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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian secara empiris di atas dapat di ambil kesimpulan 

bahwa kualitas produk, harga, dan promosi berpengaruh dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi 

kepada manajemen Honda Ahmad Yani untuk membuat kebijakan yang sesuai 

dengan hasil penelitian. Adapun hasil tanggapan responden dan saran untuk 

membuat kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Hasil tanggapan responden pada variabel kualitas produk Honda BRV 

mempunyai kualitas yang baik. Pada pernyataan Honda BR-V di dukung oleh 

bengkel resmi yang cukup banyak dan mudah di akses memiliki tanggapan 

responden tertinggi, sedangkan pernyataan Saya terkesan melihat honda BR-V 

sejak pertama melihatnya memiliki tanggapan responden terendah. 

2. Hasil tanggapan responden pada variabel harga berada pada kriteria yang baik. 

pada pernyataan Harga mobil honda BR-V bervariasi sesuai type memiliki 

tanggapan responden yang tinggi dan pernyataan Harga mobil BR-V sudah 

mendapatkan potongan harga yang besar memiliki tanggapan responden 

terendah. 

3. Hasil tanggapan responden pada variabel promosi berada pada kriteria baik. 

Pada pernyataan Frekuensi publisitas yang dilakukan honda BR-V terbilang 

tinggi (pameran, showroom event, dsb) memiliki tanggapan responden 

tertinggi dan pernyataan Iklan mobil honda BR-V memiliki daya tarik yang 
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unik, baik gaya bahasa yang di gunakan, bintang iklan, maupun cara 

menyampaikan pesan, Mobil honda BR-V menanyangkan iklannya melalui 

berbagai media, dan Intensitas penawaran yang dilakukan tenaga penjualan 

sangat tinggi  memiliki tanggapan responden terendah. 

4. Hasil tanggapan responden pada variabel keputusan pembelian berada pada 

kriteria baik. Pada pernyataan Saya akan membeli lagi mobil honda di dealer 

honda ahmad yani memiliki tanggapan responden tertinggi dan pernyataan 

Saya merasa mempunyai kebutuhan atau keinginan untuk membeli mobil 

honda BR-V di dealer honda ahmad yani serta Saya membeli mobil honda BR-

V setelah membandingkan dengan produk sejenis di dealer lain  memiliki 

tanggapan responden terendah. 

5. Hasil pengujian statistik secara bersama-sama terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel kualitas produk, harga, dan promosi terhadap 

keputusan pembelian Honda BRV. Secara simultan kualitas produk, harga, dan 

promosi memberikan kontribusi pengaruh sebesar 55,7% terhadap keputusan 

pembelian, sedangkan sisanya 44,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang 

tidak diteliti. 

6. Hasil pengujian statistik secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari 

pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas produk, harga, dan promosi 

terhadap keputusan pembelian Honda BRV. Variabel harga memberikan 

pengaruh yang paling besar terhadap keputusan pembelian sebesar 28.40%. 

Sebaliknya promosi memberikan pengaruh yang paling kecil terhadap 

keputusan pembelian sebesar 13,12% 
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5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah di kemukakan 

di atas, maka selanjutnya di berikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan penjualan dan menarik minat konsumen untuk 

membeli Honda BR-V, harus dapat meningkatkan  kualitas produk yang 

baik dan dapat membuat penampilan lebih menarik. Dari tanggapan 

konsumen terhadap kualitas produk ini ada empat point yang mendapatkan 

nilai di bawah rata-rata yaitu Desain interior Honda BR-V yang elegan, 

Ukuran atau Dimensi Honda BR-V yang tidak terlalu besar, Kesan 

pertama (first impression) melihat BR-V yang kurang baik, dan Honda 

BR-V dapat di andalkan di segala medan. Hal ini bisa di jadikan sebagai 

bahan pertimbangan PT Honda Prospek Motor bahwa desain interior harus 

di buat lebih baik dari kondisi sekarang, kemudian tampilan sebagai mobil 

SUV harus lebih macho dan kekar sebagai ciri khas  mobil SUV agar bisa 

meyakinkan konsumen untuk menggunakannya di segala medan jalan 

yang ada di Indonesia. Misalnya dengan minor change pada Dashboard,  

bagasi dan bagian samping agar lebih berbeda di banding Honda Mobilio, 

atau di rubah dengan menduplikasi Honda HR-V. 

