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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan 
bab lima mengenai Pengaruh Promosi Penjualan terhadap proses keputusan 
pembelian suku cadang mobil merk Sparepart Factory di Kota Bandung, Kota 
Cimahi dan Kabupaten Bandung, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan 
memberikan saran sebagai masukan organisasi. 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkanhasilpenelitianmengenai mengenai Pengaruh Promosi 
Penjualan terhadap Proses keputusan pembelian suku cadang mobil merk 
Sparepart Factoryyang telahdibahassertaperhitungan-perhitunganstatistik yang 
dilakukan, makapenulismenarikkesimpulansebagaiberikut : 

1. Berdasarkan hasil perhitungan X, diketahui bahwa rata-rata tanggapan 
responden secara menyeluruh mengenai adanya Pengaruh promosi 
penjualan adalah 3,84 dengan dikategorikan baik secara keseluruhan 
berada pada interval 3,40 - 4,19 yang menunjukan nilai korelasi yang kuat. 
Dimana skor tertinggi sebesar 4,04 dalam pernyataan “Kesempatan untuk 
mendapatkan hadiah promosi”, sedangkan skor terendah sebesar 3,74 
dalam pernyataan “Informasi mengenai Produk Sparepart factory beredar”. 
 
 

2. Berdasarkan perhitungan variabel Y, diketahui bahwa rata-rata tanggapan 
responden secara menyeluruh mengenai Proses keputusan pembelian  
Produk Sparepart factory adalah 3,74 dengan predikat baik secara 
keseluruhan berada pada interval 3,40 - 4,19 yang menunjukan nilai yang 
kuat. Dimana skor tertinggi sebesar 3,9 dalam pertanyaan “Produk 
Sparepart factory dapat bersaing di produk sejenis” dan “Memutuskan 
membeli produk Sparepart factory setelah adanya promosi penjualan”. 
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Sedangkan skor terendah sebesar 2,98 terdapat dalam pernyataan “Ada 
rekomendasi produk Sparepart factory di lingkungan saya”. 

3. Penelitian ini menemukan bahwa hipotesis diterima, yaitu Promosi 
penjualan berpengaruh positif terhadap Proses keputusan pembelian. Dari 
hasil analisis korelasi Spearman, terlihat adanya hubungan kuat antara 
variabel promosi penjualan dengan variabel proses keputusan pembelian 
yaitu 0,739 yang termasuk kategori sangat kuat (0,60 – 0,799). Untuk 
hubungan satu arah positif artinya jika promosi penjualan dilaksanakan 
secara baik maka akan mempengaruhi proses keputusan pembelian. 
 
 

5.2 Saran 
 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengajukan 
beberapa saran untuk perusahaan, yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk menambah jangka waktu pembagian hadiah, misal dari persemester 
menjadi percaturwulanm atau membagi nilai hadiah menjadi lebih kecil 
namun menaikan intensitas pembagian hadiah. Strategi ini juga menjadi 
kesempatan untuk memperluas informasi produk. 
 

2. Selain melakukan promosi melalui medai cetak seperti brosur, jangkauan 
Promosi penjualan harus ditambah, misal melalui media lain seperti media 
elektronik atau media komunitas otomotif dan Pemasarane-commerce. 
Selain itu PT.Mitra Ghanim Indosarana disarankan meluaskan jaringan 
distribusi ke daerah lain. 
 

3. Ditekankan harus menguatkan nilai merk. Perusahaan dapat melakukan 
saluran promosi lainnya, misal dengan ikut serta dalam Eksibisi otomotif 
dan Demonstrasi produk di acara otomotif tersebut. 
 

4. PT.Mitra Ghanim Indosarana dapat mencoba upaya promosi baru 
berbentuk promosi silang dengan menggandeng perusahaan lain yang 
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berada dalam ruang lingkup yang sama. Misal dengan perusahaan jasa  
perawatan mobil atau perusahaan jasa pemasangan ban mobil. 


