
 

80 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh harga, kepercayaan terhadap proses 

keputusan pembelian Pada Bus MGI Jurusan Bandung-Sukabumi, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil tanggapan responden, rata-rata skor jawaban variabel harga 

diperoleh sebesar 4,03 dimana berdasarkan interpretasi skor nilai tersebut berada pada 

tingkatan baik. Hasil penelitian tersebut memberikan kesan bahwa harga  pada Bus 

MGI Jurusan Bandung-Sukabumi terjangkau dan sesuai dengan manfaat yang 

dirasakan oleh responden. 

2. Berdasarkan hasil tanggapan responden, rata-rata skor jawaban variabel Kepercayaan 

diperoleh sebesar 4,21 dimana berdasarkan interpretasi skor nilai tersebut berada pada 

tingkatan sangat baik. Kondisi ini memberikan kesan bahwa Bus MGI Jurusan 

Bandung-Sukabumi terpercaya dan semua informasi yang diberikan sesuai dengan 

kenyataan yang ada. 

3. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai t hitung  X1= 2.375 dengan tingkat 

signifikansi 0,20. Maka dapat disimpulkan bahwa Variabel Harga (X1) tidak memiliki 

pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Proses Keputusan Pembelian 

(Y). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai t hitung = 8.174  dengan tingkat 

signifikansi 0,00. Maka dapat disimpulkan bahwa Variabel Kepercayaan (X2) tidak 

memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Proses Keputusan 

Pembelian (Y). Berdasarkan hasil uji F, didapat hasil F hitung sebesar 74,878 dan f 

tabel 3.090 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. Maka dapat ditarik kesimpulan 
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bahwa secara simultan kualitas harga, dan kepercayaan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap proses keputusan pembelian. Hasil perhitungan dengan 

menggunakan program SPSS dapat diketahui bahwa nilai R sebesar 0,779. 

Berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi, nilai tersebut termasuk dalam 

kategori kuat. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel terikat dengan seluruh variabel 

bebas secara bersama-sama memiliki hubungan yang kuat yaitu sebesar 77.9%. 

 

5.2 Saran 

 Setelah menguraikan kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan saran-saran 

sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi manajemen dan diharapkan dapat bermanfaat 

untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Adapun saran tersebut adalah: 

1. Tentang harga yang diberikan oleh Pihak Bus MGI Bandung-Sukabumi, untuk 

menarik konsumen selama proses keputusan pembelian hingga akhirnya dapat 

mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut, pengelola atau pemilik Bus 

MGI harus menetapkan harga yang terjangkau, misalnya memberikan harga yang 

berbeda bagi pelajar, memberikan potongan harga di hari libur, agar harga yang 

diberikan bermanfaat, dan menetapkan harga sesuai dengan keinginan konsumen. 

2. Untuk membantu konsumen dalam meraih keputusan untuk membeli, pengelola atau 

pemilik harus menciptakan kepercayaan pada konsumen dengan pelayanan yang baik, 

contohnya memberikan informasi saat perjalanan sesuai dengan kenyataan dan 

memberikan garansi atau potongan harga apabila harga tidak sesuai dengan ketentuan. 

3. Disarankan untuk penelitian selanjutnya yang akan menggunakan Bus MGI Jurusan 

Bandung-Sukabumi sebagai objek, dapat melanjutkan penelitian ini dengan 

menggunakan variabel yang tidak ada dalam penelitian ini. Variabel yang disarankan 

adalah kualitas pelayanan dan loyalitas konsumen. 
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