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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1.  Positioning  (X1) dan faktor emosional (X2) secara simultan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian (Y). Hasil pengujian diperoleh nilai Fhitung 

28,140 > Ftabel 3,20 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan 

demikian, hipotesis pertama diterima. 

2. Hasil penelitian diperoleh bahwa variabel Positioning (X1) memiliki 

koefisien regresi sebesar 0,500 terhadap keputusan pembelian (Y) dan nilai t 

hitung  sebesar 4,200. Nilai ttabel 2,011 dengan tingkat signifikansi 0,00 < 

0,05. Hal ini berarti bahwa Positioning (X1) berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y). Dengan demikian, hipotesis kedua diterima. 

3. Hasil penelitian diperoleh bahwa variabel faktor emosional (X2) memiliki 

koefisien regresi sebesar 0,368 terhadap keputusan pembelian (Y) dan nilai t 

hitung sebesar 3,446. Nilai ttabel 2,011 dengan tingkat signifikansi 0,001 < 

0,05. Hal ini berarti bahwa faktor emosional (X2) berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian (Y). Dengan demikian hipotesis ketiga 

diterima. 

4. Koefisien determinasi (R square) sebesar 0,545 artinya bahwa Positioning 

(X1) dan faktor emosional (X2) berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

(Y). Angka ini berarti  bahwa kontribusi variable positioning (X1) dan faktor 
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emosional terhadap keputusan pembelian (Y) sebesar 55% dan sisanya 45%  

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan sebagai berikut : 

1. Positioning yang dapat memposisikan produk mobil toyota sebagai yang 

terbaik dikalangan konsumen sehingga dapat diandalkan oleh konsumen pada 

PT. Hadji Kalla Poso, oleh karena itu hendaknya dipertahankan dan 

menyediakan produk yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang ada 

pada PT. Hadji Kalla, karena dengan adanya positioning  yang baik akan selalu 

dinantikan penggunanya. 

2. Faktor emosional pada PT. Hadji Kalla telah terorganisir dengan baik sehingga 

merek produk mobil Toyota yang tidak diragukan lagi dan memiliki kesesuaian 

dengan kendaraaan yang dibutuhkan konsumen sehingga menimbulkan rasa 

senang, nyaman dan percaya diri saat digunakan  oleh konsumen oleh karena 

itu hendaknya dipertahankan agar membuat konsumen lebih puas. 

3. Pengembangan penelitian selanjutnya berdasarkan hasil empiris pada 

penelitian ini di sarankan menggunakan variabel yang baru untuk mendapatkan 

hasil yang berbeda, yang tentunya dapat dipengaruhi variabel independen, 

kerena masih ada variabel-variabel independen yang lain di luar penelitian ini 

yang mungkin bisa mempengaruhi kepuasan konsumen. 

 


