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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Memperhatikan hasil pembahasan pada Bab IV sebelumnya, maka dapat

disimpulkan bahwa hipotesis yang dirumuskan yaitu bauran pemasaran Sekolah

Dasar Tunas Mekar Indonesia di Bandar Lampung memberikan pengaruh

keputusan pembelian konsumen dapat diterima.

Hasil pengujian hipotesis tersebut didasarkan pada hasil perhitungan secara

statistik melalui Regresi Berganda pada tingkat Alpha 5 % yaitu sebagai berikut :

1.   Dari hasil uji regresi linier berganda dapat diketahui bahwa pengaruh

bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian sebesar R2 = 0,499 hal

ini berarti sumbangan variabel X (bauran pemasaran) berperan dalam

mempengaruhi variabel Y (keputusan pembelian) sebesar 49,9%,

sedangkan koefisien R bernalai 0,707 yang mengartikan bahwa semakin

nilai koefisien mendekati 1, maka semakin erat hubungan ppengaruh yang

terjadi antara variabel X terhadap variabel Y atau 73,4% sedangkan
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sisanya 0,266 atau 26,6% dipengaruhi faktor lain yang tidak

terindentifikasi.

2.   Hasil pengujian hipotesis secara menyeluruh dengan uji F pada tingkat

kepercayaan 95% atau dengan nilai α = 5% , F hitung > F tabel (18,818 >

2,01) maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa bauran pemasaran

(produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, dan proses) secara

bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap

keputusan pembelian. Jika dinilai dari taraf siginfikansi yaitu 0,05 maka

nilai signifikan yang diperoleh pada tabel 0,000 lebih kecil 0,05, ini

berpengaruh secara signifikan.

3.   Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan uji t pada α= 5% atau α=

0,05% , secara masing-masing variabel bebas yaitu produk, harga, tempat,

promosi, orang, bukti fisik, dan proses berpengaruh secara positif terhadap

variabel keputusan pembelian (Y), kesimpulannya Ho ditolak dan Ha

diterima.

5.2 Saran

Penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan

pembelian Sekolah Dasar Tunas Mekar Indonesia di Bandar Lampung cukup baik

namun belum maksimal. Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran-saran yang

dapat diberikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Sekolah Dasar Tunas

Mekar Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Dari hasil yang paling besar variabel tempat, Sekolah Dasar Tunas Mekar

Indonesia diharapkan mempertahankan, lokasi yang strategis, keamanan

yang baik dan kondisi gedung yang nyaman.
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b. Produk sebagai variabel terkecil dari hasil penelitian tersebut. Hal ini harus

diperhatikan oleh pihak Sekolah Dasar Tunas Mekar Indonesia,

diharapkan meningkatkan kualitas lulusan sekolah dasar Tunas Mekar

Indonesia yang lebih baik dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan

agar lebih baik dari lulusan sekolah lainnya, dan meningkatkan faslitas

berupa teknologi yang m,enunjang belajar mengajar sehingga memberikan

kenyamanan bagi tim pengajar maupun siswa.




