
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut sehingga dapat menjawab identifikasi masalah 

yang terdapat pada bab sebelumnya. 

1. Gaya hidup dinilai baik oleh responden, hal ini berdasarkan hasil 

perhitungan skor – skor dari data yang telah dikumpulkan, dapat diketahui 

tanggapan respoden mengenai gaya hidup pada oxygen gym bandung 

dengan rata – rata presentase yaitu sebesar 71,5%. adapun nilai tertinggi 

presentase sebesar 74,8 % yaitu pada pernyataan “saya menggunakan jasa 

fitness center untuk mendukung hobi”. Adapun nilai terendah sebesar 68 

%. yaitu pada penyataan “saya menggunakan jasa fitness center karena 

membantu untuk berkomunikasi dengan keanggotaan klub.” 

 

2. Kebijakan Penetapan harga juga dinilai baik oleh responden, hal ini 

berdasarkan hasil perhitungan skor – skor dari data yang telah 

dikumpulkan dapat diketahui tanggapan respoden mengenai kebijakan 

penetapan harga pada oxygen gym bandung dengan rata – rata presentase 

yaitu sebesar 73,2%. Adapun adapun nilai tertinggi presentase sebesar 

74,4% yaitu pada pernyataan harga member per bulan di oxygen gym 

lebih murah dibandingkan harga member per bulan di tempat gym yang 

lain dan nilai terendah dengan presentase sebesar 71,8%, yaitu pada 

pernyataan harga yang telah ditetapkan oleh oxygen gym sudah sesuai 

dengan manfaat yang dirasakan. 

 

3. Proses keputusan pembelian juga dinilai baik oleh responden, hal ini 

berdasarkan hasil perhitungan skor – skor dari data yang telah 

dikumpulkan dapat diketahui tanggapan respoden mengenai proses 



keputusan pembelian pada oxygen gym bandung dengan rata – rata 

presentase yaitu sebesar 67,2%. Adapun adapun nilai tertinggi presentase 

sebesar 73,4% yaitu pada pernyataan menggunakan jasa oxygen gym 

karena merasa butuh sarana tempat untuk berolah raga dan nilai terendah 

dengan presentase sebesar 67,7% yaitu pada pernyataan merasa oxgen 

gym lebih baik dari tempat yang lain. 

 

4. Dari hasil penelitian diketahui bahwa gaya hidup mempengaruhi proses 

keputusan pembelian sebesar 50,4% dengan thitung yaitu 5,304 lebih besar 

dari ttabel  yaitu 1,658. kebijakan penetapan harga mempengaruhi proses 

keputusan pembelian sebesar 18,7% dengan thitung yaitu 1,996 lebih besar 

dari ttabel 1,658. Secara bersama sama gaya hidup dan kebijakan penetapan 

harga dapat menjelaskan variabel proses keputusan pembelian karena 

Fhitung yaitu 40,187 lebih besar daripada Ftabel yaitu 3,09, Serta variabel 

gaya hidup dan kebijakan penetapan harga dapat menjelaskan variabel 

proses keputusan pembelian sebesar 41,8%, maka untuk meningkatkan 

proses keputusan pembelian maka harus meningkatkan gaya hidup dan 

kebijakan penetapan harga karena memiliki pengaruh cukup besar. 

 

5.2 Saran 

  Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba memberikan saran – saran 

yang berkaitan dengan gaya hidup, kebijakan penetapan harga dan keputusan 

pembelian konsumen sebagai masukan bagi pihak perusahaan Oxygen Gym di 

masa yang akan datang. Adapun saran – saran yang dapat dikemukakan penulis 

antara lain: 

1. Oxygen Gym bisa mempromosikan tempat fitness nya dengan membuat 

event event tertentu, seperti kontes binaragawan atau seminar yang 

berhubungan dengan olahraga dan pentingnya gaya hidup sehat di era 

modern saat ini, hal ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi calon 



konsumen untuk datang ke Oxygen Gym, dan mencoba untuk berlatih di 

Oxygen Gym. 

 

2. Oxygen Gym dapat membuat akun media sosial untuk menjangkau pasar 

yang lebih luas khususnya di Kota Bandung , karena banyak dari 

masyarakatnya sudah sangat mengerti pentingnya gaya hidup sehat, 

memang sudah ada facebook saat ini dan terlihat belum cukup aktif, 

namun tidak ada salahnya mencoba membuat twitter atau instagram agar 

konsumen lebih mengenal perusahaan dan akan memudahkan perusahaan 

untuk berinteraksi dengan konsumen dan calon konsumen,  karena biaya 

nya yang lebih terjangkau dibandingkan harus membuat website, media 

sosial sangat membantu konsumen untuk lebih mudah mengetahui 

informasi tentang Oxygen Gym baik lokasi, harga maupun fasilitas – 

fasilitas yang tersedia di Oxygen Gym. 

 

3. Oxygen Gym sebaiknya menambahkan trainer bagi pelanggan, karena 

berdasarkan pengamatan di lapangan jumlah trainer memang masih 

sedikit, memang terkadang owner langsung turun ke lapangan dan selalu 

memberikan petunjuk bila ada yang tidak dimengerti, namun ketika owner 

tidak ada banyak dari pelanggan berbagi tips dan pengalaman hanya 

dengan member lain di Oxygen Gym, ditambah lagi dengan jika 

perusahaan membuat promo – promo tertentu bagi member yang bisa 

menarik konsumen untuk datang ke Oxygen Gym, sehingga nantinya 

harga bisa dirasakan manfaatnya dan tidak memberatkan bagi konsumen.. 

 

4. Berdasarkan kesimpulan dari point point tersebut, terdapat beberapa faktor 

lain yang tidak diteliti yang memiliki cukup besar pengaruh dari penelitian 

ini diantaranya adalah lokasi, kualitas pelayanan, dan periklanan. Variabel 

tersebut dapat digunakan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya yang 

akan meneliti di Oxygen Gym Bandung. 

 



 


