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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh peneliti yang berjudul pengaruh atribut 

produk terhadap minat beli sepeda motor Yamaha MT-25 di Kota Bandung, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil tanggapan  responden penelitian, skor rata-rata keseluruhan 

dari variabel Atribut Produk yang diperoleh sebesar 3.85 Hasil tersebut dapat 

menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap Atribut Produk sepeda 

motor Yamaha MT-25.( BAIK) 

2. Berdasarkan hasil tanggapan  responden memberikan  pada lima pernyataan 

variabel Minat Beli. Rata-rata skor jawaban variabel Minat Beli diperoleh 

sebesar 3,97 dimana berdasarkan interpretasi skor, maka rata-rata tersebut 

berada pada tingkatan Baik. Karena untuk purna jual dan bagi Yamaha MT-25 

tinggi rendahnya penjualan mempengaruhi minat beli pada kendaraan bermotor 

Yamaha MT-25. Semakin baik image dan penjualan terhadap produk tersebut 

maka semakin banyak yang menginginkan 

3. Dari hasil persamaan regresi berganda tersebut masing-masing variabel dapat 

diinterpretasikan pengaruhnya terhadap minat beli sebagai berikut : 

a. Nilai konstanta bertanda positif 0,696 yang menunjukkan apabila variabel 

merek, kualitas produk, fitur produk, gaya dan desain produk, pelayanan, 

jaminan, dan harga tidak ada perubahan atau sama dengan 0 maka minat beli 

sebesar 0,696 berpengaruh signifikan. 
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b. Variabel merek memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,160, hal 

ini berarti apabila merek ditingkatkan setiap 1 satuan, maka akan 

meningkatkan minat beli sebesar 0,160 berpengaruh signifikan. 

c. Variabel kualitas produk memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 

0,048, hal ini berarti apabila kualitas produk ditingkatkan setiap 1 satuan, 

maka akan meningkatkan proses keputusan pembelian sebesar 0,048 

berpengaruh signifikan. 

d. Variabel fitur produk memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 

0,133, hal ini berarti apabila fitur produk ditingkatkan setiap 1 satuan, maka 

akan meningkatkan minat beli sebesar 0,133 berpengaruh signifikan. 

e. Variabel gaya dan desain produk memiliki koefisien regresi bertanda positif 

sebesar 0,300, hal ini berarti apabila gaya dan desain produk ditingkatkan 

setiap 1 satuan, maka akan meningkatkan minat beli sebesar 0,300 

berpengaruh signifikan. 

f. Variabel pelayanan memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 

0,075, hal ini berarti apabila pelayanan ditingkatkan setiap 1 satuan, maka 

akan meningkatkan minat beli sebesar 0,075 berpengaruh signifikan. 

g. Variabel jaminan memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,010, 

hal ini berarti apabila jaminan ditingkatkan setiap 1 satuan, maka akan 

meningkatkan minat beli sebesar 0,010 berpengaruh signifikan. 

h. Variabel harga memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,095, hal 

ini berarti apabila harga ditingkatkan setiap 1 satuan, maka akan 

meningkatkan minat beli sebesar 0,095 berpengaruh signifikan. 

4. Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS dapat diketahui bahwa 

nilai R sebesar 0,495. Berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi, nilai 

tersebut termasuk dalam kategori sedang. Maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel terikat dengan seluruh variabel bebas secara bersama-sama memiliki 

hubungan yang sedang yaitu sebesar 49,5%. 
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5. Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X1 (Merek) diperoleh 

nilai t hitung = 1,556 dengan tingkat signifikansi 0,123. Nilai t hitung lebih kecil 

dari t tabel yaitu 1,664, dan dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai 

signifikansi tersebut berada diatas taraf 5%, yang berarti Ha ditolak dan Ho 

diterima. Dengan demikian, tidak terdapat pengaruh antara variabel merek 

terhadap minat beli. 

6. Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X2 (Kualitas Produk) 

diperoleh nilai t hitung = 0,397 dengan tingkat signifikansi 0,692. Nilai t hitung 

lebih kecil dari t tabel yaitu 1,664, dan dengan menggunakan batas signifikansi 

0,05, nilai signifikansi tersebut berada diatas taraf 5%, yang berarti Ha ditolak 

dan Ho diterima. Dengan demikian, tidak terdapat pengaruh antara variabel 

kualitas produk terhadap minat beli. 

7. Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X3 (Fitur Produk) 

diperoleh nilai t hitung = 1,133 dengan tingkat signifikansi 0,260. Nilai t hitung 

lebih kecil dari t tabel yaitu 1,664, dan dengan menggunakan batas signifikansi 

0,05, nilai signifikansi tersebut berada diatas taraf 5%, yang berarti Ha ditolak 

dan Ho diterima. Dengan demikian, tidak terdapat pengaruh antara variabel fitur 

produk terhadap minat beli. 

8. Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X4 (Gaya dan Desain 

Produk) diperoleh nilai t hitung = 2,972 dengan tingkat signifikansi 0,004 Nilai t 

hitung lebih besar dari t tabel yaitu 1,664, dan dengan menggunakan batas 

signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5%, yang 

berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian, terdapat pengaruh antara 

variabel gaya dan desain terhadap minat beli. 

9. Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X5 (Pelayanan) 

diperoleh nilai t hitung = 0,729 dengan tingkat signifikansi 0,468. Nilai t hitung 

lebih kecil dari t tabel yaitu 1,664, dan dengan menggunakan batas signifikansi 

0,05, nilai signifikansi tersebut berada di atas taraf 5%, yang berarti Ha ditolak 
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dan Ho diterima. Dengan demikian, tidak terdapat pengaruh antara variabel 

pelayanan terhadap minat beli. 

10. Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X6 (Jaminan) diperoleh 

nilai t hitung = 0,105 dengan tingkat signifikansi 0,917. Nilai t hitung lebih kecil 

dari t tabel yaitu 1,664, dan dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai 

signifikansi tersebut berada di atas taraf 5%, yang berarti Ha ditolak dan Ho 

diterima. Dengan demikian, tidak terdapat pengaruh antara variabel jaminan 

terhadap minat beli. 

11. Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X7 (Harga) diperoleh 

nilai t hitung = 0,966 dengan tingkat signifikansi 0,337. Nilai t hitung lebih kecil 

dari t tabel yaitu 1,664, dan dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai 

signifikansi tersebut berada di atas taraf 5%, yang berarti Ha ditolak dan Ho 

diterima. Dengan demikian, tidak terdapat pengaruh antara variabel harga 

terhadap minat beli. 

12. Dari hasil regresi linear berganda dan uji t pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa 

terdapat satu koefisien regresi yang berpengaruh dan signifikan, dan terdapat 

enam koefisien regresi yang tidak berpengaruh. Dari model regresi tersebut 

dapat dijelaskan lebih lanjut yakni sebagai berikut: 

a. Variabel Merek (X1) tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Minat Beli (Y) dengan nilai regresi 0,160 dan nilai t hitung = 1,556 

dengan tingkat signifikansi 0,123. 

b. Variabel Kualitas Produk (X2) tidak memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Minat Beli (Y) dengan nilai regresi 0,048 dan nilai t 

hitung = 0,397 dengan tingkat signifikansi 0,692. 

c. Variabel Fitur Produk (X3) tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Minat Beli (Y) dengan nilai regresi 0,133 dan nilai t hitung = 1,133 

dengan tingkat signifikansi 0,260. 
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d. Variabel Gaya dan Desain Produk (X4) memiliki pengaruh positif dan 

signifikan Minat Beli (Y) dengan nilai regresi 0,300 dan nilai t hitung = 

2,972 dengan tingkat signifikansi 0,004. 

e. Variabel Pelayanan (X5) tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Minat Beli (Y) dengan nilai regresi 0,075 dan nilai t hitung = 0,729 

dengan tingkat signifikansi 0,468. 

f. Variabel Jaminan (X6) tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Minat Beli (Y) dengan nilai regresi 0,010 dan nilai t hitung = 0,105 

dengan tingkat signifikansi 0,917. 

