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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis mengenai pengaruh diferensiasi jasa 

dan penetapan harga terhadap proses keputusan pembelian, maka penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Diferensiasi jasa berpengaruh positif terhadap proses keputusan pembelian 

berdasarkan hasil uji hipotesis dimana nilai t hitung 4.165 lebih besar dari t 

tabel 1.988. Artinya hal tersebut menunjukkan semakin baik diferensiasi 

jasa yang dilakukan oleh Blitzmegaplex, semakin meningkat proses 

keputusan pembelian konsumen. Sistem ticketing Blitzmegaplex 

merupakan faktor yang memiliki nilai tertinggi sebesar 4.10 karena sistem 

ticketing di Blitzmegaplex mudah dan cepat. Walaupun tidak menutup 

kemungkinan  bahwa masih ada kekurangan dalam faktor web yang 

memiliki nilai terendah sebesar 3.39 karena kurangnya penggunaan web 

Blitzmegaplex oleh masyarakat. 

2. Penetapan harga berpengaruh positif terhadap proses keputusan pembelian 

berdasarkan hasil uji hipotesis dimana nilai t hitung 4.325  lebih besar dari t 

tabel 1.988. Artinya hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan harga dapat 

disesuaikan berdasarkan nilai yang diterima konsumen setelah melakukan 

pembelian, dan dari situlah akan menciptakan proses keputusan pembelian 

konsumen. Harga tiket yang ditawarkan Blitzmegaplex merupakan faktor 
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yang memiliki nilai tertinggi sebesar 4.24 karena harga yang ditawarkan 

sesuai dengan nilai yang diterima konsumen. Walaupun tidak menutup 

kemungkinan  bahwa masih ada kekurangan dalam faktor persaingan 

harga yang memiliki nilai terendah sebesar 3.39 karena perbandingan 

harga Blitzmegaplex lebih tinggi dibandingkan bioskop Cineplex 21. 

3. Diferensiasi jasa dan penetapan harga berpengaruh signifikan terhadap 

proses keputusan pembelian berdasarkan hasil uji F dimana nilai F hitung > 

F tabel atau 37.558> F tabel 3,11 dengan nilai sig 0.00<0.05. Artinya hal 

tersebut diferensiasi jasa yang dipertahankan atau ditingkatkan dan 

penetapan harga yang sesuai akan lebih meningkatkan proses keputusan 

pembelian konsumen. Merekomendasi Blitzmegaplex kepada orang lain 

merupakan faktor yang memiliki nilai tertinggi sebesar 3.96 karena 

Blitzmegaplex mempunyai citra yang baik. Walaupun tidak menutup 

kemungkinan bahwa masih ada kekurangan dalam hal memilih 

Blitzmegaplex dalam faktor fasilitas yang memiliki nilai terendah sebesar 

3.76 karena fasilitas yang disediakan belum memuaskan konsumen. 

 

5.2  Saran 

 Pada bagian akhir ini, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat 

digunakan sebagai bahan  masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dan bagi 

penelitian mendatang. Adapun saran-saran yang penulis ajukan antara lain:  

1. Disarankan kepada perusahaan untuk meningkatkan difrensiasi jasa dalam 

hal informasi web, adapun hal yang mempengaruhinya adalah kurangnya 
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antusias masyarakat dalam mengakses web Blitzmegaplex terkecuali 

ketika mereka melihat jadwal film yang sedang ditampilkan. 

Blitzmegaplex dalam hal ini tentunya dapat lebih ditingkatkan lagi 

misalnya dengan memperluas promosi di media sosial, karena media sosial 

dizaman sekarang sangat tepat dijadikan tempat untuk media promosi 

karena penggunaan media sosial sudah sangat banyak sehingga dapat 

meningkatkan proses keputusan pembelian di Blitzmegaplex. 

2. Disarankan kepada perusahaan untuk mempertimbangkan atribut 

penetapan harga yang sesuai dibandingkan dengan Cineplex 21, meskipun 

nilai yang diterima konsumen Blitzmegaplex sesuai dengan fasilitas yang 

baik tetapi tidak menutup kemungkinan konsumen lebih memilih Cineplex 

21 karena dalam hal perbioskopan sudah mempunyai jaringan yang 

banyak dan harga yang lebih murah terlebih dahulu dibanding 

Blitzmegaplex. 

3. Pihak perusahaan Blitzmegaplex Paris Van Java Bandung diharapkan 

memprioritaskan penetapan harga karena memiliki pengaruh yang tinggi 

dibandingkan dengan variabel diferensiasi jasa dalam mempengaruhi 

proses keputusan pembelian. Dalam hal ini Blitzmegaplex harus berhati-

hati karena konsumen sensitif terhadap harga. 


