
V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab IV sebelumnya, maka hipotesis yang 

dirumuskan faktor usia dan tahap siklus hidup, keadaan ekonomi, gaya hidup dan 

kepribadian terhadap keputusan pembelian produk Rexona Deodorant terbukti ini 

di dasarkan

5.1.1 Secara statistik bahwa keseluruhan variabel bebas ( faktor faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian) mempengaruhi keputusan konsumen 

membeli produk Rexona Deodorant. Besarnya pengaruh variabel bebas tersebut 

terlihat dari koefisien Determinasi (R2) = 68,3% Ini berarti sumbangan seluruh 

variabel bebas terhadap keputusan konsumen membeli produk Rexona Deodorant 

sebesar 68,3% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas lain yang tidak 

teridentifikasi pada penelitian ini.

5.1.2 Secara statistik terhadap masing-masing variabel bebas

Besarnya pengaruh faktor usia dan tahap siklus hidup terhadap keputusan 

pembelian dengan koefisien regresi senilai 0,198 yang berarti terdapat pengaruh 

faktor usia dan tahap siklus hidup sebesar 19,8% terhadap keputusan pembelian, 

pengaruh keadaan ekonomi dengan koefisien regresi senilai 0,347 yang berarti 



terdapat pengaruh keadaan ekonomi sebesar 34,7% terhadap keputusan 

pembelian, pengaruh gaya hidup dengan koefisien regresi senilai 0,150 yang 

berarti terdapat pengaruh gaya hidup sebesar 15% terhadap keputusan pembelian, 

dan pengaruh kepribadian dengan koefisien regresi sebesar 0,379 yang berarti 

terdapat pengaruh kepribadian sebesar 37,9% terhadap keputusan pembelian.

5.1.3 Berdasarkan uji parsial untuk melihat keberartian dari masing-masing 

variabel terhadap keputusan konsumen membeli produk Rexona Deodorant 

digunakan uji t. berdasarkan hasil perhitungan nilai signifikasi faktor usia dan 

tahap sirklus hidup, keadaan ekonomi, gaya hidup dan kepribadian memiliki nilai 

lebih kecil dari alpha yaitu 5%. Ini berarti semua faktor mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian.

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian faktor-faktor perilaku konsumen terhadap keputusan 

pembelian di Universitas Lampung sebagai bahan penelitian guna meningkatkan 

keputusan pembelian, maka berikut ini disajikan beberapa saran antara lain:

Secara praktis, saran yang diajukan adalah :

Produsen produk Rexona Deodorant dalam mengembangkan segmen pasar atau 

menambah target market penjualan agar dapat mempertimbangkan faktor gaya 

hidup dengan cara lebih menginovasi produk nya agar bisa sesuai dengan target 

pemasaran dan di jangkau sesuai dengan segmentasi, dan berikut ini adalah saran-

saran untuk perusahan:
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1. Melihat dari jawaban Responden mengenai variabel usia dan siklus hidup 

hendaknya produsen Rexona Deodorant selalu mengadakan sosialisai untuk 

dapat di mengerti oleh setiap kalangan, dan tidak hanya bisa di gunakan oleh 

remaja, di harapkan dapat di gunakan oleh setiap kalangan, dari anak-anak, 

remaja, dewasa.

2. Melihat jawaban responden mengenai variabel keadaaan ekonomi , di 

harapkan produsen Rexona Deodorant lebih meninovasi kan produk nya agar 

dapat sesuai dengan penghasilan dan pendapatan masyarakat, dan yang 

terpenting dapat di gunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan 

menyesuaikan harga produk.

3. Melihat jawaban responden mengenai variabel gaya hidup, sebaik nya 

Rexona Deodorant harus lebih mensosialisasi kan produk nya kepada 

konsumen agar dapat di kenal dan lebih di minati oleh masyarakat dengan 

promosi yang baik dan juga dapat menarik untuk konsumen untuk memilih 

menggunakannya.

4. Melihat jawaban responden mengenai variabel kepribadian, hendak nya 

produsen lebih memperhatikan tingkat kepercayaan diri dari konsumen 

melalui sosialisasi produk yang lebih baik, karena dengan kepercayaan diri 

yang tinggi membuat konsumen merasa tepat dalam memilih Rexona 

Deodorant sebagai deodorant sehari-hari.
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