
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Posisi relatif mobil hatchback merek Honda dibanding mobil 

hatchback merek lainnya  adalah  bahwa  Toyota berada pada 

kuadran yang jauh dari merek lain, berarti menunjukkan 

Toyota berbeda dari Daihatsu dan Honda, begitu pula Nissan 

berbeda dengan Daihatsu, Honda dan Toyota.  Keempatnya 

berada pada kuadran yang berbeda-beda dan ini 

mengindikasikan bahwa keempatnya memiliki ciri dengan 

harga, kenyamanan, merek, irit, performa mesin, warna, 

kecepatan, kemudahan suku cadang, keragaman fitur yang 

berbeda dibenak konsumen sehingga keempatnya memiliki 

perbedaan di mata konsumennya. Yang memiliki kemiripan 

adalah Toyota dan Nissan dalam hal model dan tahan lama 

mesin. 

2. Kemiripan antar mobil hatchback yaitu Honda dibandingkan 

Toyota berbeda dilihat dari kesebalas dimensi yang dibahas 

karena Honda dibandingkan dengan Nissan, Honda 



 
 

dibandingkan dengan Daihatsu  tidak ada yang berada dalam 

kuadran yang sama. 

 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain 

adalah: 

1. Sebaiknya pihak produsen mobil hatchback dapat 

memperhatikan ke sebelas dimensi karena faktor-faktor 

tersebut yang menentukan keputusan pembelian konsumen. 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara: Untuk meningkatkan 

citra merek yang baik dibenak konsumen dapat dilakukan 

dengan melakukan sponsorship event pada komunitas tertentu.  

Untuk kemudahan suku cadang pihak produsen mobil 

hatchback dapat meningkatkan distribusi dalam hal stock 

ketersediaan suku cadang supaya lebih mudah diperoleh 

konsumen di seluruh wilayah Indonesia melalui berbagai agen 

atau dealer cabang terdekat. Untuk performa mesin perusahaan 

dapat melakukan perbaikan performa dari divisi riset untuk 

terus mengembangkan inovasi-inovasi yang lebih maju. Untuk 

harga dapat memberikan diskon, untuk model menggunakan 

R&D atau survey konsumen, untuk  meningkatkan 

kenyamanan dapat ditambahkan berbagai fitur mobil 



 
 

hatchback, untuk irit dan performa mesin, serta kecepatan dan 

tahan lama mesin dapat dilakukan dengan pengembangan 

produk lebih lanjut dimasa mendatang. 

2. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada perbandingan 

mobil jenis lain seperti mobil sedan atau eksekutif. 

  


