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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan pembahasan bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Atribut produk secara parsial berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian, terlihat dari nilai thitung lebih besar 

daripada ttabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa atribut 

produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk Laku Pandai BJB BISA. 

Atribut produk merupakan unsur yang sangat berperan 

penting dalam memberikan daya tarik agar nasabah mau 

untuk membeli produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan. 

2. Personal selling secara parsial berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian, terlihat dari nilai thitung lebih besar 

daripada ttabel sehingga dapat disimpulkan bahwa 

personal selling memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk Laku Pandai BJB 

BISA. Personal selling ini sangat mempengaruhi 
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persepsi pembeli dalam pengambilan keputusan 

pembelian. 

3. Atribut produk dan personal selling secara simultan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian, terlihat dari 

nilai Fhitung lebih besar daripada Ftabel sehingga dapat 

disimpulkan bahwa atribut produk dan personal selling 

secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

Laku Pandai Bank BJB. 

5.2. Saran 

Dari hasil penelitian, beberapa hal yang dapat peneliti 

sarankan untuk Bank BJB Cabang Soreang adalah sebagai 

berikut: 

1. Bank BJB Cabang Soreang perlu memperhatikan atribut 

produk karena hal tersebut merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan adalah dengan menonjolkan 

sisi fitur produk. Fitur produk pada produk Laku Pandai 

BJB BISA ini perlu dibuat semenarik mungkin. Dimana 

hal tersebut menjadi keunggulan-keunggulan yang tidak 

dimiliki oleh bank lain. 
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2. Bank BJB Cabang Soreang juga perlu memperhatikan 

personal selling karena hal tersebut juga merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah 

dengan menekankan pada seluruh agen agar bisa 

menangani masalah-masalah dengan baik. Terutama 

pada saat nasabah menunjukan adanya penolakan 

terhadap penawaran produk Laku Pandai Bank BJB. 

3. Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk 

menambah variabel independen lainnya selain atribut 

produk dan personal selling yang tentunya dapat 

mempengaruhi variabel dependen keputusan pembelian, 

agar lebih melengkapi penelitian ini karena masih ada 

variabel-variabel independen lain di luar penelitian ini 

yang mungkin bisa mempengaruhi keputusan 

pembelian. 


