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BAB VI

PENUTUP

Sebagai bagian dari penulisan dalam bab penutup ini, disampaikan

kesimpulan dan saran yang relavan mengenai “Analisis Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Membeli Sepeda Motor Bekas Pada

Cv. Suci Motor Air Tiris”. Adapun kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil

penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

6.1.Kesimpulan

a. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel bebas dan variabel terikat, adapun

variabel bebasnya adalah Budaya (X1), Sosial (X2), Pribadi (X3), Psikologis

(X4). Sedangkan untuk variabel terikatnya adalah perilaku konsumen. Setelah

diteliti ternyata variabel bebas (budaya, sosial, pribadi dan psikologi) dalam

penelitian ini secara bersamaan berpengaruh terhadap perilaku konsumen yang

membeli sepeda motor pada CV. Suci Motor Air Tiris. Hal ini dapat dibuktikan

dengn melakukan pengeujian hipotesis Uji F. dengan hasil Fhitung (68.785) > F

tabel (4:91) (2.471) dengan sig (0,000) < 0,005.

b. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan juga bahwa dari keempat

varaiabel bebas yang diteliti, maka yang memiliki pengaruh yang paling

besar adalah variabel budaya, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat

hasil thitung (4.511) > ttabel (1.986) dan sig (0.000) < 0.05. t hitung untuk

varibel budaya merupakan hasil thitung yang paling tinggi jika

dibandingkan dengan hasil thitung variable lainnya. Sedangkan untuk

variabel Sosial, secara parsial atau secara individu tidak memiliki

pengaruh positif dan signifikan. Hal ini disebabkan karena nilai
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thitung<ttebel, yaitu (0.35)<(1986) dan sig.(0,92)>0,05. Dari hasil uji t

tersebut menunjukkan bahwa:

1. Hipotesis pertama diterima, dan faktor budaya memiliki pengaruh

terhadap perilaku konsumen dalam membeli sepeda motor bekas di

CV. Suci Motor Air Tiris.

2. Hipotesis kedua diterima, dan faktor sosial memiliki pengaruh

terhadap perilaku konsumen dalam membeli sepeda motor bekas di

CV. Suci Motor Air Tiris.

3. Hipotesis ketiga diterima, dan faktor pribadi memiliki pengaruh

terhadap perilaku konsumen dalam membeli sepeda motor bekas di

CV. Suci Motor Air Tiris.

4. Hipotesis keempat diterima, dan faktor Psikologi memiliki pengaruh

terhadap perilaku konsumen dalam membeli sepeda motor bekas di

CV. Suci Motor Air Tiris.

5. Hipotesis kelima diterima, dan faktor budaya, faktor sosial, faktor

pribadi, dan faktor psikologi secara simultan memiliki pengaruh

terhadap perilaku konsumen.

6. Hipotesis ke enam ditolak, karena faktor yang sangat mempengaruhi

perilaku konsumen dalam membeli sepeda motor bekas di CV. Suci

Motor Air Tiris adalah faktor budaya. Sedangkan faktor sosial tidak

memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen.

c. Berdasarkan hasil koefisien regresi linear berganda, maka dapat diketahui

persamaan sebagai berikut: Y=2.349 + 0.426X1 + 0.002X2 + 0.199X3 +
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0.268X4 + e. Konstanta sebesar 2.349, artinya, jika nilai variabel bebas

diasumsi kan 0, maka Y bernilai 2,784. Sedangkan koefisien variabel

budaya (0.426), sosial (0.002), pribadi (0.199), dan psikologi (0.268)

bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai dari ke

empat variabel itu, maka akan mempengaruhi perilaku konsumen untuk

membeli sepeda motor bekas pada CV. Suci Motor Air Tiris.

d. Berdasarkan hasil uji validitas di atas, diperoleh nilai korelasi (pearson

correlation) bernilai positif dengan nilai probabilitas korelasi sig. (2-

tailed) ≥ taraf signifikan (α ) sebesar 0,05. Dengan demikian item data

dalam penelitian ini adalah valid.

e. Berdasarkan uji reabilitas, diperoleh nilai cronbach’s alpha ( α ) masing-

masing variabel adalah sebagai berikut: Budaya (0,783), Sosial (0.669),

Pribadi (697), Psikologi (0.747) dan Perilaku Konsumen (0.675). Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa semua variabel tersebut reliable dengan

keputusan yang baik, karena memilki nilai Cronbach’s Alpha di atas

0,60.

6.2.Saran

Ada pengaruh signifikan variabel-variabel budaya, sosial, pribadi dan

psikologi terhadap perilaku konsumen dalam sepeda motor bekas di CV.Suci

Motor Air Tiris. Oleh sebab itu, CV. Suci Motor haruslah lebih meningkatkan

pengertian dan pengetahuannya tentang faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sepeda motor bekas

tersebut, oleh karena itu penulis sarankan beberapa hal sebagai berikut:
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a. Sebagai upaya untuk meningkatkan penjualan dan mempertahankan perusahaan

dari persaingan, perusahaan haruslah mampu untuk melihat dan menganalisa

kebutuhan dan trend yang ada di masyarakat yang menjadi pangsa pasar dari

usaha tersebut. Setelah itu perusahaan haruslah mampu untuk menganalisa

tentang perilaku masyarakat (konsumen) dalam memenuhi kebutuhan mereka

tersebut.

b. Setelah mengenali kondisi kebutuhan dan mengetahui bagaimana perilak

dari masyarakat tersebut, maka perusahaan hendaklah menyusun rencana

(strategi) pemasaran untuk dapat menarik konsumen membeli sepeda

motor tersebut.

c. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli

sepeda motor bekas tersebut (berdasarkan hasil penelitian yang penulis

lakukan), faktor budaya sangat mempengaruhi perilaku konsumen dalam

membeli sepeda motor bekas yang ada di CV. Suci Motor Air Tiris. Oleh

karena itu perusahan haruslah mampu untuk memahami tentang budaya

yang ada di daerah tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah

dengan menyediakan produk-produk sepeda motor yang sesuai dengan

kebutuhan dari masyarakat tersebut, dan juga dengan menyediakan produk

sepeda motor yang sesuai dengan trend yang ada di masayarkat tersebut.

d. Untuk mengantisipasi kejenuhan masyarakat terhadap sepeda motor bekas

dan menghadapi persaingan dari sepeda motor baru, maka perusahaan

hendaklah selalu menyediakan produk sepeda motor bekas dengan

keluaran terbaru, dengan harga yang relatif murah dan terjangkau oleh

konsumen.
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e. Untuk lebih mendekatkan perusahaan terhadap konsumen, perusahaan

haruslah menyediakan jasa purna jual, yaitu dengan menyediakan service

motor, dan menyediakan sparepark (onderdil) sepeda motor.