g. Variabel Harga (X7) tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Minat Beli (Y) dengan nilai regresi 0,095 dan nilai t hitung = 0,966 dengan 

tingkat signifikansi 0,337 

13. Koefisien determinasi (R
2
) : Nilai R square yang diperoleh sebesar 0,245. Hal 

ini berarti 24,5% Minat Beli dapat dijelaskan oleh variabel Merek, Kualitas 

Produk, Fitur Produk, Gaya dan Desain Produk, Pelayanan, Jaminan, dan Harga 

sedangkan sisanya yaitu 75,5% Minat Beli dipengaruhi oleh variabel-variabel 

lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai 

masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan dan diharapkan dapat bermanfaat pada 

saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Berkaitan dengan variabel Merek penulis menyarankan agar perusahaan dapat 

mengenalkan lebih luas lagi kepada masyarakat Merek Yamaha tersebut dengan 

tujuan agar Merek Yamaha lebih dikenal oleh masyarakat. Kedua perusahaan 

sebaiknya dapat memperkenalkan lebih detail produk Merek Yamaha tersebut 

kepada masyarakat akan keadaan Merek Yamaha tersebut.  
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2. Disarankan pada variabel Kualitas Produk perusahaan harus bisa memberikan 

Kualitas Produk yang bermutu pada produk Yamaha MT-25 tersebut serta daya 

tahan atau kekuatan pada produk Yamaha MT-25 tersebut 

3. Saran untuk variabel Fitur Produk Yamaha sebaiknya bisa meyakinkan kepada 

konsumen bahwa fitur produk yang ada dalam produk Yamaha MT-25  benar sesuai 

dengan kenyataan yang ada dan tanpa rekayasa. 

4. Untuk variabel Gaya dan Desain produk Yamaha MT-25 sebaiknya bisa 

mempertahankan gaya dan desain tersebut atau memberikan gaya dan desain yang 

lebih unik dan kreatif lagi agar konsumen loyal terhadap produk motor Yamaha, 

karena Yamaha saat ini telah memberikan keinginan gaya dan desain yang 

diinginkan oleh konsumen. 

5. Disarankan untuk variabel Pelayanan dealer-dealer Yamaha harus lebih 

meningkatkan terhadap konsumen Yamaha, baik konsumen yang akan melakukan 

pembelian produk ataupun konsumen yang akan melakukan service kendaraan 

bermotornya. Untuk pelayanan mengenai service gratis dan ganti oli gratis Yamaha 

memberikan service gratis yang dirasakan kurang cukup karena hanya diberikan 

satu kali service gatis bagi produk Yamaha MT-25 tersebut dan tidak seimbang 

dengan pemberian jaminan ganti oli gratis sebanyak empat kali. Setidaknya antara 

service gratis dan ganti oli gratis yang diberikan harus seimbang. 

6. Untuk variabel Jaminan selain memberikan garansi mesin selama 5 tahun Yamaha 

juga harus memberikan jaminan atas penggantian mesin baru ketika terjadi pada 

kerusakan mesin yang fatal pada saat masih dalam waktu jaminan mengenai mesin 

yang diberikan oleh Yamaha tersebut 

7. Disarankan dalam variabel Harga selain memberikan harga yang murah dan harga 

yang kompetitif dengan pesaing Yamaha harus bisa menjelaskan kepada konsumen 

meskipun harga yang diberikan pada produk harga yang murah tetapi produk 

tersebut berkualitas.   

8. Untuk mengetahui atas minat beli konsumen terhadap Yamaha MT-25, perusahaan 

selain memberikan gaya dan desain yang diinginkan konsumen pada saat ini 
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perusahaan sebaiknya lebih memperkenalkan kembali merek Yamaha tersebut, 

memberikan kualitas produk yang lebih baik dan lebih berkualitas, fitur produk 

yang dapat meyakinkan kosumen, pelayanan yang baik terhadap konsumen, 

jaminan yang diberikan untuk konsumen dari produk tersebut, dan meyakinkan 

bahwa harga yang murah mampu memberikan kualitas yang baik dan mampu 

bersaing dengan kompetitor. 

9. Disarankan untuk penelitian selanjutnya yang akan menggunakan Yamaha MT-25 

sebagai objek, maka dapat melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan variabel 

yang tidak ada dalam penelitian ini. 

 


