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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

 Tanggapan responden mengenai Word of Mouth yaitu sebesar 3,24 yang 

artinya cukup baik karena berada pada interval 2,60-3,39. Hal ini menunjukkan 

bahwa word of mouth yang terjadi diantara konsumen Ace Cellular BEC Bandung 

adalah cukup baik. Untuk nilai yang tertinggi terdapat pada pernyataan “Pemberi 

informasi memberikan dorongan kepada Anda untuk membeli produk atau jasa 

Ace Cellular” dengan nilai 3,37. Akan tetapi, terdapat faktor yang perlu 

diperhatikan seperti pada pernyataan “Pemberi informasi menyarankan kepada 

Anda untuk menggunakan produk dan jasa Ace Cellular karena proses 

transaksinya mudah dilakukan.” karena memiliki rata-rata yang paling rendah 

yaitu sebesar 3,09. 

 Tanggapan responden mengenai Keputusan Pembelian di Ace Cellular 

BEC Bandung ialah sebesar 3,35 yang artinya cukup tinggi karena berada pada 

interval 2,60-3,39. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian konsumen di 

Ace Cellular ialah cukup tinggi, akan tetapi terdapat faktor yang perlu 

diperhatikan yaitu pernyataan untuk mencari informasi tentang Ace Cellular 
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melalui berbagai sumber informasi karena pernyataan tersebut memiliki rata-rata 

nilai yang paling rendah yaitu sebesar 3,11. 

 Dari hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi sederhana 

diketahui bahwa kontribusi strategi pemasaran word of mouth dalam keputusan 

pembelian ialah sebesar 58,7%  serta memiliki signifikansi yang sempurna yaitu 

0,000 yang artinya word of mouth memiliki posisi yang penting didalam 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen Ace Cellular BEC Bandung 

dengan t hitung yaitu sebesar 6,339 lebih besar daripada t tabel yaitu 1,660 yang 

artinya ialah Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti hipotesis yang penulis 

ajukan pada bab 2 yaitu “Strategi pemasaran Word of Mouth memiliki 

kontribusi secara signifikan dalam keputusan pembelian pada konsumen Ace 

Cellular BEC Bandung” dapat diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang 

berkaitan dengan word of mouth dan keputusan pembelian sebagai masukan bagi 

pihak Ace Cellular BEC Bandung. Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan 

penulis antara lain : 

 Dilihat dari hasil penelitian, bahwa word of mouth yang terjadi pada 

konsumen Ace Cellular BEC Bandung adalah cukup baik. Sebaiknya Ace Cellular 

terus memberikan pelayanan yang baik dan kualitas produk yang baik sehingga 

konsumen merasa puas dan dengan sendirinya para konsumen tersebut akan 

melakukan word of mouth yang baik kepada calon konsumen lainnya. 

 Dilihat dari hasil penelitian, penulis ingin menyarankan kepada perusahaan 

agar memberikan promosi penjualan melalui media sosial atau menetapkan harga 

yang lebih terjangkau. Dengan hal tersebut diharapkan para konsumen dapat 

dengan mudah untuk melakukan pembelian di Ace Cellular BEC Bandung. 

 Disarankan untuk penelitian selanjutnya tidak menggunakan variabel word 

of mouth untuk memprediksi keputusan pembelian pada konsumen konter telepon 

sellular. Disarankan untuk penelitian selanjutnya mencari faktor lain yang dapat 

atau yang memiliki kontribusi dalam keputusan pembelian pada konter telepon 

sellular misalnya menggunakan variabel kualitas pelayanan dalam keputusan 

pembelian Ace Cellular BEC Bandung. 

  


