
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Simpulan 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan hasil penelitian 

mendukung hipotesis, bahwa keputusan memilih arena permainan olahraga bilyar pada Glow 

Billiard and Lounge Simpur Center di Bandar Lampung dipengaruhi oleh faktor intern (motivasi, 

persepsi, belajar) dan faktor ekstern (kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi). Hal ini dapat 

dibuktikan melalui: 

A.   Analisis Kuantitatif   

1. Hasil perhitungan Chi Kuadrat faktor motivasi  terhadap putusan diperoleh nilai sebesar 

43,35 (Lampiran 6). Uji signifikansi taraf nyata 5% dengan derajat bebas df = 4 pada tabel 

nilai Chi Kuadrat diperoleh nilai sebesar 9,49 (Lampiran 6). Hasil perhitungan lebih besar 

daripada tabel, maka Ho ditolak yang berarti faktor motivasi berpengaruh positif bagi 

konsumen dalam pengambilan putusan memilih bermain bilyar pada Glow Billiard and 

Lounge Simpur Center. 



 

2. Hasil perhitungan Chi Kuadrat faktor belajar terhadap putusan konsumen diperoleh nilai 

sebesar 62,01 (Lampiran 6). Uji signifikansi taraf nyata 5% dengan derajat bebas df = 4 pada 

tabel nilai Chi Kuadrat diperoleh nilai sebesar 9,49 (Lampiran 6). Hasil perhitungan lebih 

besar daripada tabel, maka Ho ditolak yang berarti faktor belajar berpengaruh positif bagi 

konsumen dalam pengambilan putusan memilih bermain bilyar pada Glow Billiard and 

Lounge Simpur Center. 

3. Hasil perhitungan Chi Kuadrat faktor persepsi terhadap putusan diperoleh nilai sebesar 25,3 

(Lampiran 6). Uji signifikansi taraf nyata 5% dengan derajat bebas df = 4 pada tabel nilai 

Chi Kuadrat diperoleh nilai sebesar 9,49 (Lampiran 6). Hasil perhitungan lebih besar 

daripada tabel, maka Ho ditolak yang berarti faktor persepsi berpengaruh positif bagi 

konsumen dalam pengambilan putusan memilih bermain bilyar pada Glow Billiard and 

Lounge Simpur Center. 

 

4. Hasil perhitungan Chi Kuadrat faktor kebudayaan terhadap putusan diperoleh nilai sebesar 

16,94 (Lampiran 6). Uji signifikansi taraf nyata 5% dengan derajat bebas df = 4 pada tabel 

nilai Chi Kuadrat diperoleh nilai sebesar 9,49 (Lampiran 6). Hasil perhitungan lebih besar 

daripada tabel, maka Ho ditolak yang berarti faktor kebudayaan berpengaruh positif bagi 

konsumen dalam pengambilan putusan memilih bermain bilyar pada Glow Billiard and 

Lounge Simpur Center. 

 

5. Hasil perhitungan Chi Kuadrat faktor kelas sosial terhadap putusan diperoleh nilai sebesar 

16,76 (Lampiran 6). Uji signifikansi taraf nyata 5% dengan derajat bebas df = 4 pada tabel 

nilai Chi Kuadrat diperoleh nilai sebesar 9,49 (Lampiran 6). Hasil perhitungan lebih besar 

daripada tabel, maka Ho ditolak yang berarti faktor belajar berpengaruh positif bagi 



konsumen dalam pengambilan putusan memilih bermain bilyar pada Glow Billiard and 

Lounge Simpur Center. 

 

6. Hasil perhitungan Chi Kuadrat faktor kelompok referensi terhadap putusan  diperoleh nilai 

sebesar 17,26 (Lampiran 6). Uji signifikansi taraf nyata 5% dengan derajat bebas df = 4 pada 

tabel nilai Chi Kuadrat diperoleh nilai sebesar 9,49 (Lampiran 6). Hasil perhitungan lebih 

besar daripada tabel, maka Ho ditolak yang berarti faktor kelompok referensi berpengaruh 

positif bagi konsumen dalam pengambilan putusan memilih bermain bilyar pada Glow 

Billiard and Lounge Simpur Center. 

