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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti, dalam uraian 

pembahasan dan juga teknik analisis data yang sudah diolah mengenai consumer 

awareness dan perception terhadap buying interest pada PT. Bangun Rumah 

Syariah Kota Sukabumi. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Consumer awareness pada PT. Bangun Rumah Syariah dapat dikatakan 

cukup baik dikarenakan konsumen memiliki pengetahuan yang matang 

sehingga mampu memunculkan kesadaran yang dimiliki konsumen  bahwa 

sistem syariah pada PT. Bangun Rumah Syariah  itu lebih baik. 

 

2. Perception konsumen pada PT. Bangun Rumah Syariah dapat dikatakan 

cukup baik, dikarenakan persepsi yang diberikan konsumen positif, begitu 

menerima dengan senang akan basis syariah yang diterapkannya sehingga 

mampu membuat konsumen tetarik pada PT. Bangun Rumah Syariah. 

 

3.  Buying interest pada PT. Bangun Rumah Syariah terbilang cukup baik, 

dikarenakan ketertarikan konsumen akan program yang ditawarkan oleh PT. 

Bangun Rumah Syariah. 

 

4. Secara parsial variabel consumer awareness tidak memiliki pengaruh 

terhadap buying interest. Sedangkan untuk variabel perception memiliki 
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pengaruh terhadap buying interest. Dan untuk hasil secara simultan 

menyatakan bahwa consumer awareness dan perception memiliki pengaruh  

positif dan signifikan terhadap buying interest pada PT. Bangun Rumah 

Syariah Kota Sukabumi. 

 

5.2 Saran 

1. PT. Bangun Rumah Syariah harus dapat memperhatikan kesadaran dari 

konsumen mengenai basis syariah yang diterapkan perusahaan sebagai hal 

yang penting bagi konsumen untuk dijadikan pertimbangan minat untuk 

memilih PT. Bangun Rumah Syariah. Sehingga harus memberikan 

informasi-informasi yang lebih jelas dan mengedukasi konsumen tentang 

pentingnya memilih properti berbasis syariah.  

 

2. PT. Bangun Rumah Syariah harus bisa meyakinkan konsumen untuk 

memilih BRS, agar tidak ada  persepsi konsumen yang merasa ragu untuk 

beralih pada produk baru. Sehingga  dengan  memberikan penawaran yang 

lebih  menarik dan menguntungkan untuk kepentingan konsumen maka 

akan membuat konsumen merasa lebih yakin dalam memilih. 

 

3. PT. Bangun Rumah Syariah harus bisa meningkatkan minat beli konsumen, 

dengan membuat berbagai strategi promosi yang mampu menarik perhatian 

dari konsumen  dan meyakikan konsumen untuk mau beralih pada produk 

PT. Bangun Rumah Syariah. Sehingga minat beli konsumen dapat lebih 

meningkat  dan dapat menjalankan aktivitas usahanya dengan lancar. 


