
   
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN    

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh 

Word Of Mouth Communication terhadap keputusan pembelian produk Brownies 

Kukus Amanda, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan 

memberikan beberapa saran.  

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui analisa data statistik 

dari kuesioner yang disebarkan, observasi dan wawancara maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tanggapan responden mengenai Word Of Mouth Communication, yaitu 

sebesar 3,98 yang artinya baik karena berada pada interval 3,40 

 

4,19. Walau 

demikian terdapat beberapa elemen yang memiliki nilai di bawah rata-rata 

seperti pemberi informasi memberikan dorongan untuk membeli produk 

Brownies kukus Amanda.   

2. Tanggapan responden mengenai keputusan pembelian produk Brownies 

Kukus Amanda, yaitu sebesar 3,90 yang artinya tinggi karena berada pada 

interval 3,40 

 

4,19. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian 

konsumen tinggi, akan tetapi terdapat terdapat faktor yang perlu diperhatikan 

yaitu penyataan untuk merasa puas setelah merasakan produk Brownies Kukus 

Amanda karena pernyataan tersebut memiliki nilai lebih rendah dibandingkan 

dengan rata-rata secara keseluruhan.  

3. Hubungan word of mouth communication terhadap keputusan pembelian 

produk Brownies Kukus Amanda berdasarkan perhitungan korelasi Rank 

Spearman, diperoleh nilai rs sebesar 0,678. Karena nilai rs berada diantara 

0,600-0,799 maka hubungan antara word of mouth communication dengan 

keputusan pembelian produk Brownies Kukus Amanda dapat dikatakan kuat. 

Hasil perhitungan koefisien determinasi adalah 45,96% dan sisanya 54,04% 



   
dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti oleh penulis. Dari 

perhitungan uji hipotesis, nilai t hitung = 9,13 lebih besar dari ttabel = 1,663 Ini 

berarti Ho ditolak dan Hi diterima, word of mouth communication maka 

memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian produk 

Brownies Kukus Amanda. Hal ini berarti hipotesis yang penulis ajukan pada 

Bab I yaitu word of mouth communication berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian produk Brownies Kukus Amanda , dapat diterima.  

5.2. Saran  

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisis, maka penulis 

memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak 

perusahaan dalam mengatasi berbagai kekurangan yang ada, yaitu: 

1. Perusahaan perlu melakukan survei kepuasan pelanggan secara kontinyu, 

dengan diketahuinya tingkat kepuasan pelanggan maka perusahaan dapat 

melakukan pembaharuan ulang. Untuk menjamin keberlangsungan 

komunikasi mulut ke mulut (word of mouth) yang  positif antara pemberi 

informasi dengan penerima informasi.   

2. Pada hasil penelitian responden, pihak yang paling berperan dalam 

memberikan informasi sebanyak 79% adalah keluarga dan teman. Untuk itu 

perusahaan dalam hal ini penting untuk tetap mempertahankan komunikasi 

positif yang terjadi tersebut, bahkan dapat meningkatkan terjadinya 

komunikasi mulut ke mulut yang lebih tinggi, dengan cara memberikan 

souvenir seperti kalender atau gantungan kunci, atau menggunakan atribut 

produk seperti kantong plastik yang dapat digunakan ulang, sehingga souvenir 

tersebut dapat menarik perhatian orang lain. Dengan demikian diharapkan 

dapat merangsang terciptanya komunikasi mulut ke mulut kepada keluarga 

dan teman yang lain. 

3. Dilihat dari hasil penelitian, proses komunikasi (word of mouth) produk 

Brownis Kukus Amanda dari pemberi informasi ke penerima informasi dapat 

dinyatakan baik. Sedangkan dilihat dari sumber informasi yang berasal dari 

media elektronik atau media cetak hanya sebesar 3%. Dengan demikian    



   
akan lebih baik lagi apabila ditunjang oleh aktivitas promosi lain misalnya 

periklanan melalui media elektronik dan media cetak untuk dapat 

memperkenalkan produk Brownis Kukus Amanda yang lebih luas lagi.                                             


