
 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis diterima yaitu variabel stimuli pemasaran yang 

terdiri dari  produk (X1), harga (X2) tempat (X3) dan promosi (X4),   

berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil merek Pajero  di Bandar 

Lampung  (Y). Hal ini dibukti kan sebagai berikut : 

1. Hasil uji secara simultan dengan menggunakan uji F terdapat pengaruh 

pada semua variabel bebas terhadap keputusan pembelian mobil merek 

pajero  di Bandar Lampung  (Y),  karena nilai Fhitung (173,673) >Ftabel. 

(2,44) 

2. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan uji t terhadap masing-

masing variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian mobil merek pajero  di Bandar Lampung  (Y), dikarenakan 

nilai thitung (2.276) > ttabel (1,657) variabel produk (X1),  nilai thitung     

(4.829) > ttabe l(1,657), variabel  Harga  (X2),  nilai thitung  (2.431)  > ttabel 

(1,657) variabel tempat  (X3). nilai thitung  (6.229)  > ttabel (1,657) variabel 

tempat  (X4). 

3. Hasil uji pada nilai R Square adalah sebesar 0,849 Nilai tersebut dapat 

menunjukkan bahwa dari variabel yang diteliti yaitu variabel produk (X1) 
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harga (X2) tempat (X3) dan promosi(X4),   yaitu dapat menjelaskan 

terhadap keputusan pembelian sebesar 84,9%, sedangkan sisanya yaitu 

sebesar 15,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini, artinya nilai ini dapat naik atau turun apabila satu variabel 

bebas ditambahkan ke dalam model yang diuji. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat 

diberikan adalah : 

1. Untuk variabel promosi  (0,447) sebagaimana  hasil penelitian ini PT 

Berlian Utama Motor  agar meningkatkan promosi dan memberikan 

penawaran kepada konsumen dengan bunga yang rendah, melalui 

kegiatan pameran sehingga konsumen lebih tertarik dengan produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

2. Untuk variabel harga  (0,282) PT Berlian Utama motor  agar 

menganalisis  dan mengembangkan  strategi kerjasama dengan berbagai 

perusahaan yang terdiri dari bidang leasing dan bank  sehingga 

konsumen lebih banyak mendapatkan pilihan untuk mempermudah untuk 

melakukan pembayaran dan mendapatkan potongan harga yang lebih 

membuat konsumen tertarik. 

3.  Untuk variabel  produk ( 0, 167)  khususnya fitur dan jaminan: 

-  PT Berlian Utama Motor  dapat menganalisis  dan mengembangkan 

produk serta meningkatkan stok variasi warna yang mengakomodasi 

peminat  yang mayoritas pria 
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- Disarankan, waktu tunggu pesan hingga datanya mobil dengan 

pilihan  warna  yang diinginkan konsumen relatif lebih singkat. 

- Disarankan, menampilkan berbagai artikel yang dimuat di media  

massa sebagai pembuktian bahwa ketangguhan airbags pada pajero 

yang telah menyelamatkan penumpang dan pengemudi selamat, 

sehingga menambah keyakinan konsumen untuk membeli mobil 

Pajero. 

4. Untuk variabel tempat (0,118)  PT Berlian Utama Motor  sebaiknya 

memperluas  kantor cabang disetiap kota, letak kantor cabang  sebaiknya 

dipilih ditempat yang lebih strategis seperti ditengah kota, sehingga 

konsumen dapat mudah  menjangkau akses menuju dealer tersebut tanpa 

terhalang oleh jarak yang sulit untuk dijangkau. 


