
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan 

Bab IV Pengaruh atribut produk mobil BMW seri 3 terhadap minat beli konsumen 

Bandung, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan memberikan 

beberapa saran sebagai masukan bagi perusahaan. 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Atribut  produk mobil BMW seri 3 yang ditawarkan meliputi : 

a. Jenis produk 

BMW Seri 3 merupakan rangkaian pengembangan dari seri – seri 

sebelumnya yang sudah diketahui keandalannya dan kenyamanannya..  

b. Tingkat kualitas produk 

BMW Seri merupakan mobil yang nyaman dengan tingkat keselamatannya 

yang tinggi, menggunakan mesin bensin 1.6 liter Twin Turbo, 

menghasilkan tenaga 136 PS @4.400 dan torsi maksimum 220 Nm 

@1.350 - 4.300. Mobil ini bisa dikebut 0- 100 km/jam dalam 9,1 detik. 

Kecepatan maksimum mencapai 210 km/jam..  

c. Merek produk 

BMW Seri 3 berusaha selengkap mungkin menyediakan berbagai fitur 

dengan kelebihannya yang sudah terkenal dipasaran. 

d. Ukuran produk 

BMW Seri 3 dalam pemberlakuan penjualan produk-produknya 

memberikan kemudahan bagi konsumennya untuk dapat menjualnya 

kembali 

e. Variasi produk 

BMW seri 3 memiliki 2 tipe yaitu aitu Urban Line dan Sport Line. 

Perbedaan utama kedua varian yaitu pada detail eksterior dan interior.. 



 
 

f. Jumlah produk 

Produk BMW Seri 3 seluruhnya sudah memadai, dengan menawarkan 

dalam jumlah unit yang terbatas.  

 

2. Tanggapan konsumen terhadap atribut produk mobil BMW seri 3 sebesar 3,96 

yang artinya baik karena berada pada interval 3,40 – 4,19. Hal ini 

menunjukkan bahwa unsur-unsur atribut produk pada BMW Seri 3 baik. 

Walau demikian terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti 

pilihan warna, harga, purna jual dan spare part, karena memiliki nilai di 

bawah rata-rata. Dengan demikian warna, harga, purna jual dan spare part, 

menurut konsumen kurang baik, untuk itu perusahaan perlu melakukan survey 

kepada masyarakat untuk mengetahui sejauhmana kesesuiaan warna yang 

diinginkan, kesesuaian harga yang ditawarkan dengan kemampuan 

masyarakat, mempertahankan purna jual yang tinggi dan menyediakan spare 

part yang mudah didapat dan harga terjangkau. 

3. Pengaruh atribut mobil BMW seri 3 terhadap minat beli konsumen 

berdasarkan hasil perhitungan korelasi Rank Spearman, maka diperoleh nilai 

rs sebesar 0,783. Karena nilai rs berada diantara 0,600-0,799 maka hubungan 

antara atribut produk dengan minat beli konsumen dapat dikatakan kuat.  

Pengaruh atribut produk terhadap minat beli konsumen BMW Seri 3 adalah 

sebesar 61,31% dan sisanya 38,69% dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

Sedangkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa t hitung = 12,48 lebih besar 

dari ttabel = 1,267 Ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima, maka atribut produk 

memiliki hubungan yang signifikan terhadap minat beli pada BMW Seri 3. 

Hal ini berarti hipotesis yang penulis ajukan pada Bab I yaitu ”Terdapat 

Hubungan antara Atribut produk BMW Seri 3 dengan minat beli konsumen”, 

dapat diterima. 

 

 

 

 



 
 

5.2 Saran 

 Berdasarkan dari pendahuluan, maka penulis menyampaikan beberapa 

saran sebagai bahan pertimbangan karena memiliki nilai di bawah rata-rata, 

diantaranya adalah: 

1. Perusahaan sebaiknya mengetahui keinginan dari masyarakat seperti warna, 

karena warna yang ditawarkan BMW cenderung monoton yaitu hitam dan 

silver, dibanding produk lain yang memiliki pilihan warna. Inovasi dalam hal 

warna tentunya dapat mendorong minat konsumen untuk melakukan 

pembelian terhadap produk BMW.   

2. Pihak Agen tunggal harga purna jual sebaiknya mampu mengendalikan harga 

penjualan sehingga harga purna jual tetap tinggi serta menyediakan spare part 

yang mudah didapatkan sehingga dapat menambah minat konsumen untuk 

melakukan pembelian. 

3. Selama ini pihak dealer BMW jarang sekali melakukan promosi di dealer-

dealer, tetapi 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


