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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh atribut 

produk dan promosi penjualan sepeda motor Yamaha berjenis Automatic Transmition 

terhadap keputusan pembelian di JG.motor Group Bandung, maka penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tanggapan responden mengenai Atribut Produk motor matik Yamaha dapat 

dikatakan SETUJU, Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pertanyaan 

tanggapa responden mengenai Atribut Produk motor matik Yamaha dikatakan 

BAIK, karena nilai rata-rata dari keseluruhan pernyataan adalah sebesar 3,6 

yang berada pada interval 3,40-4,19. 

2. Tanggapan responden mengenai Promosi Penjualan motor matik Yamaha 

dapat dikatakan SETUJU, Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

pertanyaan tanggapa responden mengenai Promosi Penjualan motor matik 

Yamaha dikatakan BAIK, karena nilai rata-rata dari keseluruhan pernyataan 

adalah sebesar 3,5 yang berada pada interval 3,40-4,19. 

3.  Tanggapan responden mengenai Keputusan Pembelian motor matik Yamaha 

dapat dikatakan SETUJU, Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

pertanyaan tanggapa responden mengenai Keputusan Pembelian motor matik 

Yamaha dikatakan BAIK, karena nilai rata-rata dari keseluruhan pernyataan 

adalah sebesar 3,9 yang berada pada interval 3,40-4,19. 

4. Pengaruh Atribut Produk dan Promosi Penjualan terhadap Keputusan 

Pembelian secara Parsial : 
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a.  Atribut Produk berpengaruh signifikan dan memiliki keeratan hubungan 

yang cukup erat terhadap Keputusan Pembelian sepeda motor matik 

Yamaha. Dengan hasil uji t untuk Atribut Produk (  ) terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) diperoleh hasil bahwa    ditolak dan    diterima, yang 

artinya terdapat pengaruh antara  Atribut Produk (  ) terhadap Keputusan 

Pembelian (Y). 

b. Promosi Penjualan berpengaruh signifikan dan memiliki keeratan 

hubungan yang cukup erat terhadap Keputusan Pembelian sepeda motor 

matik Yamaha. Dengan hasil uji t untuk Promosi Penjualan (  ) terhadap 

Keputusan Pembelian (Y) diperoleh hasil bahwa    ditolak dan    

diterima, yang artinya terdapat pengaruh antara Promosi Penjualan (  ) 

terhadap Keputusan Pembelian (Y). 

5. Berdasarkan Perhitungan dengan menggunakan metode statistik, maka dapat 

diketahui : 

      a. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi dengan menggunakan 

korelasi Rank Spearman diperoleh nilai sebesar 0,529. Artinya terdapat 

pengaruh yang cukup kuat dan positif antara Atribut Produk (  ) dan 

Promosi Penjualan (  ) terhadap Keputusan Pembelian (Y) motor matik 

Yamaha. 

b. Hasil uji koefisien determinasi pengaruh antara Atribut Produk (  ) dan 

Promosi Penjualan (  ) terhadap Keputusan Pembelian (Y) motor matik 

Yamaha adalah sebesar 27,98%. Sedangkan  sisanya sebesar 72,02% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

c. Berdasarkan uji signifikan secara silmutan diperoleh         sebesar 

18,801, sedangkan        sebesar 3,09,         lebih besar dari        

(18,801 > 3,09) dan berdasarkan kriteria pengujian hipotesis, yaitu jika 
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        >       , maka     ditolak dan    diterima. Yang artinya bahwa 

atribut produk dan 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: “Atribut Produk dan Promosi Penjualan 

Berpengaruh Positif Terhadap Proses Keputusan Pembelian motor 

matik Yamaha”, dapat diterima. 

5.2 Saran 

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

penulis mengajukan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dan pertimbangan bagi perusahaan. Adapun yang penulis ajukan antara lain : 

1. Atribut Produk terbukti dapat mempengaruhi Proses Keputusan Pembelian 

konsumen, namun dalam hal ini masih terdapat beberapa kekurangan dan harus 

diperbaiki untuk menarik Keputusan Pembelian konsumen. Jaminan (garansi), 

desain merek, layanan pelengkap, gaya tampilan motor memiliki penilaian 

rata-rata yang lebih rendah dari pada merek, fitur produk, dan desain produk. 

Oleh karena itu perlu adanya perbaikan dalam hal jaminan (garansi), desain 

merek, layanan pelengkap, gaya tampilan motor  yang dapat menarik 

konsumen untuk memutuskan pembelian, sehingga konsumen tidak ragu untuk 

membeli motor matik Yamaha. 

2. Promosi Penjualan terbukti dapat mempengaruhi Proses Keputusan Pembelian 

konsumen, namun dalam hal ini masih terdapat beberapa kekurangan dan 

harus diperbaiki untuk menarik Keputusan Pembelian konsumen. Pemajangan 

ditempat pembelian, demonstrasi, tawaran uang kembali memiliki penilaian 

rata-rata yang lebih rendah dari pada sampel contoh, diskon, undian. Oleh 

karena itu perlu adanya perbaikan dalam hal pemajangan ditempat pembelian, 
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demonstrasi, tawaran uang kembali yang dapat menarik konsumen untuk 

memutuskan pembelian, sehingga konsumen tidak ragu untuk membeli motor 

matik Yamaha. 

3. Secara keseluruhan, pengguna motor matik Yamaha menyatakan bahwa 

Atribut produk dan Promosi Penjualan motor matik Yamaha baik. Hal ini 

perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk meningkatkan proses keputusan 

pembelian. 

Demikianlah saran-saran yang ingin penulis sampaikan, semoga saran tersebut 

dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam menjaga kualitas promosi konsumen 

sehingga dapat bermanfaat bagi keberhasilan perusahaan. 

 

 


