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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh motivasi, persepsi, 

dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian pada swalayan 838 mart ujung 

tanjung kabupaten rokan hilir didapat beberapa kesimpulan antara lain :  

1. Motivasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian 

di Swalayan 838 Mart Ujung Tanjung karena motivasi konsumen tentang 

produk sangat baik sehingga konsumen terdorong untuk melakukan 

pembelian. berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diketahui 

bahwa koefisien regresi dari variabel motivasi (X1), adalah sebesar 0,363 

atau bernilai positif, serta diperoleh nilai t hitung sebesar 5,618 dengan 

0,000. Jadi Ho ditolak, karena t hitung > t tabel  yaitu 2,70 > 1,984 dan nilai 

signifikan 0,000 < 0,05. 

2. Persepsi berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian 

di Swalayan 838 Mart karena persepsi konsumen tentang manfaat, 

kebersihan dan tata letak toko cukup baik dari segi pandangan konsumen 

sehingga konsumen melakukan pembelian. Pengujian hipotesis diduga 

persepsi (X2) berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Y), terbukti 

karena hipotesis Ho ditolak, karena t hitung > t tabel yaitu 3,664 > 1,984 

dan nilai signifikasi 0,000<0,05. 
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3. Sikap Konsumen berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan 

pembelian di Swalayan 838 Mart Ujung Tanjung karena tindakan yang 

terbentuk dari konsumen sangat positif dan menyukai produk tersebut 

sehingga sikap mempengaruhi keputusan pembelian. koefisien regresi dari 

variabel sikap konsumen (X3) adalah sebesar 4,081 atau bernilai signifikasi, 

kemudian dari analisis tersebut juga diperoleh nilai t hitung sebesar 4,081 > 

t tabel dan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,000  < 0,05. 

4. Motivasi, Persepsi, dan Sikap Konsumen, secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian di Swalayan 838 Mart. Hasil 

analisis uji regresi berganda (uji f) diperoleh nilai F hitung sebesar  75,882 

dengan signifikan 0,000 jadi Ho ditolak, karena F hitung  > F tabel yaitu 

75,882 > 2,70 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. 

6.2 Saran  

1. Sebaiknya Swalayan 838 Mart Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir selalu 

menawarkan produk-produk yang memiliki kualitas sehingga dapat 

meningkatkan motivasi konsumen didalam melakukan keputusan 

pembelian. 

2. Selain menumbuhkan motivasi, kualitas produk ataupun pelayanan juga 

akan menciptakan sebuah persepsi yang baik dimata konsumen sehingga 

dapat meningkatkan niat konsumen didalam melakukan pembelian. 

3. Terciptanya persepsi dan tumbuhnya motivasi maka seorang konsumen 

memiliki sikap untuk melakukan pembelian, maka Swalayan 838 Mart 
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Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir harus selalu menawarkan kualitas yang 

baik dari segi produk ataupun pelayanan. 

4. Untuk peneliti selanjutnya hendaklah lebih mengembangkan penelitian 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

yang dilakukan oleh seorang konsumen dengan menggunakan analisis data 

yang berbeda serta menambah jumlah variabel variabel yang lainnya 

sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. 

 

 


