
BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

CV. Jadi Cemrelang Jaya yaitu sebuah perusahan yang menjual semua

jenis sepeda motor merek yamaha dan suku cadang asli merek yamaha yang

terletak di jl. Soekaro hatta, dalam penelitian ini minat konsumen untuk membeli

sepeda motor matic merek yamaha di pengaruhi oleh 4 faktor yaitu: Kualitas,

Harga, Merek dan Mesain, secara keseluruhan ke empat variabel ini berpengaruh

signifikan terhadap minat konsumen dalam membeli sepeda motor merek yamaha,

perusahaan ini telah mempunyai 4 faktor tersebut, tetapi masih perlu adanya

perbaikan–perbaikan sehingga konsumen lebih memilih sepeda motor matic

merek yamaha pada sepeda motor matik merek lainnya,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang

mempengaruhi Minat pada CV. Jadi cemerlang jaya Pekanbaru. Berdasarkan dari

hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan yang secara ringkas disajikan

sebagai berikut :

Persamaan regresi dari hasil perhitungan statistik didapat sebagai berikut :

Nilai konstanta (a) sebesar 5,227 Artinya adalah apabila variabel

independen diasumsikan nol (0), maka minat sebesar 5,227.Nilai koefisien regresi

variabel kualitas sebesar 0,227. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan kualitas

sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan minat sebesar 0,227 dengan asumsi

variabel lain tetap. Nilai koefisien regresi variabel harga sebesar 0,164. Artinya

adalah bahwa setiap peningkatan harga sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan



minat sebesar 0,164 dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai koefisien regresi

variabel merek sebesar 0,232. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan merek

sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan minat sebesar 0,232 dengan asumsi

variabel lain tetap. Nilai koefisien regresi variabel desain sebesar 0,158. Artinya

adalah bahwa setiap peningkatan desain sebesar 1 satuan maka akan

meningkatkan minat sebesar 0,158 dengan asumsi variabel lain tetap. Standar

error (e) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang

mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak

dimasukan dalam persamaan.

Dengan demikian diketahui F hitung 29,400 > F tabel 2,479 dengan Sig.

0,000 < 0,05. Artinya adalah bahwa variable independen secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dan dari hasil uji t hitung sebesar 2,761 > t tabel sebesar 1,988 dan

signifikan. 0,007 < 0,05 artinya variabel kualitas berpengaruh signifikan terhadap

variabel minat. Dan variabel harga diketahui t hitung sebesar 2,387 > t tabel 1,988

dan Sig. 0,019 < 0,05 artinya variabel harga berpengaruh signifikan terhadap

variabel minat. Kemudian variabel merek diketahui t hitung sebesar 2,381 > t

tabel 1,988 dan Sig. 0,020 < 0,05. Artinya variabel merek berpengaruh signifikan

terhadap variabel minat. Dan variabel desain diketahui t hitung sebesar 2,199 > t

tabel 1,988 dan Sig. 0,031 < 0,05 artinya variabel desain berpengaruh signifikan

terhadap minat.

Maka hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kualitas, Harga, Merek dan

Desain secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Minat pada CV. Jadi



cemerlang jaya Pekanbaru. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi minat pada CV. Jadi cemerlang jaya Pekanbaru adalah Kualitas,

harga, merek dan desain.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan, maka penulis ingin

menyumbangkan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat

1. Bagi peneliti selanjutnya, agar menggunakan faktor-faktor lain yang

mempengaruhi kualitas produk, harga, merek dan desain untuk lebih

memperluas wawasan

2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari empat variable bebas, variable

kualitas yang sangat mempengaruhi minat konsumen, oleh karena itu CV.

Jadi cemerlang jaya harus memperhatikan mengenai produk yang dapat

mempengaruhi minat konsumen agar tujuan dan cita- cita organisasi bisa

berjalan dengan lancar dan mencapai target penjualan yang di inginkan

dan yang perlu di tambah yaitu desain Yamaha mio perlu adanya inovasi

yang baru CV. Jadi cemerlang jaya bisa berkonsultasi dengan produsen

Yamaha agar memperhatikan desain Yamaha matic mio dan sesuai dengan

minat konsumen.


