
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan analisis, maka disimpulkan bahwa Promosi Penjualan Berpengaruh 

Terhadap Keputusan Pembelian di Hypermart Bandar Lampung. Kesimpulan 

tersebut menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini didasarkan pada: 

 

1. Analisis regresi linear berganda yang dilakukan telah menunjukkan nilai 

koefesien determinasi (R
2
) untuk keputusan pembelian adalah 0,766. Hal ini 

berarti sebesar 76,6% perubahan variabel keputusan pembelian dapat 

dijelaskan oleh perubahan variabel Potongan Harga, Kupon, Hadiah, dan Poin 

Belanja secara bersama-sama. Sedangkan sisanya sebesar 23,4% dijelaskan 

dengan variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 

 

2. Secara parsial kesadaran merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

dengan tingkat pengaruh yang berbeda pada masing-masing variabel adalah 

sebagai berikut:   

- Variabel  Hadiah  merupakan variabel yang paling mempengaruhi 

keputusan pembelian di Hypermart Bandar Lampung dengan besar 

pengaruhnya senilai 0,446 atau sebesar 44,6%. 
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- Variabel Potongan Harga merupakan variabel kedua yang mempengaruhi 

keputusan pembelian di Hypermart Bandar Lampung dengan besar 

pengaruhnya senilai 0,202 atau sebesar 20,2%. 

- Variabel Kupon berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefesien 

regresi sebesar 0,194 atau sebesar 19,4% 

- Variabel Poin Belanja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

dengan nilai koefesien regresi sebesar 0,169 atau sebesar 16,9%. 

 

5.2   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat 

dikemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan 

kontribusi terhadap promosi penjualan di Hypermart Bandar Lampung. Saran 

yang dapat diberikan antara lain: 

1. Hypermart perlu meningkatkan kinerja untuk variabel Kupon dan Poin 

Belanja. Peningkatan kinerja dapat dilakukan dengan selalu memberikan 

kemudahan dalam hal penukaran poin ataupun pemberian kupon. 

Pemberian informasi yang jelas juga dibutuhkan agar konsumen tidak 

menyalahartikan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak 

Hypermart. Promo kupon dan poin belanja yang diberikan Hypermart juga 

hendaknya dilakukan semenarik mungkin sehingga dapat menggugah hati 

para konsumen dalam penggunaan kupon dan pengumpulan poin belanja. 
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2. Pihak Hypermart Bandar Lampung perlu mempertahankan kinerja Hadiah 

dan Potongan Harga. Hal ini dikarenakan variabel ini adalah variabel yang 

paling disukai dan berdampak paling baik daripada variabel lainnya. 

Hypermart perlu memberikan hadiah- hadiah dan potongan harga yang 

lebih menarik lagi kedepannya, seperti pemberian diskon yang berlaku 

kelipatan, event diskon besar- besaran pada waktu- waktu tertentu. 

Pemberian hadiah yang dilakukan hendaknya merupakan program hadiah 

dari pihak Hypermart itu sendiri dan bukan termasuk program pemberian 

produsen produk seperti misalnya souvenir Hypermart, hadiah mobil 

tahunan, dan lain- lain. Kedua promosi tersebut akan lebih baik lagi 

apabila dilakukan secara rutin sehingga hal tersebut dapat meningkatkan 

intensitas pengunjung dan juga berdampak  pada peningkatan penjualan. 


