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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan 

Bab IV, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan memberikan 

beberapa saran sebagai masukan bagi perusahaan. 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Kelengkapan atribut produk mobil Daihatsu Ayla yang di tawarkan oleh 

Daihatsu meliputi, warna, desain, merk, kecepatan maksimum dan akselerasi. 

Tanggapan responden mengenai atribut produk Daihatsu Ayla adalah sebesar 

75,20. 

2. Tanggapan Responden mengenai minat beli adalah sebesar 79,20 artinya 

minat beli Daihatsu Ayla di PT. Tunas Mobilindo Perkasa adalah tinggi, 

dengan rata-rata terendah sebesar 77,60% yaitu pernyataan tertarik dengan 

harga yang ditawarkan Daihatsu Ayla. sedangkan rata-rata tertinggi sebesar 

80,80% pada pernyataan mengenai keinginan anda untuk menggunakan 

Daihatsu Ayla 

3. Pengaruh atribut produk mobil Daihatsu Ayla terhadap minat beli konsumen 

sebesar 45.1%, sedangkan hasil perhitungan korelasi Rank Spearman sebesar 

0,672 yang termasuk kategori kuat. Hasil uji hipotesis t hitung = 6,283 lebih 

besar dari ttabel = 1,6772 Ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima, maka atribut 

produk Daihatsu Ayla memiliki pengaruh yang positif terhadap minat beli 

konsumen pada PT. Tunas Mobilindo Perkasa. 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisis, maka penulis 

memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak 

perusahaan dalam mengatasi berbagai kekurangan yang ada, yaitu: 
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1. Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan akselerasi atau kestabilan sebab 

tidak jarang kasus kecelakaan mobil di jalan tol, akibat mobil yang tidak stabil 

karena beban yang ringan tidak sebanding dengan mesin. Untuk itu tingkat 

akselerasi kendaraan perlu ditingkatkan kembali dan menjadi perhatian 

produsen.  

2. Pelaksanaan promosi perlu ditingkatkan, tidak hanya sebatas launching yang 

dihadiri oleh orang-orang tertentu. Jadi perlunya sosialisasi kepada 

masyarakat atau calon pembeli terhadap kelengkapan produk, dengan 

demikian akan lebih memudahkan penyampaian pesan langsung kepada 

masyarakat.   

3. Kemampuan Daihatsu Ayla harus mencapai kecepatan di atas rata-rata mobil 

sekelasnya, hal ini untuk meyakinkan konsumen bahwa Daihatsu Ayla bukan 

mobil city car yang berkesan murahan. Dengan demikian produsen perlu 

memperhatikan kemampuan mesinnya yang maksimal dan sesuai dengan 

kelasnya.  

4. Ketertarikan konsumen untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang 

Daihatsu Ayla sebaiknya dapat ditingkatkan melalui promosi. Contohnya 

promosi melalui website. Karena pada zaman sekarang, konsumen lebih 

memilih membaca rubrik otomotif atau mencari segala sesuatu informasi 

melalui internet di bandingkan dengan majalah otomotif atau surat kabar. 

  


