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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh atribut produk 

terhadap pengambillan keputusan pembelian produk Yamaha V-ixion, maka 

penulis dapat menarik suatu kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perusahaan di masa 

yang akan datang. 

Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut: 

5.1  Kesimpulan  

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa atribut produk Yamaha V-ixion 

adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata keseluruhan persepsi 

responden adalah 3,62. Adapun nilai rata-rata skor tertinggi yang diperoleh 

sebesar 3,86 pada pernyataan mengenai “Kecanggihan teknologi yang 

digunakan pada motor Yamaha V-ixion”. Sedangkan skor terendah 

diperoleh sebesar 3,45 pada pernyataan mengenai “Kehandalan motor 

Motor Yamaha V-ixion”.  

2.  Hasil penelitian mengenai keputusan pembelian produk Yamaha V-ixion  

adalah tinggi. Hal ini dilihat dari nilai rata-rata keseluruhan persepsi 

responden adalah 3,62. Adapun nilai rata-rata skor tertinggi yang diperoleh 

sebesar 3,75 pada pernyatan mengenai “Anda merasa puas setelah 

melakukan pembelian produk Yamaha V-ixion”. sedangkan skor terendah 

diperoleh sebesar 3,51 pada pernyataan “Anda mengunjungi Yamaha 
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untuk melakukan perbandingan antara Yamaha V-ixion dengan motor lain 

yang sejenis”. 

3. Melalui perhitungan koefisien detereminasi diperoleh presentase besarnya 

pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian konsumen Yamaha  

adalah 58,2% dan sisanya 41,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti oleh penulis. Dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya dapat 

dilihat bahwa koefisien korelasi Rank Spearman diperoleh 0,763 yang 

termasuk kategori 0,60 – 0,799 yang menunjukan adanya hubungan yang 

kuat antara variabel atribut produk (variabel X) dengan keputusan 

pembelian (variabel Y). Hal ini menunjukan bahwa Atribut Produk 

mempunyai pengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

maka artinya H0 di tolak karena tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  =11,4 lebih besar dari t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 

1,667 

5.2  Saran  

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis 

mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Yamaha  

dalam meningkatkan atribut produk dan keputusan pembelian konsumen adalah 

sebagai berikut: 

1. Meskipun secara keseluruhan atribut produk Yamaha V-ixion dapat 

dikatakan baik, namun ada beberapa hal yang dirasa masih kurang dan 

alangkah lebih baik lagi apabila hal tersebut dapat ditingkatkan lagi. 

Beberapa point yang dirasa masih kurang seperti:  
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a. Desain Yamaha V-ixion 

Meskipun banyak konsumen menyatakan setuju namun konsumen 

juga masih merasakan banyak kekurangan dengan  design yang 

ditawarkan Yamaha V-ixion karena pada bagian mesin terdapat 

ruang kosong yang jika dipandang kurang baik. Akan lebih baik 

jika bagian kosong itu bisa ditmodifikasi sedemikian rupa sehingga 

akan membuat tampilan menjadi lebih sporty. 

b. Penempatan Plat Nomer Depan 

Penempatan plat nomer depan pada motor Yamaha V-ixion yang 

baru yaitu terletak pada bagian atas headlamp (lampu depan).  

Banyak yang menyatakan bahwa hal tersebut sedikit kurang bagus. 

Akan lebih baik jika penempatan plat nomor depan diletakan di 

bagian bawah Headlamp (lampu depan) seperti pada umumnya 

motorsport yang lain.  

c. Bagasi Jok Yamaha V-ixion 

Bagasi Yamaha V-ixion jika kita lihat bisa dibilang sangatlah 

sempit karena tidak bisa menyimpan apapun dibawah jok 

motornya. Akan lebih baik bila diberi sedikit ruang di bawah jok 

untuk menyimpan barang yang penting, seperti jas hujan, obeng  

dan lain-lain. Karena bagasi pad motor meskipun tidak begitu luas 

teteapi sangat berguna untuk pengendara. 

 



73 
 

 
 

2. Pihak Yamaha ataupun distributor resmi Yamaha sebaiknya 

melakukan komunikasi dengan konsumen pasca pembelian produk 

untuk sekedar menanyakan apakah  ada keluhan mengenai produk 

Yamaha V-ixion dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk semata-

mata menjalin hubungan yang baik dengan konsumen biasa juga 

dijadikan sebgai bahan survey pasar bagi produk tersebut sendiri 

karena dengan hal tersebut perusahaan dapat mengetahui  apa yang 

menjadi kekurangan dari produknya dan pengembangan produk seperti 

apa yang diinginkan konsumen dari produk tersebut. Selain itu dengan 

adanya komunikasi pasca pembelian dengan konsumen diharapkan 

kedepannya konsumen tersebut dapat memberikan rekomendasi 

kepada kerabatnya untuk membeli produk Yamaha V-ixion. 

3. Adanya pengaruh yang kuat antara atribut produk Yamaha V-ixion 

dengan keputusan pembelian konsumen berdasarkan penelitian ini, 

dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengembangkan 

atribut produk yang ada pada Yamaha V-ixion sehingga hal tersebut 

dapat meningkatkan pembelian produk tersebut. 

Demikian kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan penulis, 

semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan masukan mengenai 

produk Yamaha V-ixion dan semoga aktivitas bisnis yang dijalankan oleh 

perusahaan dapat berjalan dengan baik dan sukses untuk kedepannya. 

 


