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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 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 seberapa luas ruang tamu dimana menurut 

responden dengan harga terjangkau, ruang tamu yang didapatkan sudah cukup 

luas, sedangkan indikator yang memiliki penilaian terendah adalah mengenai 

luas ruang dapur yang sulit bergerak bebas serta kejernihan air dimana air 

kuning dan berbau tanah. Pada variabel harga indikator yang mendapatkan 

penilaian tertinggi adalah kesesuaian harga sewa dengan kebutuhan yang 

didapatkan bahwa dengan harga sewa yang terjangkau pelanggan 

mendapatkan fasilitas untuk tinggal yang cukup memadai, sedangkan 

indikator yang mendapatkan penilaian terendah adalah mengenai kesesuaian 

biaya sewa dengan manfaat yang diharapkan dimana memang kalau dikatakan 

sesuai harapan, seorang manusia akan terus menuntut hal yang tinggi. Pada 
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variabel tempat, indikator yang mendapatkan penilaian tertinggi adalah 

mengenai kepadatan lalu lintas, sedangkan indikator yang mendapatkan 

penilaian terendah adalah seberapa mudah gedung dikenali dimana gedung 

yang tidak langsung berada di jalan raya membutuhkan usaha ekstra untuk 

mengenali. Pada variabel promosi, indikator yang mendapatkan penilaian 

tertinggi adalah ketepatan pemilihan media iklan karena sesuai dengan target 

pasar, sedangkan indikatornyang mendapatkan penilaian terendah adalah 

kemampuan pengelola membangun citra dan kepintaran sales dalam menarik 

perhatian pelanggan. Pada varibel orang, indikator yang mendapatkan 

penilaian tertinggi adalah kecepatan dalam memberikan pelayanan dan 

ketelitian, sedangkan indikator yang paling rendah adalah mengenai 

keramahan kepada pelanggan. Pada variabel proses, indikator yang 

mendapatkan penilaian tertinggi adalah kecepatan proses jawaban keluhan, 

sedangkan indikator yang mendapatkan penilaian terendah adalah mengenai 

kemudahan penyampaian keluhan yang seringkali diacuhkan. Pada variabel 

bukti fisik, ketiga indikator relatif memiliki penilaian yang sama. 

2. Mengenai tingkat menyewa diukur dengan 3 indikator keinginan untuk 

menyewa, keinginan mempromosikan, dan memperpanjang. Tingkat 

keinginan pelanggan untuk menyewa sudah tinggi dengan kecenderungan 

yang menunjukkan kesetujuan berada di angka 78%, sedangkan sisanya 

sebesar 22% menunjukkan arah ketidaksetujuan  
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3. Secara parsial hanya harga dan bukti fisik yang berpengaruh signifikan 

terhadap minat menyewa pelanggan, sedangkan produk, tempat, promosi, 

orang, dan proses tidak berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan 

seluruh variabel dalam bauran pemasaran tersebut sudah berpengaruh 

signifikan terhadap minat menyewa pelanggan. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pengolahan dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka saran 

yang diberikan melalui penelitian ini adalah: 

1. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap minat menyewa adalah harga 

dan salah satu indikator yang mendapatkan penilaian terendah adalah 

mengenai kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang 

diterima oleh penghuni, namun karena target pasarn adalah masyarakat 

dengan golongan ekonomi menengah ke bawah maka pihak pengelola tidak 

perlu melakukan upgrage fitur, melainkan sebaiknya dapat melayani 

pelanggan dengan lebih ramah.  

2. Variabel kedua yang berpengaruh terhadap minat menyewa adalah bukti fisik 

yaitu berupa fitur pendukung. Salah satu indikator yang mendapatkan 

penilaian terendah adalah mengenai luasnya tempat parkir. Untuk mengatasi 

hal tersebut, apabila lapangan olahraga tidak digunakan, maka pihak 

pengelola dapat membuat kebijakan parkir di lapangan olahraga.  
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3. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel masih terbatas pada Apartemen 

Transit 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


