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6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, maka

dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Dari ketujuh variabel, variabel sangat mempengaruhi akan keputusan konsumen

untuk memilih jasa Akhmadmaxi yaitu variabel harga dan produk. Jika harga dan

produk terus ditingkatkan dengan pastinya akan sangat mempengaruhi keputusan

konsumen untuk memilih. Begitu juga sebaliknya.

2. Perusahaan perlu melakukan beberapa strategi pemasaran pada produk berupa

produk yang dihasilkan  harus dapat memenuhi harapan konsumen agar

tercapai kepuasan konsumen, operational excellence dimana produsen harus

selalu menjaga efisiensi dan meningkatkan kualitas dari proses penghasil

produk, melakukan inovasi terus-menerus agar nilai yang ditawarkan suatu

produk selalu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen, Menciptakan

product leadership, memposisikan produk yang sebagai Leader dan Trend

Setter (bukan hanya sekedar follower), menciptakan brand equity yang kuat

dan mempertahankan pelanggan lama (present customer) dengan program

customer care untuk membangun keterikatan emosional pelanggan.

Perusahaan jg harus melakukan beberapa strategi pemasaran pada harga yang

ditawarkan, program diskon harga di setiap musim-musim tertentu atau dalam

perayaan sesuatu moment, membuat konsumen merasa menjadi yang

dispesialkan dan merancang brand yang kuat sehingga dapat mengatur

pemikiran konsumen tentang tinggi nya harga yang ditawarkan terhadap suatu

produk atau jasa yang berkualitas. Dan pada kenyataannya konsumen akan

merasa yakin untuk memilih jasa dan produk perusahaan, dikarenakan

konsumen bisa mendapatkan jasa dan produk yang berkualitas dengan harga

yang berada dibawah perkiraan konsumen.
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4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran-saran yang

diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel yang berpengaruh dominan adalah harga dan produk. Oleh karena itu,

perusahaan sebaiknya terus meningkatkan kualitas produk dan harga.

2. Perusahaan juga sebaiknya tidak mengenyampingkan variabel lainnya karena terbukti

bahwa kesemuanya secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap keputusan

konsumen untuk memilih Akhmadmaxi

3. Karena harga dan produk merupakan hal yang paling utama, maka diharapkan

kepada pihak perusahaan untuk terus memperhatikan produk dan harga sebagaimana

yang diharapkan banyak konsumen .


