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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh atribut 

produk terhadap keputusan pembelian Honda Scoopy di Universitas Widyatama, 

maka penulis menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Penilaian atribut produk yang dilakukan oleh penulis terhadap produk Honda 

Scoopy di Universitas Widyatama. Berdasarkan hasil analisis pernyataan 

responden terhadap atribut produk Honda Scoopy secara keseluruhan di 

Universitas Widyatama, maka tanggapan responden terhadap atribut produk dapat 

dikatakan kriteria tinggi berada pada pernyataan “Pilihan warna motor Honda 

Scoopy sesuai dengan selera wanita ataupun pria” dengan nilai 4,48. Dengan nilai 

rata-rata keseluruhan pernyataan adalah sebesar 4,13 berada pada interval 3,40 – 

4,19. Dapat disimpulkan keputusan pembelian konsumen pada produk Honda 

Scoopy dapat dikatakan tinggi diantara pernyataan lain karena dari segi harga, 

fitur, dan segmentasi kepada konsumen tepat sasaran. Sehingga produk Honda 

Scoopy sangat lebih baik dalam segala atribut produk. Tetapi masih ada yang 

perlu diperhatikan pada pernyataan “Desain motor Honda Scoopy lebih klasik” 

memiliki nilai paling rendah yaitu 3,68. Karena beberapa responden menyatakan 

desain Honda Scoopy yang klasik membuat konsumen ada yang merasakan tidak 

suka dan tak terlihat futuristik. 

2. Tanggapan responden terhadap keputusan pembelian konsumen dapat dikatakan 

kriteria tinggi berada pada pernyataan “Anda merasa motor Honda Scoopy lebih 

baik daripada motor matik lain” dengan nilai 4,55. Dengan nilai rata-rata 

keseluruhan pernyataan adalah sebesar 4,28 berada pada interval 4,20 – 5,00. 
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Dapat disimpulkan keputusan pembelian konsumen pada produk Honda Scoopy 

dapat dikatakan tinggi diantara pernyataan lain karena dari segi harga, fitur, dan 

segmentasi kepada konsumen tepat sasaran. Sehingga produk Honda Scoopy 

sangat lebih baik dalam segala atribut produk. Tetapi masih ada yang perlu 

diperhatikan pada pernyataan “Anda merasa Honda Scoopy sangat cocok dengan 

anda” memiliki nilai paling rendah yaitu 4,03. Karena beberapa responden 

menyatakan membeli motor Honda Scoopy ada yang tidak selera dari pembelian 

orang tuanya. 

3. Hasil penelitian yang dilakukan dengan pengujian koefisien korelasi rank 

spearman diperoleh nilai sebesar 0,656 yang menunjukkan hubungan yang kuat 

serta nilai positif antara atribut produk dengan keputusan pembelian konsumen. 

Sedangkan besarnya pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada Honda Scoopy sebesar 43,03% dan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini sebesar 56,97% . 

Berdasarkan analisis uji hipotesis, didapat thitung sebesar 8,57 dan ttabel sebesar 

1,676 dengan tingkat kekeliruan 5%. Ini menunjukkan bahwa thitung lebih besar 

daripada ttabel, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara atribut 

produk terhadap keputusan pembelian konsumen. Dengan demikian hipotesis 

yang diajukan, yaitu “Atribut produk Honda Scoopy mempunyai pengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian” dapat diterima.  

 

5.2  Saran  

  Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis mencoba memberikan 

saran dan masukan yang dapat berguna dan menjadi pertimbangan bagi keputusan 

konsumen untuk membeli produk Honda Scoopy di masa yang akan datang, 

diantaranya : 
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1. Dalam segi atribut produk, pihak PT. Astra Honda Motor agar melakukan revisi 

dan inovasi untuk mengatasi tanggapan negatif dari responden. Karena terdapat 

ada tiga elemen atribut terendah yang dijawab oleh responden melalui kuesioner 

penulis. Yakni desain Honda Scoopy lebih klasik, Honda Scoopy memiliki lampu 

depan model proyektor, dan Striping (Stiker motor) Honda Scoopy terlihat sangat 

menarik. Walaupun sebenarnya pihak PT. Astra Honda Motor memang 

merencanakan desain Honda Scoopy yaitu motor matik retro klasik. Namun 

responden berkata lain, desain Honda Scoopy cenderung tidak menarik dan tidak 

keseluruhannya lebih pada model motor retro klasik. Serta dalam lampu depan 

dengan model proyektor dimiliki Honda Scoopy masih ada responden 

mengatakan kurang jauh penerangannya. Sehingga ketika responden mengendarai 

pada malam hari lebih sangat berhati-hati dan tidak bisa akselerasi dalam 

kecepatan maksimal. Melihat realita yang ada saat ini dimana telah muncul 

beberapa pesaing yang produknya lebih baik. Pihak Honda bisa melakukan 

inovasi terbaru untuk menambah atau memperbaharui atribut produk supaya 

responden merasakan puas terhadap produk dimilikinya.   

2. Pihak PT Astra Honda Motor dalam revisi dan inovasi kedepan menganalisis 

perilaku konsumen yang membeli Honda Scoopy. Apalagi mayoritas pembeli 

motor tersebut berasal dari segmen anak muda dan gender wanita. Serta penulis 

mengambil tiga elemen keputusan pembelian terendah dari hasil kuesioner yang 

dijawab responden. Tiga elemen itu yakni anda merasa Honda Scoopy sangat 

cocok dengan anda, anda membeli Honda Scoopy karena merasa butuh kendaraan 

alternatif untuk pergi ke kampus, dan anda merasa puas dengan produk Honda 

Scoopy. Tanggapan responden tersebut ada terkait dengan atribut produk dari 

keluhan konsumen. Sehingga tidak salah bahwa konsumen menjawab Honda 

Scoopy mengenai kepuasan memiliki jumlah rata-rata rendah. Alasan responden 

tersebut karena jika memakai Honda Scoopy yang lebih kepada retro klasik 
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membuat ada responden yang merasa seperti orang old school. Sehingga 

hubungan keputusan pembelian terhadap kecocokan pemakaian Honda Scoopy 

sama rendah. Serta ada dari perspektif responden lain yakni karena motor Honda 

Scoopy yang dimilikinya adalah dari permintaan orang tua. Bukan permintaan 

anaknya yang diinginkan. Sehingga PT. Astra Honda Motor bisa memiliki revisi 

dan inovasi produknya terhadap keputusan pembelian konsumen Honda Scoopy 

untuk kedepannya supaya tidak ada kekecewaan dalam pembelian produk karena 

tidak selera konsumen. 

 


