan keberadaan para pesaing. 
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