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6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa yang telah dilakukan maka

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab menurunnya minat penyewa kios

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penyebab menurunnya

penyewa kios dilantai dua MTC sebagai berikut :

a. Pihak MTC kurang melakukan suatu event atau acara yang menarik di

lantai  dua sehingga di lantai dua kurang ramai.

b. Kurang gencar dalam melakukan promosi sehingga para calon

penyewa kurang mendapat informasi.

c. Tidak melakukan pengklasteran pada penyewa kios dalam melakukan

pemasaran kiosnya sehingga tidak tahu keinginan dari penyewa.

d. Letak kios yang berada di lantai dua kurang strategis karena berada di

sudut atau pojok sehingga jarang dilalui oleh pengunjung.

2. Strategi pemasaran kios yang harus dilakukan agar penyewa kios dilantai

dua MTC banyak peminatnya serta diperoleh accupancy 100 % adalah

sebagai berikut :

a. Pihak MTC sebaiknya sering mengadakan suatu event atau acara yang

menarik dilantai dua MTC, seperti acara fasion show, musik, dan

berbagai perlombaan lainya sehingga di lantai akan menjadi ramai

serta menarik peminat penyewa.

b. Lebih gencar melakukan promosi serta melakukan promosi dengan

cara yang lebih menarik.

c. Melakukan pengklasteran pada penyewa kios dalam memasarkan

kiosnya. Sehingga bisa mengetahui keinginan atau kebutuhan dari

penyewa kios.
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6.2 SARAN

Kepada pihak MTC jika ingin kios yang berada dilantai dua MTC semakin

banyak peminatnya diharapkan melakukan suatu acara yang menarik dilantai dua

agar pengunjung atau konsumen banyak yang tertarik ke lantai dua sehingga

menarik peminat penyewa, gencar melakukan promosi dengan cara yang lebih

menarik karena dengan sering melakukan promosi akan memberikan informasi

bagi calon penyewa serta diharapkan menarik peminat penyewa, selanjutnya

melakukan pengklasteran pada penyewa kios agar mengetahui karakteristik dari

para penyewa serta memenuhi karakteristik pada klaster terpilih sebagai strategi

pemasaran. Sehingga para calon penyewa akan lebih tertarik lagi untuk menyewa

kios dilantai dua MTC karena apa yang diharapkan penyewa terpuhi.