2. Untuk meningkatkan penjualan dan menarik minat konsumen untuk 

membeli Honda BR-V, dapat mempertimbangkan hasil tanggapan 

responden mengenai harga. Ada  tiga hal tanggapan responden yang bisa 

jadi bahan pertimbangan , yaitu, Harga Honda BR-V yang tidak sesuai 

dengan harapan yang di inginkan, DP yang masih mahal dan Potongan 
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harga yang kecil. Kebijakan harga tersebut harus di tanggapi oleh pihak 

Perusahaan, baik PT Honda Prospek Motor sebagai produsen maupun 

Dealer sebagai penjual retail. Kebijakan yang bisa di lakukan adalah 

dengan cara memberikan  potongan harga atau diskon yang besar atau 

memberikan tambahan bonus berupa aksesories, biaya perawatan service 

gratis selama masa garansi yaitu 3 tahun (paket cermat) dan sebagainya, 

kemudian memberikan kemudahan pembayaran dengan menyediakan 

fasilitas down payment(DP) yang lebih murah. Hal ini dealer bisa 

bekerjasama dengan leasing atau lembaga pemberi kredit yang bisa 

mengadopsi ke inginan konsumen. 

3. Untuk kegiatan promosi, dealer Honda Ahmad Yani harus bisa 

mempertahankan frekuensi publisitas melalui pameran, showroom 

event,dan sebagainya. Untuk bintang iklan dan bahasa iklan harus di rubah 

menjadi lebih menarik konsumen. Dalam hal publisitas melalui berbagai 

media harus di tingkatkan intensitasnya, terutama penawaran yang di 

lakukan oleh tenaga penjualan. 

4. Dalam hal keputusan pembelian lagi di dealer Honda Ahmad Yani harus di 

sertai dengan pelayanan yang baik dan pemberian diskon yang menarik, 

dan memberikan value yang lebih bagi konsumen karena ketika di 

bandingkan dengan dealer lain, konsumen menjadi tidak tertarik lagi untuk 

membeli mobil Honda BR-V di dealer Honda Ahmad Yani. 

5.3  Keterbatasan penelitian 
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 Berdasarkan hasil penelitian ini, kemungkinan hasilnya masih kurang 

memuaskan karena adanya beberapa keterbatasan. Meskipun penelitian ini 

memberi sumbangan terhadap hasil-hasil yang telah di capai dalam penelitian 

terdahulu, akan tetapi masih ada beberapa keterbatasan yang bisa di jadikan 

perhatian para peneliti mendatang. Keterbatasan tersebut adalah: 

1. Objek penelitian ini di lakukan pada dealer mobil, Honda Ahmad Yani 

Bandung, sehingga kesimpulan yang di peroleh tentunya belum 

memungkinkan untuk di jadikan kesimpulan yang berlaku umum jika 

diterapkan pada objek lain di luar objek penelitian ini. 

2. Penelitian ini hanya memfokuskan pada Honda Ahmad Yani Bandung, 

sehingga ada kemungkinan berbeda,jika penelitian di lakukan di dealer 

lain atau pada skala yang lebih besar, seperti misalnya penelitian di dealer 

kota Bandung dan seterusnya. 

3. Untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana menciptakan sikap 

konsumen untuk melakukan keputusan pembelian pada kasus Honda BR-

V ini, peneliti hanya memfokuskan pada tiga faktor saja yaitu Kualitas 

produk, Harga dan Promosi, yang menurut peneliti cukup relevan dengan 

fenomena yang terjadi terhadap penjualan mobil Honda BR-V. Pada kasus 

dan tempat berbeda tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor lain 

yang mungkin mempengaruhi sikap konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian, misalnya citra merek, pelayanan dan lain-lain. 

5.4 Agenda Penelitian Mendatang 
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1. Penelitian mendatang sebaiknya di sarankan untuk mereplikasi penelitian 

ini dengan menggunakan sampel yang lebih besar dan luas secara 

geografis, demografis, maupun cakupannya. Hal tersebut di maksudkan 

agar tercapai perkembangan pemahaman mengenai kualitas produk, harga 

dan promosi terhadap keputusan pembelian. 

2. Pada penelitian  selanjutnya, mungkin bisa di kembangkan indikator-

indikator lain secara lebih detil dalam mengukur variable-variabel 

penelitian.  

 

 

 

 

 


