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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Status Sosial 

terhadap Keputusan Pembelian pada Najwa Motor Desa Ngelo Wetan 

Kecamatan Mijen Kabupaten Demak ini dibuktikan dengan adanya uji 

statistik koefisien regresi secara parsial (uji t) diperoleh nilai thitung sebesar 

2,170 dengan nilai probabilitas 0.034. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

Status Sosial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian pada Najwa Motor Desa Ngelo Wetan Kecamatan 

Mijen Kabupaten Demak. 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Motivasi terhadap 

Keputusan Pembelian pada Najwa Motor Desa Ngelo Wetan Kecamatan 

Mijen Kabupaten Demak ini dibuktikan dengan adanya uji statistik 

koefisien regresi secara parsial (uji t) diperoleh nilai thitung sebesar 2.411 

dengan nilai probabilitas 0.019. Hal ini dapat dikatakan bahwa Motivasi 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian pada Najwa Motor Desa Ngelo Wetan Kecamatan Mijen 

Kabupaten Demak. 

3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Persepsi terhadap 

Keputusan Pembelian pada Najwa Motor Desa Ngelo Wetan Kecamatan 

Mijen Kabupaten Demak ini dibuktikan dengan adanya uji statistik 

koefisien regresi secara parsial (uji t) diperoleh nilai thitung sebesar 2.296 

dengan nilai probabilitas 0.025. Hal ini dapat dikatakan bahwa Motivasi 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian pada Najwa Motor Desa Ngelo Wetan Kecamatan Mijen 

Kabupaten Demak. 
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4. Secara bersama-sama variabel Status dan faktor Psikologis mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Pembelian pada Najwa 

Motor Desa Ngelo Wetan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, karena 

berdasarkan uji statistik koefesien regresi secara bersama-sama (uji f) 

diperoleh nilai f hitung sebesar 43.751 dengan nilai probabilitas 0.000. 

Besarnya pengaruh tersebut dapat diketahui dari nilai R sebesar 0.820. 

Artinya variabel independent yang terdiri dari status sosial, motivasi dan 

persepsi memberikan kontribusi sumbangan sebesar 82% terhadap 

keputusan pembelian di Najwa Motor Desa Ngelo Wetan Kecamatan 

Mijen Kabupaten Demak, dari angka tersebut berarti ada variabel 

independent yang lain yang dapat diteliti. Artinya bahwa masih ada 

kekurangan sebesar 18% dari 100% - 82% yang merupakan faktor yang 

belum diteliti oleh peneliti, misalnya tentang harga, sikap konsumen, 

strategi pemasaran, inovasi produk dan sebagainya. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dari penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang menimbulkan 

gangguan terhadap hasil penelitian, dan kekurangan terhadap hasil penelitian 

ini. keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain mencakup hal-

hal sebagai berikut: 

1. Keterbatasan referensi tentang penelitian atau riset sebelumnya, sehingga 

mengakibatkan penelitian ini memiliki banyak kelemahan, baik dari segi 

hasil penelitian maupun analisisnya. 

2. Keterbatasan mengenai pemilihan variabel yang diteliti seperti yang 

disebutkan dalam penelitian ini, sehingga hasil penelitian ini hanya 

berfokus pada variabel-variabel tersebut. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan 

maka selanjutnya peneliti menyampaikan sara-saran yang kiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi dealer Najwa Motor harus dapat meningkatkan kualitas dari produk 

sepeda motor, bagi pemasar/penjual produk juga harus 

mempertimbangkan status sosial seorang konsumen dan harus 

memperhatikan perilaku konsumen yang berkaitan dengan status sosial 

dan faktor psikologis sebaiknya menetapkan strategi pemasaran dari 

pasar sasaran. 

2. Bagi pelaku/konsumen sendiri harus lebih selektif dalam memilih produk 

sebelum membeli agar barang yang diinginkan sesuai dengan harapan 

konsumen. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, supaya bisa menambah variabel yang lainnya. 

Sebab variabel yang digunakan mungkin hanya sebagian dari variabel-

variabel yang ada dan kurang lengkap. 

D. Penutup  

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Yang telah memberikan 

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

Adanya kekhilafan dan kekurangan menyadarkan  penulis sebagai 

manusia yang tidak sempurna akan ketidaksempurnaan skripsi ini. Oleh 

karena itu, kritik maupun saran yang konstruktif sangat penulis harapkan 

demi untuk perbaikan didalam penelitian yang akan datang. 

Sebagai akhir kata, terbayang harapan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri 

di masa-masa yang akan datang. Amin ya Rabbal ‘alamin. 

 

 


