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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil pembahasandan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh faktor pribadi, faktor produk, dan faktor situasi terhadap keputusan 

pembelian produk susu Entrasol (Kalbe Nutritionals) di Bandar Lampung. 

Hal ini didasarkan pada : 

 

1.   Faktor pribadi mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 

33,85%, faktor produk mempunyai pengaruh sebesar 32,91% dan faktor 

situasi mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 33,24%. 

Pengaruh terbesar terdapat pada faktor pribadi yaitu 33,85%. 

 

2.   Besarnya pengaruh faktor keterlibatan terhadap keputusan pembelian yaitu 

Nagelkerke R Square (R2) sebesar 72,7% yang artinya bahwa variabel faktor 

keterlibatan (X) mampu mempengaruhi keputusan pembelian (Y) sebesar 

72,7%, ini artinya faktor keterlibatan merupakan salah satu instrumen yang 

sangat kuat dalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli sebuah 

produk, khususnya produk susu Entrasol, sehingga sisanya 27,3% dipengaruhi 

oleh variabel-variabel lain diluar model. 

 

3.   Secara parsial variabel pada faktor pribadi merupakan variabel yang 

berpengaruh terbesar terhadap keputusan pembelian pada konsumen susu 
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Entrasol dengan nilai signifikansi 0,010. Hal ini sesuai dengan hasil analisis 

kuantitatif yang menunjukan bahwa variabel faktor pribadi merupakan variabel 

yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

4.   Berdasarkan analisis kualitatif variabel faktor pribadi merupakan variabel 

yang berpengaruh terbesar terhadap keputusan pembelian konsumen susu 

Entrasol yaitu dengan skor 421 dengan kriteria “tinggi”. Hal ini sejalan dengan 

hasil analisis kuantitatif yang menyatakan variabel terbesar adalah faktor 

pribadi. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka sebagai bahan 

pertimbangan, Kalbe Nutritionals harus mempertahankan keunggulan-keunggulan 

utama yang dimiliki seperti : 

1.  Sebaiknya perusahaan mempertahankan dan meningkatkan produk susu 

Entrasol, karena menurut responden produk susu Entrasol dinilai tinggi. Hal ini 

terlihat dari tingginya keterlibatan konsumen dalam memilih susu Entrasol 

sebagai minuman susu berkalsium tinggi yang penting untuk kesehatan. 

Perusahaan sebaiknya menambah varian rasa susu Entrasol agar konsumen 

dapat meminum susu dengan berbagai macam pilihan rasa seperti rasa 

strawbery, green tea, capuccino agar tidak terjadi kejenuhan saat 

mengkonsumsi susu Entrasol. Perusahaan sebaiknya membujuk konsumen 

untuk melakukan pembelian dengan cara mengadakan promosi agar dapat 

menarik minat beli konsumen. 
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2.  Sebaiknya Kalbe Nutritionals dapat memberikan harga yang sama dengan 

produk susu berkalsium lainnya agar dapat menambah jumlah pengkonsumsi 

susu Entrasol, serta tetap menciptakan produk yang aman untuk dikonsumsi. 

3.  Sebaiknya Kalbe Nutritionals mempromosikan produk susu Entrasol dengan 

cara menyebarkan brosur, spanduk-spanduk, iklan televisi agar konsumen lebih 

mendapatkan informasi tentang produk yang akan dikonsumsi. Perusahaan 

sebaiknya memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti pelayanan 

yang ramah, pelayanan yang cepat, dan menciptakan situasi yang kondusif 

untuk keberlangsungan penjualan produk susu Entrasol. 
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