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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Periklanan yang dilakukan Green Truss dapat dikatakan menarik. Desain 

brosur dan banner yang sederhana dan mudah dimengerti menjadikan 

informasi yang tersaji didalamnya dapat mudah dimengerti dan menarik bagi 

konsumen. informasi yang ada didalam brosur dilengkapi dengan berbagai 

macam jenis produk serta spesifikasinya, serta di lengkapi dengan contoh 

produk dan aplikasinya, sehingga memudahkan konsumen mengetahui jenis 

produk yang sesuai. 

2. Promosi yang dilakukan dengan cara penjualan perseorangan oleh Green 

Truss dapat dikatakann efektif. Dengan mencari konsumen secara langsung 

kelapangan, menambah peluang penjualan semakin meningkat. Memberikan 

penawaran secara langsung dengan membawa serta contoh produk kepada 

konsumen, semakin membuat konsumen merasa tertarik dan yakin. Penjualan 

perseorangan yang dilakukan oleh Green Truss ini sangat tepat mengingat 

belum banyak orang yang mengetahui tentang Green Truss, sehingga dapat 

memperluas pasar dan mendapatkan perhatian lebih dari calon konsumennya.  

3. Pemasaran langsung yang dilakukan oleh Green Truss dapat dikatakan baik. 

Strategi pemasaran langsung yang dilakukan Green Truss diantaranya  kios 

dan katalog. Namun dari segi kenyamanan kios yang dinilai kurang nyaman 

dan aman dikarenakan ruangan yang menyatu antara tempat penyimpanan 

barang dengan tempat untuk melakukan transaksi.  

4. Pada keputusan pembelian terdapat beberapa indikator yang mendapat hasil 

yang kurang baik, yakni pada pemahaman akan produk, pemahaman akan 

Green Truss, ketertarikan konsumen terhadap rangka atap baja, ketertarikan 

akan membeli rangka atap baja di Green Truss dan kepastian membeli rangka 
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atap baja. Produk rangka atap baja yang tergolong produk baru membuat 

konsumen tidak terlalu mengerti tentang rangka atap ba ja, dan konsumen 

kurang tertarik kepada produk tersebut.  

5. Periklanan, penjualan perseorangan dan pemasaran langsung berpengaruh 

terhadap keputusan konsumen, hal tersebut dapat dibuktikan melalui proses 

pengujian hipotesis melalui analisis regresi berganda dan promosi yang paling 

significant adalah variabel pemasaran langsung yang memiliki pengaruh 

sebesar. Untuk variabel penjualan dan pemasaran langsung memiliki pengaruh 

yang positif, yang berarti kegiatan promosi tersebut dapat mempengaruhi 

proses keputusan pembelian konsumennya. Berikut merupakan penjelasan 

pengaruh secara simultan maupun parsial: 

Hasil ini menyatakan bahwa secara simultan Variabel Bebas yaitu variabel 

Penjualan perseorangan (X2) dan pemasaran langsung (X3) berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap Keputusan pembelian (Y). Sedangkan 

Periklanan (X1) tidak berpengaruh tehadap keputusan pembelian. Selanjutnya 

dari analisis regresi berganda menunjukan bahwa variabel Penjualan 

Perseorangan (X2) dan Pemasaran Langsung (X3)  mempunyai keeratan  

hubungan  dengan  variabel  Keputusan Pembelian (Y) sebesar 71,8%.  

Berdasarkan uji parsial melalui analisis regresi , diperoleh hasil Penjualan 

Perseorangan (X2) dan Pemasaran Langsung (X3) terhadap variabel Keputusan 

Pembelian (Y) secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut : 

A. Penjualan Perseorangan (X2) 

Analisis Regresi menunjukkan bahwa variabel Perseorangan (X2) memang 

berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Koefisien 

Regresi (B) sebesar 27% tingkat pengaruhnya rendah. 

B. Pemasaran Langsung (X3) 

Analisis Regresi variabel Pemasaran Langsung (X3) memang berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Koefisien Regresi (B) 

sebesar 64% menyatakan tingkat pengaruhnya kuat. 
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5.2 Saran 

 

Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba memberikan beberapa saran 

yang berkaitan dengan kegiatan periklanan, penjualan perseorangan dan 

pemasaran langsung sebagai masukan bagi pihak Green Truss untuk masa yang 

akan datang. Adapun saran-saran tersebut, adalah: 

1. Pihak Green Truss harus memperkecil ukuran dari brosur, agar brosur lebih 

menarik dan memudahkan konsumennya. Selain itu juga pihak Green Truss 

harus meningkatkan frekuensi penyebaran iklan yang berupa brosur dan 

kegiatan promosi lain yang telah dilakukan, sehingga jangkauan pemasaran 

yang dicapai lebih luas dan diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan. 

Oleh karena itu masyarakat kabupaten Garut khususnya calon pelanggan dapat 

memperoleh informasi mengenai produk yang di tawarkan oleh Green Truss 

secara spesifik. 

2. Pihak Green Truss harus menambah jumlah sales, untuk memaksimalkan 

promosi menggunakan penjualan perseorangan. 

3. Meningkatkan kenyamanan kios Green Truss seperti membuat suatu ruangan 

khusus untuk konsumennya, yaitu ruangan yang berfungsi untuk melakukan 

transaksi atau interaksi yang terpisah dengan ruang penyimpanan display 

barang serta ruang tunggu dengan fasilitas televisi, sehingga membuat 

konsumen lebih merasa nyaman dan aman ketika berada didalam kios. 

4. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, promosi yang paling besar 

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen adalah pemasaran 

langsung. Untuk untuk itu, dengan menambah jumlah kios khususnya di 

kabupaten Garut, dengan menempatkan kios di lokasi – lokasi yang strategis. 

Hal tersesut dirasa dapat meningkatkan penjualan produk Green Truss. 

Dengan menempatkan kios di lokasi – lokasi yang strategis.  


