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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh promosi 

penjualan terhadap proses keputusan pembelian konsumen pada divisi pencucian 

mobil dan motor CV. Bastian Service Centre, maka penulis menyimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Kegiatan promosi penjualan yang dilakukan oleh CV. Bastian Service 

Centre pada divisi pencucian mobil dan motor meliputi pemberian kupon 

yang dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik konsumen untuk 

melakukan pembelian lebih sering, diskon atau potongan harga melalui 

program happy hour dan garansi pencucian kembali. Garansi diberikan 

apabila pada saat mobil atau motor konsumen yang sedang dicuci turun 

hujan, akan diberikan garansi pencucian kendaraannya kembali keesokan 

harinya secara gratis. 

2. Pelaksanaan program promosi penjualan yang dilakukan CV. Bastian 

Service Centre pada divisi pencucian mobil dan motor sudah cukup 

optimal hal ini ditandai dengan tanggapan konsumen mengenai promosi 

penjualan pada divisi pencucian mobil dan motor di CV. Bastian Service 

Centre dapat dikatakan baik, karena rata - rata dari keseluruhan pernyataan 

adalah sebesar 3,76 berada pada interval 3,40 – 4,19. Adapun pernyataan 

yang memiliki nilai tertinggi yaitu 4,18 bahwa terdapat keistimewaan pada 

program promosi penjualan divisi pencucian mobil dan motor yang 

dilakukan CV. Bastian Service Centre dibanding promosi penjualan 

pesaing sedangkan pernyataan nilai terendah yaitu 3,14 bahwa pemberian 

informasi promosi penjualan divisi pencucian mobil dan motor yang 

dilakukan CV. Bastian Service Centre sesuai dengan harapan konsumen. 

3. Proses keputusan pembelian konsumen pada CV. Bastian Service Centre 

dapat dikatakan baik, karena nilai rata-rata dari keseluruhan pernyataan 

adalah 3,75 berada pada interval 3,40 – 4,19. Adapun pernyataan yang 
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memiliki nilai tertinggi yaitu 3,94 pernyataan mengenai saya mempunyai 

kebutuhan akan jasa pencucian mobil dan motor sedangkan pernyataan 

nilai terendah yaitu 3,48 pernyataan mengenai saya  melakukan evaluasi 

dan perbandingan terhadap berbagai penyedia jasa pencucian mobil dan 

motor yang ada. 

4. Berdasarkan hasil analisis persamaan regresi yaitu Y = 6,073 + 0,459X. 

Arah hubungan adalah searah karena positif sehingga apabila variabel 

promosi penjualan naik maka proses keputusan pembelian konsumen akan 

naik pula. Korelasi Pearson Product Moment, diperoleh nilai r sebesar 

0,574 karena r berada diantara 0,40 - 0,599 maka hubungan antara promosi 

penjualan dengan proses keputusan pembelian dapat dikatakan sedang dan 

searah. Sedangkan hasil dari koefisien determinasi sebesar 32,94% artinya 

proses keputusan pembelian konsumen menggunakan jasa pencucian 

mobil dan motor pada CV. Bastian Service Centre dipengaruhi oleh 

promosi penjualan sebesar 32,94% sedangkan sisanya sebesar 67,06% 

dipengaruhi oleh faktor - faktor lain yang tidak diteliti seperti harga / tarif, 

kualitas pelayanan, iklan, personal selling dan alat promosi lainnya. Dari 

perhitungan statistik uji t didapat t hitung = 6,93 lebih besar dari t tabel = 

1,6604 maka Ha diterima dan H0 ditolak. Jadi hipotesis yang penulis 

ajukan pada bab 1, yaitu : “Promosi penjualan berpengaruh positif 

terhadap proses keputusan pembelian konsumen pada divisi 

pencucian mobil dan motor CV. Bastian Service Centre”. Dapat 

diterima. 

 

5.2 Saran 

 Dari hasil kesimpulan tentang pengaruh promosi penjualan terhadap 

proses keputusan pembelian konsumen pada divisi pencucian mobil dan motor di 

CV. Bastian Service Centre, maka penulis memberilan saran berdasarkan hasil 

penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Meskipun keseluruhan promosi penjualan pada divisi pencucian mobil dan 

motor di CV. Bastian Service Centre dianggap baik, namun akan lebih 

baik apabila ditingkatkan seperti pemberian insentif yang lebih beragam. 
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Contohnya dengan adanya undian berhadiah dan pemberian souvenir. 

2. Untuk program promosi penjualan pada jasa pencucian mobil dan motor di 

CV. Bastian Service Centre, agar pihak perusahaan lebih memperhatikan 

ataupun meningkatkan faktor yang dinilai paling rendah yaitu 

meningkatkan pemberian informasi mengenai promosi penjualan yang 

dilakukan perusahaan agar masyarakat dapat mengetahui adanya program 

promosi penjualan yang sedang dilakukan oleh perusahaan. contohnya 

dengan cara pemasangan spanduk/reklame di pinggir jalan serta 

penyebaran brosur secara lebih meluas ataupun pemasangan iklan melalui 

media sosial, media cetak dan media elektronik. Dengan meningkatkan 

pemberian informasi diatas maka pengetahuan konsumen mengenai 

program promosi penjualan yang dilakukan perusahaan dapat diketahui 

oleh konsumen. 

3. Meskipun proses keputusan pembelian konsumen akan jasa pencucian 

mobil dan motor di CV. Bastian Service Centre dapat dikatakan baik, 

namun akan lebih baik apabila pihak perusahaan menawarkan program/ 

sistem membership bagi konsumen sehingga dapat mendorong konsumen 

untuk melakukan pembelian ulang dan konsumen dapat lebih loyal 

terhadap perusahaan. 

4. Bagi yang akan melakukan penelitian pada CV. Bastian Service Centre, 

sebaiknya mencari variabel lain selain promosi penjualan, sehingga 

perusahaan akan mengetahui faktor lain yang menjadi proses keputusan 

pembelian konsumen. 


