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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan judul penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, 

rumusan hipotesis dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel  harga, merek, kualitas dan 

ciri/keistimewaan memiliki pengaruh signifikan secara simultan atau 

serentak terhadap variabel keputusan pembelian Suzuki Satria FU 150cc. 

Guna mengetahui pengaruh secara serentak dari variabel independent 

terhadap variabel dependent dilakukan uji F dan berdasarkan hasil uji F 

yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel harga, 

merek, kualitas dan ciri/keistimewaan secara bersama-sama atau simultan 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian Suzuki Satria 

FU 150cc. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas memiliki pengaruh 

signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian Suzuki Satria FU 

150cc di Kota Malang, sedangkan untuk variable harga, merek dan 

ciri/keistimewaan tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial 

terhadap keputusan pembelian Suzuki Satria FU 150cc di Kota Malang. 

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing-masing variabel independent 

terhadap variabel dependen dilakukan uji t dan berdasarkan uji t yang 

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsia hanya variabel 



 

 

106 

kualitas yang memiliki pengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian Suzuki Satria FU 150cc di Kota Malang. 

3. Berdasarkan uji dominan yang dilakukan pada penelitian ini ditemukan 

variabel kualitas merupakan variabel yang memiliki pengaruh dominan 

terhadap keputusan pembelian Suzuki Satria FU 150cc di Kota Malang 

diikuti oleh variabel ciri/keistimewaan kemudian merek dan yang terakhir 

adalah variabel harga. 

5.2 Saran 

Saran dimunculkan berdasarkan teori-teori yang telah dibangun dan 

didasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh. Hasil statistik deskriptif dalam 

penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber tambahan refrensi dan informasi 

bagi penyusunan rencana strategis pemasaran Suzuki Indonesia. 

Berdasarkan penelitian yang menghasilkan urutan pengaruh proses 

pengambilan keputusan pembelian Suzuki Satria FU 150cc yaitu : kualitas, 

ciri/keistimewaan, merek dan harga. Maka dapat diajukan saran kepada PT 

Indomobil Suzuki Internasional pada umumnya dan Suzuki di Kota Malang 

khususnya adalah sebagai berikut : 

1. Kulitas Suzuki Satria FU 150cc sudah terbilang bagus, baik secara daya 

tahan mesin, keawetan dan keamanan dalam berkendara karena dilengkapi 

dengan dua rem cakram pada roda depan dan belakang. Dalam beberapa 

hal masih ada bagian yang memerlukan perbaikan kualitas. Karena 

perbaikan akan membuat segala sesuatu mendekati kesempurnaan. 

2. Ciri/Keistimewaan merupakan bagian yang membedakan suatu produk 

dengan produk pesaing. Ciri/Keistimewaan yang paling terlihat adalah 
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bodi motor, warna motor dan stripping atau setiker pada bodi motor. 

Untuk warna motor dan stripping akan membuat konsumen merasa punya 

pilihan sebelum melakukan pembelian, sehingga untuk warna dan 

stripping perlu didisain secara moderen agar tampilan menarik bagi 

konsumen. 

3. Merek Suzuki menempati urutan ketiga dalam pengambilan keputusan 

pembelian Suzuki Satria FU 150cc, hal ini bukan berarti merek tersebut 

kurang menarik bagi konsumen, tapi karena mereka sudah percaya akan 

merek Suzuki Satria FU 150cc, sehingga apabilan merek itu berubah tidak 

akan mempengaruhi keputusan pembelian. Tetapi perubahan merek 

tersebut jangan terlalu jauh. Misalkan perubahan merek yang sebaiknya 

digunakan di tambah kata New sehingga konsumen tau bahwa produk 

tersebut adalah motor Suzuki Satria 150cc yang baru dengan warna dan 

stripping yang baru misalkan. 

4. Urutan terakhir adalah harga, dalam penelitian ini harga memiliki 

pengaruh yang berbanding terbalik, dimana diketahui apabila harga naik 

satu tingkat maka akan mengurangi keputusan pembelian sebesar 1%. 

Namun penurunan 1% tidaklah besar, maka alangkah baiknya jika harga 

itu tidak naik atau bertahan pada harga yang berlaku sekarang. 


