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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

1. Terbentuk dua cluster responden yang berbeda dari 

segi geografis, demografis, dan psikografis responden 

pengguna ban motor. Cluster pertama adalah 

pengguna ban jenis touring. Dari ciri-ciri gaya hidup 

responden pada cluster 1, maka cluster 1 diberi nama 

cluster thinker. Sedangkan cluster kedua adalah 

responden pengguna ban jenis touring. Dari ciri-ciri 

gaya hidup responden pada cluster 2, cluster 2 diberi 

nama cluster experiencer 

2. Terdapat perbedaan gaya hidup yang jelas diantara 

kedua Cluster. Cluster thinker memiliki gaya hidup 

yang padat, mayoritas telah bekerja dan berumur 

dewasa. Sedangkan cluster experiencer memiliki 

gaya hidup yang luang, mayoritas merupakan pelajar, 

memiliki umur dibawah 24 tahun, dan pecinta dunia 

otomotif. 

3. Pemasaran digital sangat penting dalam 

meningkatkan brand awareness dari ban motor X. 

Mayoritas dari responden menghabiskan waktu di 

media sosial dan media digital lebih dari 3 jam sehari. 

Dari penelitian ini terlihat bahwa ban motor X belum 

menerapkan strategi pemasaran digital secara 
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optimal, terlihat bahwa tidak adanya iklan ban motor 

X di media sosial.  

4. Perancangan stimuli pemasaran digital yang sesuai 

dengan karakteristik dari masing-masing responden 

akan bekerja secara efektif dan akan meningkatkan 

brand awareness dari ban motor X. Untuk ban jenis 

touring, sebaiknya lakukan pengiklanan di media 

facebook, Instagram, di channel-channel youtube 

yang bernuansa santai, dan koran digital. Selain itu 

sebaiknya iklan mencantumkan harga, promosi harga, 

dan gunakan artis. Untuk ban jenis sport, sebaiknya 

melakukan pengiklanan di media line, channel-

channel otomotif di youtube, majalah otomotif 

digital, adakan/sponsori perlombaan game online dan 

pameran-pameran otomotif 

6.2. Saran 

Penelitian ini hanya berfokus didaerah Surabaya 

dan pengguna ban jenis touring dan sport. Oleh karena itu 

penelitian selanjutnya dapat mempeluas daerah penelitian 

dan menambahkan jenis ban offroad. 
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