
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kualitas Promosi Penjualan terhadap

Keputusan Pembelian The Body Shop yang telah dibahas serta perhitungan-

perhitungan statistik yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Kegiatan promosi penjualan yang dilaksanakan oleh The Body Shop Outlet

Bandung Indah Plaza dapat dikatakan BAIK, dapat dinyatakan dari tanggapan

responden mengenai promosi penjualan The Body Shop dikatakan SETUJU,

karena memiliki nilai rata-rata dari keseluruhan pernyataan adalah sebesar

3,48 yang berada pada interval 3,40 – 4,19.

2. Tanggapan responden mengenai Keputusan Pembelian pada produk The Body

Shop Outlet Bandung Indah Plaza dikatakan SETUJU. Dengan demikian

dapat dinyatakan bahwa pertanyaan tanggapan responden mengenai

Keputusan Pembelian The Body Shop dikatakan BAIK, karena memiliki nilai

rata-rata dari keseluruhan pernyataan adalah sebesar 3,48 yang berada pada

interval 3,40 – 4,19.

3. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode statistic, maka dapat

diketahui:

a. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi dengan

menggunakan korelasi Rank Spearman diperoleh nilai sebesar0,991 .

Artinya terdapat pengaruh yang kuat dan positif antara Promosi

Penjualan (Variabel X) Terhadap Keputusan Pembelian (Variabel Y)

The Body Shop.



b. Hasil uji koefisien determinasi pengaruh antara Promosi Penjualan

(Variabel X) Terhadap Keputusan Pembelian (Variabel Y) The Body

Shop adalah sebesar 98,2%. Sedangkan sisanya sebesar 1,8%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

c. Berdasarkan uji signifikansi diperoleh thitung sebesar 73,287, sedangkan

ttabel sebesar 0,195, thitung lebih besar dari ttabel (73,287>0,196) dan

berdasarkan kriteria pengujian hipotesis, yaitu jika thitung>ttabel maka Ho

ditolak dan Ha diterima. Yang artinya bahwa promosi penjualan secara

signifikan (arahnya positif, yaitu apabila variabel X naik maka

Variabel Y naik) mempunyai pengaruh terhadap proses keputusan

pembelian. Dengan demikian bahwa hipotesis yang penulis ajukan,

yaitu: “Promosi Penjualan Berpengaruh Positif Terhadap Proses

Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk The Body Shop Outlet

Bandung Indah Plaza”, dapat diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, pda bagian akhir ini,

penulis mengajukan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan

dan pertimbangan bagi perusahaan. Adapun saran-saran yang penulis ajukan antara

lain:

1. The Body Shop sebaiknya lebih sering mengadakan potongan harga dari

biasanya. Seperti : Memberikan harga promo beli 1 gratis 1 kepada pelanggan

The Body Shop

2. The Body Shop sebaiknya lebih sering mengadakan event-event untuk

menampilkan produknya. Seperti mengadakan event di beberapa kampus

ataupun di pusat perbelanjaan memperkenalkan produk dari The Body Shop,

agar masyarakat mengetahui produk baru ataupun produk lama.



3. The Body Shop sebaiknya memberikan promo-promo khusus kepada

member. Seperti memberikan potongan harga lebih banyak kepada pelanggan

yang berlangganan, memberikan lebih banyak keuntungan, agar dapat

menarik lebih banyak pelanggan.

Demikianlah saran – saranyang ingin penulis sampaikan, semoga saran tersebut

dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam menjaga kualitas promosi konsumen

sehingga dapat bermanfaat bagi keberhasilan perusahaan.


