
BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian “ Pengaruh Personal Selling  terhadap 

Keputusan Pembelian produk Telkom Speedy di Plasa Telkom Cimahi “ . maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

 Kegiatan Personal Selling yang meliputi aspek mencari calon pelanggan, 

pendekatan, presentasi dan demonstrasi, mengatasi keluhan dan penutupan 

dinilai baik. Hal ini ditunjukan oleh besarnya skor rata rata responden yang 

menyatakan setuju terhadap pernyataan pernyataan yang merupakan dimensi 

Personal Selling produk Telkom Speedy berada pada interval 3.40 – 4.19. 

 Sedangkan mengenai keputusan pembelian Telkom Speedy sebanyak   90,4% 

menyatakan membeli produk Telkom Speedy, dan yang 9,6% menyatakan 

tidak membeli. Selain itu bila berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan juga 

mendapatkan hasil Nagelkerke R Square adalah 0,760. Artinya, variable 

keputusan pembelian dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh variable 

Personal Selling sebesar 76%, sedangkan 24% dapat dijelaskan oleh variable-

variabel lain di luar penelitian ini. Atau jika dijelaskan dengan Cox and Snell R 

Square dapat dijelaskan bahwa variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh 

variabel Independen (X) sebesar 35,6% , ssementara sisanya 65,4% dapat 

dijelaskan oleh variabel lain Yang tidak digunakan pada penelitian ini. 

 Hasil uji hipotesis yang diperoleh dari perbandingan probabilitas dengan 

tingkat signifikan Hₒ ditolak dan Hₐ diterima karena 0.000 < 0,05. 

Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari 

Personal Selling terhadap Keputusan Pembelian . 

5.2 Saran 

Saran yang penulis berikan berikut ini didapat dari hasil penelitian, 

sehingga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang 



bermanfaat bagi Plasa Telkom Cimahi khususnya produk TelkomSpeedy. Adapun 

saran saran sebagai berikut : 

 Konsumen merasakan bahwa tenaga penjual masih kurang dalam memberikan 

kesempatan untuk bertanya perihal produk. Hal ini dapat dilihat dari skor 

terendah dalam sub indikator Personal Selling . Dengan demikian penulis 

menyarankan agar tenaga penjual Telkom Speedy lebih banyak berkomunikasi 

dengan konsumen salah satunya dengan memberikan kesempatan bagi 

konsumen untuk bertanya mengenai produk sehingga konsumen memahami 

dengan jelas segala sesuatu mengenai produk tersebut. 

 Dilihat dari skor yang dibawah rata rata mengenai pernyataan “tenaga penjual 

Telkom Speedy memberikan informasi yang jelas mengenai produk”, maka 

penulis menyarankan agar tenaga penjual dapat lebih menguasai materi 

mengenai produk sehingga  konsumen mendapatkan informasi produk seperti 

keunggulan kekurangan dan manfaat yang didapatkan dari produk tersebut 

secara lengkap. 

 Adanya penilaian yang kurang mengenai kemampuan tenaga penjual dalam 

menimbulkan minat beli konsumen dapat dilihat dari skor dibawah rata rata 

pada indikator Personal Selling . Sehingga penulis menyarankan agar tenaga 

penjual dapat lebih memaksimalkan kemampuan dalam melakukan presentasi 

dan demontrasi produk dengan selalu berinovasi dan berkreatifitas. 


