
   

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan pembahasan dan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian 

produk Kartu Perdana Simpati di CV. Akar Daya Mandiri. 

Hal ini didasarkan pada: 

1. Uji koefisien determinan (R
2
) pada penelitian ini menunjukan besarnya R

2 

adalah 0,556. Seluruh variabel yaitu kualitas produk, harga, dan promosi dapat 

mempengaruhi variabel keputusan pembelian sebesar 55,6%. Sedangkan 

sisanya sebesar 44,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini.  

2. Variabel Kualitas Produk (X1) merupakan variabel yang paling kecil 

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian (Y) dengan nilai koefisien sebesar 

0,022. Meskipun pengaruhnya paling kecil daripada variabel lainnya, tetapi 

variabel kualitas produk merupakan variabel yang sangat mendukung produk 

Kartu Perdana Simpati. Variabel Harga (X2) merupakan variabel yang 

mempengaruhi keputusan pembelian (Y) dengan nilai koefisien sebesar 0,310. 

Variabel harga sangat mempengaruhi keputusan pembelian, dengan harga 

terjangkau minat membeli konsumen semakin tinggi. Variabel promosi (X3) 
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merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap keputusan 

pembelian (Y) dengan nilai koefisien sebesar 0,457. Hal ini juga menunjukan 

bahwa variabel promosi dapat mempengaruhi keyakinan konsumen atas 

keputusan pembelian melalui kualitas produk dan harga yang dimiliki kartu 

Perdana Simpati di CV. Akar Daya Mandiri. 

3. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini merupakan uraian atau 

penjelasan dari hasil pengumpulan data primer berupa kuesioner yang telah 

diisi oleh responden. Berdasarkan jenis kelamin, hasil menunjukkan bahwa 

responden berjenis kelamin perempuan sebesar 70,7% lebih mendominasi 

penggunaan produk Kartu Perdana Simpati. Berdasarkan umur, hasil 

menunjukkan bahwa persentase terbanyak adalah responden berumur 16-25 

tahun yang mendominasi penggunaan produk Kartu Perdana Simpati dengan 

perolehan persentase sebesar 49,3% (37 orang). Persentase terendah diperoleh 

responden yang berumur < 16 tahun dengan persentase sebesar 12% (9 orang). 

Berdasarkan pekerjaan, hasil menunjukkan bahwa responden pelajar atau 

mahasiswa dengan perolehan persentase terbesar 38,7% (29 orang). Persentase 

terendah diperoleh responden pegawai negeri dengan persentase sebesar 10,7% 

(8 orang). 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh, maka saran-saran yang tepat 

diberikan kepada CV. Akar Daya Mandiri Bandar Lampung adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk meningkatkan keputusan pembelian, Telkomsel sebaiknya 

memperhatikan kualitas produk-produknya khusunya Kartu Perdana Simpati 
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yang memiliki kualitas layanan yang baik supaya konsumen tetap percaya 

untuk menggunakan Kartu Perdana Simpati, dengan mengembangkan serta 

menciptakan inovasi-inovasi baru dalam menciptakan fitur-fitur baru, bukan 

hanya fitur untuk anak muda saja, tetapi juga fitur untuk para pengguna orang 

tua..  

2. Untuk meningkatkan keputusan pembelian, Telkomsel sebaiknya tetap 

mempertahankan harga Kartu Perdana Simpati dengan harga yang terjangkau 

karena pengaruh keputusan pembelian sebagian besar konsumen terjadi karena 

faktor harga. Dalam hal ini, harga sangat berpengaruh dalam menggugah 

minat membeli konsumen di CV. Akar Daya Mandiri Bandar Lampung. 

Bagaimanapun juga Kartu Perdana Simpati dapat menjaring pula konsumen 

yang peka terhadap harga maupun untuk segala lapisan masyarakat. 

3. Untuk meningkatkan keputusan pembelian, disarankan kegiatan promosi 

Telkomsel harus tetap terus dilakukan yang berupa pemberian diskon, 

pemberian hadiah langsung agar minat konsumen semakin tinggi dan tertarik 

untuk membeli.. 

 


