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BAB VI 

 KESIMPULAN DAN SARAN  

6.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis pengolahan data, maka langkah selanjutnya adalah kesimpulan 

dan saran. Berikut ini adalah kesimpulan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen terhadap pembelian LPG 3 kg di PT GFGE. 

1. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penelitian ini menghasilkan 4 faktor yang 

terbentuk yaitu faktor budaya dengan nilai loading serbesar yaitu 3.552, faktor sosial 

dengan nilai loading serbesar yaitu 2.401, faktor pribadi dengan nilai loading serbesar 

yaitu 2.61, faktor psikologis dengan nilai loading serbesar yaitu 1.9. Artinya faktor budaya 

merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian LPG 3 kg di 

daerah ciputat pada PT GFGE dibandingkan faktor lainnya karena faktor budaya memiliki  

nilai loading terbesar.   

2. Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis regresi linier berganda maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil penelitian mengenai seberapa besar pengaruh perilaku konsumen 

dalam keputusan pembelian LPG 3 kg di PT GFGE adalah sebesar 37%, sedangkan 

sisanya sebesar  100% - 37% = 63% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk 

dalam penelitian ini. Dari hasil uji hipotesis (uji t) berdasarkan pada tabel 4.29 diperoleh 

hasil perhitungan t hitung 7.492 lebih besar dari t tabel (df = 100) adalah 1.289. Maka H0 

di tolak dan H1 di terima. Ini berarti terdapat hubungan positif antara perilaku konsumen 

dengan keputusan pembelian. Dengan demikian perilaku konsumen berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian LPG 3 kg dapat diterima. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada kesimpulan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat diajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat. Adapun saran 

tersebut adalah: 

1. Sebaiknya dari pihak perusahaan khususnya pada agen LPG 3 kg yaitu PT GFGE ini dapat 

menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk LPG agar tidak mengecewakan 

konsumen dan selalu mengetahui keinginan dan minat konsumen. Dengan mengetahui 

keinginan dan minat konsumen, maka perusahaan dapat memperoleh kepercayaan dari 

setiap konsumennya yang pada akhirnya perusahaan akan mendapat keuntungan dari 

konsumen, seperti penambahan penjualan karena konsumen merasa puas dengan produk 

yang dijual di perusahaan ini sehingga adanya pembelian ulang atau bahkan konsumen 

memberikan informasi kepada orang lain mengenai kepuasan terhadap produk yang dijual 

di perusahaan PT GFGE ini. 

2. Untuk menciptakan loyalitas yang cukup tinggi pada konsumen, pihak pemasar LPG 3kg 

ini sebaiknya dapat melakukan suatu pelayanan ekstra terhadap keluhan konsumen, 

misalnya untuk konsumen ibu rumah tangga, karena mayoritas pengguna LPG 3 kg di PT 

GFGE ini adalah ibu rumah tangga yang mayoritas juga berusia 36-45 tahun (data 

kuesioner) sebaiknya dibantu juga dengan pemasangan ke rumah-rumah atau dengan 

penjelasan terlebih dahulu kepada konsumen yang benar-benar tidak mengerti pemasangan 

LPG 3 kg ini agar tidak terjadinya tabung meledak saat mau digunakan. Sehingga 

konsumen pun merasa puas dengan membeli LPG tersebut karena perusahaan 

memperhatikan betul mengenai pelayanan terhadap konsumennya dan kemungkinan 

konsumenpun akan menceritakan apa yang dirasakannya kepada orang lain agar membeli 

di tempat yang sama. Ini jelas sangat menguntungkan bagi pihak perusahaan. 

3.Diharapkan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan atau 

menambahkan variabel-variabel penelitian atau faktor lain yang berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

4. Diharapkan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dapat menentukan ruang lingkup yang lebih 

luas dan diharapkan dapat menghasilkan output yang lebih baik.   


