
BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan
Dalam penelitian yang dilakukan, telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis dan interpretasi data hasil riset pasar adalah sebagai berikut :

a. Potensi untuk mendirikan usaha baru produk aluminium panniers box

ternyata masih cukup besar karena pada diagram affinitas mengenai 

pendapat responden terhadap bisnis produk tersebut paling banyak 

mengatakan prospek bisnis produk aluminium panniers box masih besar 

dan mulai berkembang dengan kebutuhan para peng-hobi touring 

sepeda motor. 

b. Hasil analisis tren menunjukkan bahwa produk aluminium panniers box

sangat diminati oleh responden terutama responden yang menggunakan 

sepeda motor sport dengan jumlah responden terbanyak memilih produk 

aluminium panniers box yang ditawarkan, tetapi tidak menutup 

kemungkinan bahwa sepeda motor yang lain juga memiliki persentase 

ketertarikan di atas 50%. Analisis tren ini menjadi sumber informasi 

bahwa tren yang sedang dihadapi pada bisnis aluminium panniers box

yang ada di Indonesia adalah mayoritas pengguna motor sport. 

c. Hasil analisis similaritas menunjukkan ada kesamaan tren pada varian 

motor trail dan dual sport dimana 100% tertarik dengan produk 

aluminium panniers box yang ditawarkan. Ketertarikan tersebut ternyata 

memiliki kesamaan alasan dalam memilih produk tersebut yaitu dilihat 

dari segi model atau bentuk dari produk tersebut.

d. Hasil analisis kontradiksi tidak ditemukan pola jawaban responden 

terhadap pertanyaan dalam kuesioner yang kontradiktif pada penelitian 

ini.

e. Hasil analisis odd groupings dalam penelitian ini tidak ditemukan 

jawaban yang bersifat “negatif” dari harapan penelitian ini.

2. Tujuan riset pasar ini tercapai karena responden mendukung pembuatan 

usaha baru produk aluminium panniers box nantinya, dari hasil kuesioner 

menunjukkan bahwa dari desain produk aluminium panniers box yang 

ditawarkan sebanyak 83.08% dari 108 responden menyukai desain produk 

yang ditawarkan dengan berbagai prioritas alasan dalam memilihnya. 
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Prioritas pertama yang menjadi alasan mendasar responden memilih 

produk tersebut adalah dari bentuk atau modelnya dan diikuti alasan 

berikutnya yaitu bahan, dimensi, dimensi dan fungsi. Penambahan-

penambahan fungsi pada produk tersebut pun akan diproduksi sesuai 

dengan keinginan responden, kecuali penambahan fungsi meja portable

yang masih perlu pertimbangan yang matang apakah diperlukan atau tidak 

pada produk aluminium panniers box. 

Produk akan dipasarkan melalui media online atau online shop atau bisa 

juga dengan media sosial sebagai media utama pemasaran produk 

tersebut. Eksistensi brand dari produk yang akan diproduksi pun akan 

cepat dikenal jika selalu melakukan update produk baik foto produk yang 

unik ataupun yang meyakinkan calon pembeli bahwa produk tersebut 

adalah yang terbaik.

6.2. Saran
Penelitian ini hanya mencakup produk panniers box berbahan dasar aluminium 

saja. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan riset dapat dilakukan dengan 

panniers box berbahan dasar lainnya yang memungkinkan bahan lainnya lebih 

baik dan lebih bagus ketahanannya serta kedepannya diharapkan dapat 

melakukan riset yang lebih mendalam dalam upaya pengembangan produk 

aluminium panniers box termasuk fungsi-fungsi pendukung atau tambahan. 
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