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BAB V 

PENUTUP  

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menghasilkan beberapa 

kesimpulan dan saran yang akan disampaikan pada bab ini. Adapun simpulan dan 

saran akan dikemukakan sebagai berikut : 

a. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara simultan dan parsial variabel 

produk, harga, saluran distribusi dan promosi berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian  mobil merek Toyota Avanza di  Dealer Auto 2000 

Sukun  Malang.  Hal ini memiliki makna bahwa kualitas mobil Toyota 

Avanza, harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas, media promosi mampu 

menyampaikan pesan produk dengan jelas, lokasi atau saluran distribusi yang 

mudah dijangkau dan tersedianya stock mobil Toyota Avanza mempengaruhi 

keputusan pembelian  mobil di  Dealer Auto 2000 Sukun  Malang. 

b. Hasil penelitian membuktikan  bahwa produk  berpengaruh dominan terhadap    

keputusan pembelian mobil merek Toyota Avanza di  Dealer Auto 2000 

Sukun  Malang, artinya bahwa  produk mobil Toyota Avanza merupakan 

produk yang dikenal terutama di kelasnya akan keistimewaan seperti  kualitas 

mesin mobil Toyota Avanza, desain atau tampilan yang menarik dan 

futuristik, penggunaan bahan bakar yang irit, citra merek perusahaan Toyota 

yang terkenal mempengaruhi keputusan pembelian di Dealer Auto 2000 

Sukun  Malang. 
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5.2.Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disampaikan 

saran-saran sebagai berikut :  

a. Dari sisi harga, konsumen sangat menginginkan harga yang terjangkau dan 

harga  mobil merek Toyota Avanza saat ini dinilai sudah sesuai dengan 

kemampuan daya beli konsumen dan kualitas dari produk itu sendiri. Oleh 

karena itu penilaian konsumen dalam hal harga sekarang sudah dinilai tepat 

dan murah untuk dijangkau konsumen, dan untuk meningkatkan daya beli dari 

konsumen maka perusahaan lebih meningkatkan atau menambah inovasi dan 

teknologi dibandingkan merek lain dengan penetapan harga yang tergolong 

tetap terjangkau konsumen, sehingga konsumen tidak beralih pada merek 

mobil lain serta harus ditingkatkan adanya pemberian potongan harga atau 

diskon untuk lebih menarik minat konsumen. 

b. Dari sisi atribut produk, perusahaan harus lebih berinovasi dalam menciptakan 

penampilan yang menarik dengan fitur–fitur,  asesoris dan teknologi yang 

lebih baik lagi dari sebelumnya.    

c. Dari sisi promosi, perusahaan harus mempertahankan kebijakkan promosi. 

Karena dalam hal ini konsumen menganggap promosi sekarang sudah dinilai 

tepat dan mudah untuk dipahami oleh konsumen. 

d. Perusahaan hendaknya memperhatikan hal–hal yang mempengaruhi 

konsumen dalam pengambilan keputusan untuk membeli produk. Keputusan 

pembelian yang diambil konsumen tidak lepas dari pengaruh harga, atribut 

produk dan promosi. Untuk meningkatkan penjualannya perusahaan juga 

harus memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan 
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pembelian konsumen seperti pelayanan purna jual yang diberikan kepada 

konsumen dan waktu pemesanan (inden) yang   lebih cepat dari sebelumnya. 

 


