
112 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh melalui 

penyebaran kuisoner kepada 100 orang responden mengenai pengaruh Brand Image 

terhadap Minat Beli Konsumen Terhadap Produk Scooter Vespa LX/S yang di Import 

dan Dipasarkan oleh PT. Saluyu Vespario pada anggota komunitas Info Vespa 

Bandung, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Brand Image yang dimiliki oleh produk Scooter Vespa LX/S di kalangan para 

anggota komunitas Info Vespa Bandung dapat dikatakan baik, hal ini ditujukan 

dengan nilai rata – rata keseluruhan sebesar 3,90 yang berada pada interval 3,40 – 

4,19 Hal – hal yang mendukung atau membangkitkan minat beli antara lain, 

Scooter Vespa LX/S memenuhi keinginan konsumen dalam hal berscooter, 

Scooter Vespa LX/S tahan lama dalam penggunaannya, desain Scooter Vespa 

LX/S yang sesuai dengan keinginan, harga produk Scooter Vespa LX/S sesuai 

dengan kualitas produknya. 

2. Minat beli konsumen pada Scooter Vespa LX/S di kalangan anggota komunitas 

Info Vespa Bandung dapat dikatakan tepat, hal ini dapat dlihat dari nilai rata – 

rata keseluruhan pernyataan sebesar 3,95 Yang berada pada interval 3,40 – 4,19 
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Hal – hal ini dikarenakan Scooter Vespa LX/S memiliki ketertarikan dalam 

desain sepatunya yang bervariasi dibandingkan produk scooter premium lainya. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan Rank Spearman, maka diperoleh nilai rs sebesar 

0,566, karena nilai rs berada diantara 0,400 – 0,599 Maka hubungan antara Brand 

Image dengan Minat Beli Konsumen dapat dikatakan cukup kuat. Besarnya 

pengaruh Brand Image terhadap Minat Beli Konsumen pada produk Scooter 

vespa LX/S di kalangan anggota komunitas Info Vespa Bandung sebesar 56,6% 

Dan sisanya 43,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti oleh 

penulis. 

4. Berdasarkan perhitungan melalui SPSS model summary besarnya adjusted R
2
 

adalah 0,766
2 

 hal ini berarti 76,6% Minat Beli Konsumen dapat dijelaskan oleh 

variabel Brand Image. Sedangkan sisanya 23,4% dijelaskan oleh variabel lainnya 

diluar Brand Image. Dari perhitungan uji hipotesis, dapat dilihat bahwa thitung   

1,668 Lebih besar dari t tabel 1,660 Maka, artinya Brand image berpengaruh positif 

terhadap Minat Beli Konsumen pada produk Scooter Vespa LX/S. 

5. Dari perhitungan uji hipotesis, thitung 1,668 Lebih besar dari ttabel 1,660 Artinya 

Brand Image berpengaruh positif terhadap Minat Beli Konsumen pada produk 

Scooter Vespa LX/S. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba 

memberikan saran – saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan untuk kemajuan perusahaan, antara lain : 

1. Meningkatkan keeksistensian dalam dunia otomotif global, yaitu selalu eksis 

dalam event - event otomotif dunia yang sering diselenggarakan setiap tahun 

dengan tujuan memperkenalkan produk, model, atau inovasi terbaru dari 

masing – masing pabrikan. 

2. Pihak Piaggio Vespa sebelum meluncurkan produk scooter yang baru 

sebaiknya diperiksa terlebih dahulu kualitas dari part - part yang terdapat 

pada tiap unitnya dan kesempurnaan dari performa mesinnya agar dalam 

peluncurannya tidak membuat konsumen kecewa karena kualitas yang buruk 

dan menghindari terjadi pertimbangan konsumen dalam pembelian scooter 

Vespa tersebut. 

3. Dari pihak Piaggio harus sering melakukan riset terhadap konsumennya untuk 

mengetahui keinginan dan model dari konsumen saat ini, dan selalu 

memelihara loyalitas konsumen dengan cara after sales service yang 

memuaskan dan selalu menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah 

yang timbul setelah penjualan. Hal itu sangat berguna dan sekaligus 

berpengaruh terhadap naik atau turunnya brand image dari produk scooter 

vespa itu sendiri. 
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