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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang penulis sebarkan kepada 

115 responden yang dipilih pada penelitian yang berjudul “Hubungan Brand 

Image Dengan Proses Keputusan Pembelian Sepeda Motor Suzuki Di Kota 

Bandung”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Brand image dari sepeda motor Suzuki adalah setuju atau dapat dikatakan 

baik, hal ini dilihat dari keseluruhan jawaban responden yaitu pengguna 

sepeda motor Suzuki diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,14 

yang berada pada range antara 3,40 – 4,19. 

2. Keputusan pembelian dari sepeda motor Suzuki adalah setuju atau dapat 

dikatakan tinggi. Dilihat dari keseluruhan jawaban responden yaitu 

pengguna sepeda motor Suzuki diperoleh nilai rata-rata keseluruhan 

sebesar 4,12 yang berada pada range antara 3,40 - 4,19. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi rank spearman,  hubungan brand 

image dengan proses keputusan pembelian sepeda motor Suzuki di 

Indonesia, terlihat adanya hubungan yang kuat antara variabel brand 

image dengan keputusan pembelian, yaitu sebesar 0,643 yang berada pada 

interval 0,60-0,799. Untuk arah hubungan menunjukan arah hubungan 

positif yang artinya jika brand image baik maka proses keputusan 

pembelian akan meningkat dan begitu pula sebaliknya. Besarnya 

kontribusi brand image terhadap keputusan pembelian sebesar 41,34%, 

sedangkan sisanya 58,66% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. 
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5.2  Saran 

 Dengan mengamati penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba 

mengajukan beberapa saran untuk dijadikan masukan bagi pihak Suzuki untuk 

meningkatkan penjualan dan menjadikan Suzuki menjadi perusahaan  yang 

berkualitas tidak hanya dari segi produk, namun juga memiliki brand image yang 

baik diantaranya: 

1) Agar brand image Suzuki menjadi semakin baik dan mudah diingat, 

sebaiknya perusahaan perlu meningkatkan promosi produknya dengan 

berbagai cara yang bisa dilakukan diantaranya lebih gencar dalam sisi 

advertising di berbagai media seperti mengadakan pameran otomotif yang 

biasa adakan di tempat-tempat umum ataupun di pusat perbelanjaan. Hal 

tersebut tentu saja dapat mempertahankan citra yang sudah ada dibenak 

konsumen sehingga akan memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa 

Suzuki merupakan merek sepeda motor yang baik dan sangat menggeluti 

bidang otomotif. 

2) Dilihat dari analisis pernyataan responden terhadap brand image, walaupun 

secara keseluruhan jawaban responden sangat setuju, Sebaiknya Suzuki 

melakukan peninjauan kembali mengenai kapasitas mesin (CC) yang 

dilekatkan pada produk sepeda motornya agar lebih sesuai dengan ukuran 

body sepeda motor.  

3) Agar mudah dijangkau, lokasi penjualan dan juga dealer resmi sepeda 

motor Suzuki perlu disebar dan diratakan diberbagai tempat agar konsumen 

mudah menemukan. Tentunya hal tersebut harus sesuai dengan berbagai 

kondisi dan juga pertimbangan yang berlaku pada perusahaan. 

4) Peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya dan kepada praktisi 

lain untuk melanjutkan penelitian dengan variabel lain seperti Promosi, 

Harga, untuk meningkatkan proses keputusan pembelian konsumen sepeda 

motor Suzuki. Diharapkan peneliti selanjutnya tidak hanya memperoleh 

data hanya melalui kuesioner saja tetapi juga senantiasa melakukan 

wawancara dan observasi langsung pada objek penelitian sehingga dapat 

menghasilkan informasi yang lebih bervariatif. 