 

7. Hasil perhitungan Chi Kuadrat terhadap faktor intern dan faktor ekstern perilaku konsumen 

terhadap putusan diperoleh nilai sebesar 24,12  (Lampiran 6). Uji signifikansi taraf nyata 5% 

dengan derajat bebas df = 4 pada tabel nilai Chi Kuadrat diperoleh nilai sebesar 9,49  

(Lampiran 6). Hasil perhitungan lebih besar daripada tabel, maka Ho ditolak yang berarti 

faktor intern dan faktor ekstern perilaku konsumen berpengaruh positif bagi konsumen 

dalam pengambilan putusan memilih bermain bilyar pada Glow Billiard and Lounge Simpur 

Center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      B.  Kualitatif 

 

1. Berdasarkan hasil dari jawaban konsumen dari kuesioner yang diajukan mengenai faktor 

motivasi dengan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan produk jasa yang 

ditawarkan Glow Billiard and Lounge Simpur Center antara lain tentang pemenuhan 

kebutuhan akan hiburan, rasa gengsi dan beraktualisisi diri, kebutuhan akan olahraga 

bilyar. Diketahui bahwa semua variabel yang ditanyakan memotivasi konsumen untuk 

datang  ke Glow Billiard and Lounge Simpur center. Promosi yang dilakukan pihak Glow 

seperti pemberian harga khusus bagi mahasiswa dan member, potongan harga pada 

makanan dan minuman, serta promo media cetak dan pengadaan turnamen terbuka bagi 

pemula sejauh ini cukup memberikan hasil yang positif tapi tentunya ada beberapa hal 

yang patut dipertimbangkan terkait program promosi untuk mempertahankan bahkan 

menambah jumlah pengunjung.  

 

2. Berdasarkan hasil dari jawaban konsumen dari kuesioner yang diajukan mengenai faktor 

belajar dengan pertanyaan tentang minat untuk kembali dan respon setelah 

mengkonsumsi jasa yang ditawarkan oleh Glow Billiard and Lounge Simpur Center, 

didapatkan kesimpulan bahwa konsumen cukup puas dan berminat untuk kembali 

bermain bilyar di Glow Billiard and Lounge Simpur Center. 

 

 

3. Berdasarkan hasil dari jawaban konsumen dari kuesioner yang diajukan mengenai faktor 

persepsi dengan pertanyaan mengenai citra Glow Billiard and Lounge Simpur Center, 



dan persepsi perbandingan antara Glow Billiard and Lounge Simpur Center dengan arena 

olahraga bilyar lain di Bandarlampung, didapatkan hasil bahwa konsumen menganggap 

citra Glow Billiard and Lounge Simpur Center cukup baik,  

 

4. Berdasarkan hasil dari jawaban konsumen dari kuesioner yang diajukan mengenai faktor 

budaya dengan pertanyaan yang berhubungan dengan faktor budaya seperti intensitas 

bermain bilyar di Glow Billiard and Lounge Simpur Center  dan anggapan bahwa 

olahraga bilyar identik dengan hal-hal yang negatif. Diperoleh kesimpulan bahwa 

sebagian besar konsumen sering bermain bilyar masih mengidentikkan olahraga bilyar 

dengan hal-hal yang negatif. 

 

 

5. Berdasarkan hasil dari jawaban konsumen dari kuesioner yang diajukan mengenai faktor 

kelas sosial dengan pertanyaan mengenai pengaruh tingkat penghasilan, dan tingkat 

keksesuaian harga yang ditawarkan Glow Billiard and Lounge Simpur Center, diperoleh 

kesimpulan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap aktivitas bermain bilyar 

serta tingkat harga yang ditawarkan Glow Billiard and Lounge Simpur Center telah 

sesuai dengan sarana dan prasarana yang diberikan. 

 

6. Berdasarkan hasil dari jawaban konsumen dari kuesioner yang diajukan mengenai faktor 

kelompok referensi dengan pertanyaan mengenai tentang pengaruh teman dalam 

mengambil keputusan bermain bilyar serta minat konsumen kelompok yang diikuti 

banyak yang menjadi konsumen di Glow Billiard and Lounge Simpur Center didapatkan 



kesimpulan bahwa keduanya sama-sama mempengaruhi konsumen dalam pengambilan 

keputuan bermain bilyar di Glow Billiard and Lounge Simpur Center. 

