
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perilaku konsumen dalam 

keputusan pembelian motor secara leasing pada PT Finansia Multi Finance dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perilaku konsumen dalam keputusan pembelian motor secara leasing dilihat 

dari faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Dari segi faktor kemudahan proses leasing, citranya masih di bawah pada 

apa yang pelanggan putuskan dalam pembelian leasing. 

b. Dari segi persepsi pelanggan, citranya di atas pada apa yang pelanggan 

putuskan dalam pembelian leasing. 

c. Dari segi faktor respon pelanggan, citranya masih di bawah pada apa yang 

pelanggan putuskan dalam pembelian leasing. 

d. Dari segi faktor konsep peraturan leasing, citranya masih di bawah pada 

apa yang pelanggan putuskan dalam pembelian leasing. 

e. Dari segi faktor loyalitas dan manfaat, citranya masih di bawah pada ada 

yang pelanggan putuskan dalam pembelian leasing. 

f. Dari segi faktor sikap pelanggan, citranya masih di bawah pada apa yang 

pelanggan putuskan dalam pembelian leasing. 



g. Dari segi pelayanan saat proses, citranyas masih di bawah pada apa yang 

pelanggan putuskan dalam pembelian leasing. 

h. Dari segi faktor pelayanan setelah proses citranya masih di bawah pada 

apa yang pelanggan putuskan dalam pembelian leasing. 

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi atas perilaku konsumen dalam keputusan 

pembelian motor secara leasing pada PT Finansia Multi Finance antara lain 

petugas kredit yang masih kurang akurat dalam menangani pengajuan leasing, 

kurangnya promosi, terlambatnya informasi kepada pelanggan, biaya 

administrasi yang mahal, persediaan barang yang tidak lengkap, proses yang 

aplikasi yang lama, dan barang yang tidak cocok. 

3. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi atas perilaku konsumen 

dalam keputusan pembelian motor secara leasing pada PT Finansia Multi 

Finance dilakukan dengan cara merekrut petugas credit analys yang kompeten 

sehingga menjamin kemudahan dalam pengajuan leasing, melakukan promosi 

produk, mempercepat proses pemberitahuan atas informasi yang dibutuhkan 

pelanggan, mempertegas perjanjian dan kontrak kepada pelanggan, 

menghitung biaya administrasi yang sesuai untuk dibebankan kepada 

pelanggan, memperbaharui persediaan produk, menerima keluhan dan 

membantu menindaklanjutinya, serta membantu pelanggan menangani produk 

yang cacat atau rusak. 

 

 

 



5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan saran yang diajukan yaitu sebagai berikut: 

1. Perilaku konsumen dalam keputusan pembelian motor secara leasing pada PT 

Finansia Multi Finance menurut citra pelanggan secara umum belum sesuai 

dengan harapan dan keinginan pelanggan. Hanya faktor persepsi pelanggan 

saja yang sudah melebihi dari apa yang diharapkan pelanggan dan perusahaan. 

Atas fakta tersebut disarankan bahwa PT Finansia Multi Finance agar lebih 

memperhatikan bagaimana keinginan dan kebutuhan para pelanggannya agar 

perusahaan dapat bertahan hidup dan memberikan profit yang diharapkan. 

2. PT Finansia Multi Finance agar meningkatkan sumber daya manusia yang 

handal sehingga dapat mengurangi kesalahan dan keterlambatan dalam proses 

leasing, untuk kemajuan perusahaan yang berkesinambungan. Misalnya 

dengan melakukan training, membangun tim, atau seminar pada para 

karyawannya. 

3. Untuk memperkenalkan dan mendistribusikan produk leasing pada konsumen, 

agar PT Finansia Multi Finance meningkatkankan promosi atas produk-

produk leasing-nya. 

4. PT Finansia Multi Finance agar melakukan pengawasan terus menerus dengan 

membentuk tim pengawas atas tahapan-tahapan proses leasing sehingga 

semua proses/aktivitas leasing dapat berjalan lancar dan tidak merugikan 

pelanggan. 

 
 
 
 


