
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada AUTO 2000 

Cabang Soekarno Hatta Bandung, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan sales promotion yang dilaksanakan oleh Auto 2000 Cabang 

Soekarno Hatta Bandung antara lain: 

a. Pameran 

b. Diskon 

c. Hadiah 

d. Demonstrasi 

e. Pemajangan di tempat pembelian 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan pada Auto 2000 Cabang 

Soekarno Hatta Bandung antara lain: 

a. Kualitas barang 

b. Selera konsumen 

c. Servis terhadap pelanggan 

d. Persaingan menurunkan harga jual 

3. Korelasi antara kegiatan sales promotion dengan volume penjualan pada Auto 

2000 Cabang Soekarno Hatta Bandung sebesar 0.666, berarti hubungan 

kegiatan sales promotion dengan volume penjualan kuat dan searah, artinya 

apabila kegiatan sales promotion meningkat, maka volume penjualan pun 

akan meningkat, dan besarnya pengaruh kegiatan sales promotion terhadap 

volume penjualan pada Auto 2000 Cabang Soekarno Hatta Bandung sebesar 

44.40% dan sisanya sebesar 55.60% dipengaruhi oleh variabel lain.  

4. Berdasarkan hasil pengolahan juga diperoleh nilai thitung lebih besar dari nilai 

ttabel yaitu 3.461 > 1.753, maka Ho ditolak. Artinya, terdapat hubungan positif 

antara kegiatan sales promotion dengan volume penjualan.  

 



5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi Perusahaan (Auto 2000 Cabang Soekarno Hatta Bandung) 

a. Hendaknya Auto 2000 Cabang Soekarno Hatta Bandung mengevaluasi 

kembali kegiatan sales promotion yang digunakan dengan cara 

meningkatkan frekuensi kegiatan pameran setiap ada produk-produk baru, 

pemberian diskon dengan nominal yang lebih besar dan tingkat loyalitas 

konsumen, pembagian hadiah disesuaikan dengan harga kendaraan, 

demonstrasi dengan test drive diberikan kepada setiap konsumen potensial, 

dan pemajangan di tempat pembelian setiap produk-produk kendaraan 

baru yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan cara 

penetapan kegiatan sales promotion yang digunakan saat ini, dan dari hal 

ini juga Auto 2000 Cabang Soekarno Hatta Bandung diharapkan mampu 

menetapkan cara-cara yang lebih tepat bagi kegiatan sales promotion 

sehingga volume penjualan pun akan lebih meningkat. Hal ini agar 

kegiatan sales promotion yang telah dikeluarkan memberikan efek 

terhadap penjualan yang terjadi, sehingga Auto 2000 Cabang Soekarno 

Hatta Bandung tidak mengalami kerugian. 

b. Di luar kegiatan sales promotion yang dilakukan Auto 2000 Cabang 

Soekarno Hatta Bandung dalam rangka meningkatkan volume penjualan, 

perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

volume penjualan seperti kualitas barang dengan melakukan quality 

control secara lebih ketat dan hati-hati, selera konsumen disesuaikan 

dengan trend pasar yang ada, peningkatan servis pelanggan dalam hal 

pelayanan yang lebih baik, dan persaingan menurunkan harga jual dengan 

memberikan uang cash back yang lebih besar. Hal ini dilakukan agar Auto 

2000 Cabang  Soekarno Hatta Bandung bisa lebih meningkatkan volume 

penjualannya. 



2. Bagi Peneliti Lain 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi volume penjualan pada Auto 2000 Cabang Soekarno Hatta 

Bandung selain kegiatan sales promotion. Di samping itu perlu dilakukan 

penelitian yang serupa dengan objek penelitian yang berbeda pada beberapa 

Auto 2000 yang ada di Indonesia, sehingga nantinya dapat diambil 

kesimpulan menyeluruh mengenai kegiatan sales promotion pada Auto 2000. 


