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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pengolahan dan hasil analisis yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini dalam menjawab tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Penilaian penghuni terhadap bauran pemasaran secara umum sudah baik dengan 

penilaian kecenderungan baik terhadap variabel dalam bauran pemasaran. Pada 

variabel produk, indikator yang mendapatkan penilaian tertinggi adalah 

mengenai daya tarik design perumahan yang ditawarkan, sedangkan indikator 

yang memiliki penilaian terendah adalah mengenai kesesuaian ketersediaan 

listrik. Pada variabel harga indikator yang mendapatkan penilaian tertinggi 

adalah Kebanggaan menempati rumah di Perumahan Mutiara Venue, 

sedangkan indikator yang mendapatkan penilaian terendah adalah mengenai 

kesesuaian harga rumah dengan kemampuan membeli dimana memang kalau 

dikatakan sesuai harapan, seorang manusia akan terus menuntut hal yang tinggi. 

Pada variabel tempat, indikator yang mendapatkan penilaian tertinggi adalah 

mengenai kemudahan dalam mencari lokasi, sedangkan indikator yang 

mendapatkan penilaian terendah adalah kemudahan mendapatkan akses 

transportasi umum karena kendaraan umum tidak ada yang langsung menuju 

lokasi perumahan. Pada variabel promosi, indikator yang mendapatkan 
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penilaian tertinggi adalah daya tarik iklan, sedangkan indikator yang 

mendapatkan penilaian terendah adalah daya tarik promosi penjualan di sosial 

media karena iklan di sosial media hanya berupa gambar dan keterangan 

singkat.  

2. Mengenai tingkat keputusan pembelian penghuni pada Mutiara Venue 

Rancaekek diukur dengan 4 indikator yaitu kebutuhan, ketertarikan 

,mohamadragamkeinginan membeli dan keputusan pembelian. Tingkat 

keputusan pembelian tinggi dengan kecenderungan yang menunjukkan 

kesetujuan berada di angka 91,43%, sedangkan sisanya sebesar 8,57% 

menunjukkan arah ketidaksetujuan  

3. Secara parsial hanya tempat dan promosi yang berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian, sedangkan produk dan harga tidak berpengaruh 

signifikan. Namun, secara simultan seluruh variabel dalam bauran pemasaran 

tersebut sudah berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

penghuni..  

 

5.2 Saran-Saran 

Berdasarkan pengolahan dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka saran 

yang diberikan melalui penelitian ini adalah: 

1. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

penghuni adalah tempat dan salah satu indikator yang mendapatkan 

penilaian terendah adalah mengenai kemudahan mendapatkan akses 

transportasi umum karena kendaraan umum tidak ada yang langsung 
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menuju lokasi perumahan, namun demikian saat ini layanan transportasi 

beraplikasi online sudah banyak dan mudah di akses di lokasi, sehingga 

apabila ada permintaan pengadaan akses transportasi umum masuk ke 

komplek cukup dijelaskan saja.  

2. Variabel kedua yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian penghuni 

adalah promosi, salah satu indikator yang mendapatkan penilaian terendah 

adalah daya tarik promosi di sosial media. Untuk mengatasi hal tersebut, 

dapat dikembangkan iklan semenarik mungkin oleh ahlinya di bidang IT. 

3. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel masih terbatas pada Perumahan 

Mutiara Venue sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 

menggunakan sampel penelitian yang berbeda dalam waktu pengamatan yang 

lebih lama sehingga diharapkan hasil yang diperoleh dapat digeneralisasikan  

 

Saran Akademis 

1. Sinergi akademisi dengan pengusaha bisnis property  perlu ditingkatkan 

dalam orientasi strategi pemasaran, sehingga untuk akademisi dapat 

berkontribusi dalam bisnis property di kota Bandung. Dengan demikian 

akan lebih meningkat   kualitas bisnis property  karena memiliki lulusan 

akademisi yang berkompeten dibidang pemasaran, serta menjadikan usaha 

atau bisnis yang menjanjikan. 

2. Bagi peneliti yang lain diharapkan penelitian ini menjadi referensi dalam 

penelitian berikutnya dan dapat diperluas mengenai variabel-variabel yang 
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lainnya, seperti variabel sarana fisik (Physical Evidence), orang, proses, 

loyalitas konsumen dan yang lainnya. 

 

 