 

7. Berdasarkan hasil dari jawaban konsumen dari kuesioner yang diajukan mengenai faktor 

putusan pertanyaan mengenai pengaruh pelayanan, prasarana, lokasi dan kebijakan harga 

dalam mengambil keputusan bermain bilyar di Glow Billiard and Lounge Simpur Center 

diketahui bahwa semua variabel pertanyaan mempengaruhi konsumen dalam mengambil 

keputusan bermain bilyar di Glow Billiard and Lounge Simpur Center. Namun untuk 

lebih memperkuat posisi pasar, mempertahankan dan menambah jumlah pengunjung 

hendaknya pihak Glow Billiard and Lounge Simpur Center mengambil langkah-langkah 

yang strategis seperti memperhatikan sarana dan prasarana dengan lebih baik, 

penambahan fasilitas seperti televisi, perbaikan toilet yang terlihat tidak rapih serta 

pemenuhan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi konsumen.  

 

5.2  Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran yang diajukan sebagai bahan pertimbangan  

bagi  Glow Billiard and Lounge Simpur Center di Bandar Lampung untuk meningkatkan jumlah 

konsumen dan menciptakan kondisi yang lebih baik lagi adalah sebagai berikut: 

 

1. Berdasarkan hasil penelitian faktor intern dan pertanyaan mengenai putusan berupa 

pelayanan, prasarana, kebijakan harga dan lokasi memiliki pengaruh yang cukup 

signifikan. Hal ini merupakan sebuah kelebihan yang patut untuk dipertahankan. 

Peningkatkan pelayanan dengan mengutamakan kenyamanan konsumen yang ditekankan 

pada pelayanan di meja bilyar yang baik oleh para waiter/ waitress. Prasarana juga wajib 



diperhatikan setiap waktu seperti penggantian karpet meja (clothing) pada meja bilyar yang 

lebih rutin, minimal 6-12 bulan sekali disesuaikan dengan keadaannya. Kebijakan harga 

dengan tetap memberikan potongan harga kepada konsumen mahasiswa dan member club 

layak untuk dipertahankan, akan lebih baik jika menggunakan tarif tetap per jam seperti 

yang dilakukan pemimpin pasar dengan strategi harga tetap. Lokasi yang strategis sudah 

cukup menjadi alasan bagi konsumen untuk datang bermain bilyar di Glow Billiard and 

Lounge Simpur Center. Untuk lebih menarik minat konsumen sebaiknya Glow Billiard and 

Lounge Simpur Center melakukan penambahan fasilitas seperti televisi, perbaikan AC, dan 

perbaikan fasilitas toilet. 

 

2. Faktor motivasi mempunyai peranan yang penting bagi konsumen dalam menentukan 

pilihan mereka terhadap Glow Billiard and Lounge Simpur Center di Bandar Lampung. 

Sebaiknya Glow Billiard and Lounge Simpur Center melakukan strategi promosi yang 

lebih gencar kepada para konsumen dengan memperpanjang waktu diskon hingga pukul 

20.00 WIB. Promosi berupa paket bermain ditambah dengan minuman ringan untuk 2 jam 

atau satu bungkus rokok patut untuk dilakukan. Hal ini dilakukan selain tentunya dengan 

strategi promosi sebelumya melalui iklan, dan pengadaan turnamen bilyar terbuka bagi 

para pemula.    

 

3. Faktor eksternal konsumen memiliki pengaruh yang kecil dibandingkan faktor internal. 

Pihak Glow Billiard and Lounge Simpur Center di BandarLampung harus mengantisipasi 

keadaan ini agar dapat mengubah cara pandang konsumen yang negatif terhadap olahraga 

bilyar dengan merubah citra (image) konsumen seperti memberikan kebijakan harga yang 

kompetitif, pelayanan yang baik, pelarangan segala bentuk perjudian yang bisa terjadi pada 



permainan bilyar, pelarangan minuman keras bagi konsumen yang masih dibawah umur, 

larangan memasuki arena olahraga bagi pelajar yang memakai seragam sekolah, segala 

bentuk hiburan yang bersifat kurang baik, sehingga diharapkan mengembalikan citra 

(image) bilyar sebagai salah satu olahraga yang mampu menghasilkan prestasi jika ditekuni 

dengan sungguh-sungguh oleh konsumen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


