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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan analisis 

deskriptif dan verifikatif mengenai pengaruh kinerja komunikasi pemasaran 

terpadu terhadap keputusan konsumen membeli kendaraan pada perusahaan 

pembiayaan survei pada nasabah PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Bandung 

11 maka berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Gambaran mengenai komunikasi pemasaran tepadu memperoleh hasil bahwa 

kinerja komunikasi pemasaran terpadu yang memiliki sub variabel yang 

diteliti yaitu advertising, sales promotion, events & experience marketing, 

public relation & publicity, mobile marketing, direct & database marketing 

dan personal selling yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance 

Tbk Bandung 11 secara bersama-sama memiliki pengaruh yang termasuk 

kedalam kategori tinggi atau kuat. Sub variabel sales promotion tersebut 

mendapat perolehan tertinggi dikarenakan indikator penilaian pada dimensi 

sales promotion lebih banyak dan salah satu alasan konsumen memilih 

menjadi nasabah PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Bandung 11 dengan 

alasan mendapatkan promosi penjualan yang berbeda dari yang dilakukan oleh 

perusahaan lain. Menurut responden promosi yang diberikan cukup menarik 

perhatian. Promosi penjualan dapat menentukan apakah perusahaan tersebut 

berhasil atau tidak. Jika promosi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan 

tersebut dapat menarik banyak konsumen untuk memutuskan pembelian maka 

perusahaan tersebut telah berhasil membujuk konsumen. Sub variabel yang 

memperoleh nilai terendah yaitu advertising dan public relation & publicity, 

hal ini dikarenakan dimensi yang terdapat pada sub variabel advertising dan 

public relation & publicity lebih sedikit dibandingkan sub variabel yang lain. 
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Alasan lain yang menjadikan sub variabel ini mendapat nilai terendah karena 

konsumen merasa bahwa iklan yang dilakukan oleh perusahaan melalui media 

baik itu elektronik maupun cetak belum dapat menarik perhatian nasabah 

selain itu banyak yang tidak mengetahui iklan-iklan yang telah disampaikan 

oleh perusahaan. Public relations & publicity yang dilakukan oleh perusahaan 

juga belum diketahui oleh seluruh nasabah sehingga mendapatkan perolehan 

hasil yang rendah dibandingkan dengan sub variabel lain. 

2. Gambaran dari keputusan pembelian konsumen yang diukur dari dimensi 

product choice, brand choice, dealer choice, purchase amount, purchase 

timing dan purchase method memiliki hasil yang berada pada kategori kuat. 

Berdasarkan penilaian responden dimensi yang paling dominan adalah 

product choice dimana nasabah memilih produk yang akan dibeli sesuai antara 

produk yang diinginkan dan dibutuhkan dengan produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan yang dilihat dari informasi yang diberikan untuk mendukung 

keputusan dalam melakukan pembelian. Sedangkan dimensi yang memiliki 

nilai terendah adalah dealer choice dimana nasabah merasa pilihan penyalur 

yang ditawarkan masih belum sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah, 

selain itu nasabah menginginkan kantor cabang yang lebih mudah diakses dan 

menghemat waktu yang harus ditempuh 

3. Pengaruh kinerja komunikasi pemasaran terpadu yang terdiri dari sub variabel 

advertising, sales promotion, events & experience marketing, public relation 

& publicity, mobile marketing, direct & database marketing dan personal 

selling. Secara keseluruhan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap 

keputusan pembelian yang dirasakan oleh nasabah PT. Adira Dinamika 

Multifinance Tbk Bandung 11. Hasil dari masing-masing sub variabel dari 

kinerja komunikasi pemasaran terpadu diantaranya yaitu: 1) advertising 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan pembelian. 2) sales 

promotion memiliki pengaruh yang rendah terhadap keputusan pembelian. 3) 

events & experience marketing memiliki pengaruh yang rendah terhadap 

keputusan pembelian. 4)   public relation & publicity memiliki pengaruh yang 

kuat terhadap keputusan pembelian. 5) mobile marketing memiliki pengaruh 
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yang kuat terhadap keputusan pembelian. 6) direct & database marketing 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan pembelian. 7) personal 

selling memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan pembelian. Temuan 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan komunikasi pemasaran 

terpadu telah dilaksanakan dengan baik untuk meningkatkan keputusan 

pembelian pada industri keuangan dimana perusahaan pembiayaan konsumen 

bergerak, dari hasil penelitian juga menunjukan bahwa semakin tinggi 

penerapan komunikasi pemasaran terpadu, maka semakin tinggi pula 

keputusan pembelian produk kendaraan di perusahaan pembiayaan pada 

anggota nasabah PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Bandung 11. 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merekomendasikan beberapa hal 

mengenai pengaruh komunikasi pemasaran terpadu terhadap keputusan 

pembelian, yaitu: 

1. Komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika 

Multifinance Tbk Bandung 11 

a. Berdasarkan perhitungan korelasi terhadap keputusan pembelian 

konsumen, sub variabel sales promotion dan events & experience 

marketing memiliki penagruh yang rendah dibandingkan dengan sub 

variabel lainnya. Hal ini dikarenakan, tidak semua nasabah PT. Adira 

Dinamika Multifinance Tbk Bandung 11 merasakan program sales 

promotion maupun events & experience marketing yang dilakukan oleh 

perusahaan. Perusahaan sebaiknya melakukan promosi penjualan secara 

menyeluruh dan melakukan event-event tertentu perusahaan yang dapat 

dihadiri oleh seluruh nasabah tidak hanya komunitas tertentu sehingga 

hubungan perusahaan dan nasabah terjalin cukup dekat dan dapat 

meningkatkan penjualan. 

b. Sales promotion pada perusahaan pembiayaan terutama PT. Adira 

Dinamika Multifinance Tbk Bandung 11 sebaiknya lebih memberikan 

kesempatan kepada seluruh nasabah untuk merasakan premium & gift atau 

hadiah khusus secara langsung tanpa adanya prosedur tertentu yang harus 
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dilakukan terlebih dahulu. Selain itu, ada baiknya jika perusahaan 

membagikan coupon undian lebih sering dari sebelumnya dengan hadiah 

yang sangat dibutuhkan oleh konsumen seperti kebutuhan barang primer 

sehingga barang tersebut dapat bermanfaat bagi nasabah serta dapat 

digunakan dalam jangka waktu yang lama. Potongan harga atau discount 

yang harus ditetapkan oleh perusahaan sebaiknya tidak terlalu banyak 

memiliki persyaratan dan ketentuan khusus sehingga nasabah antusias saat 

melakukan pembelian serta potongan harga tersebut dapat diikuti oleh 

seluruh nasabah tidak terbatas oleh segmentasi tertentu seperti usia, 

pekerjaan, pendapatan ataupun status.  

c. Perusahaan sebaiknya meningkatkan pelayanan yang terdapat pada mobile 

marketing seperti saat nasabah ingin melakukan konsultasi melalui pesan 

singkat (SMS), pegawai dapat memberikan rincian produk yang 

ditawarkan secara spesifik, serta memberikan solusi mengenai produk apa 

yang seharusnya dibeli oleh nasabah berdasarkan kebutuhan serta pegawai 

dapat melampirkan link website perusahan pada SMS yang dapat dibuka 

melalui ponsel, agar nasabah dapat melihat melalui rincian produk yang 

disertai gambar. Pada saat nasabah menginginkan melakukan konsultasi 

melalui pesawat telepon, pegawai dapat menanyakan terlebih dahulu apa 

yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen serta menanyakan 

spesifikasi produk yang diinginkan berdasarkan biaya yang dimiliki oleh 

nasabah, setelah itu pegawai diharapkan cepat tanggap dan langsung 

memberikan solusi berupa menginformasikan produk yang memiliki 

spesifikasi sama atau mendekati yang diinginkan oleh nasabah. Hal ini 

dapat memberikan kejelasan sekaligus mempersingkat waktu sehingga 

nasabah tidak perlu mendatangi kantor cabang jika ada pertanyaan yang 

perlu disampaikan. 

d. Perusahaan perlu memperhatikan sistem yang terdapat pada data 

warehouse, dimana perusahaan diusahakan memiliki fasilitas tertentu 

mengenai perangkat lunak yang dapat mengolah data nasabah secara 

akurat dan tidak mudah diretas oleh pihak luar bahkan perusahaan dapat 
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membentuk tim khusus untuk mengelola keamanan dan keakuratan data 

warehouse perusahaan. Selain itu, data timing perusahaan haruslah 

memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Perusahaan harus selalu meng-

update data nasabah secara real time pada waktu tertentu seperti saat 

meng-input data nasabah dan saat memperbaharui data nasabah pada 

kurun waktu tertentu untuk mengetahui apakah ada perubahan data 

nasabah secara tepat. Hal ini dapat bermanfaat juga bagi perusahaan untuk 

mengetahui informasi maupun melacat lokasi dari seorang nasabah.  

e. Personal selling pada suatu perusahaan memegang peranan penting 

sehingga perusahaan perlu memperhatikan waktu dalam memberikan 

pelayanan pada saat sales meeting dan sales presentation, dengan 

banyaknya nasabah yang ingin melakukan konsultasi perusahaan 

seharusnya meningkatkan jumlah pegawai kompeten yang siap 

menanggapi pertanyaan maupun keluhan dari nasabah secara ramah dan 

profesional serta menjawab pertanyaan nasabah mengenai informasi yang 

ingin diketahui oleh nasabah seperti informasi produk, prosedur transaksi 

dan lainnya. Selain itu, perusahaan dapat memberikan jadwal untuk 

melakukan sales meeting bagi nasabah yang ingin berkonsultasi secara 

langsung dan sales presentation bagi calon nasabah yang menginginkan 

penjelasan secara rinci mengenai produk atau jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan. 

2. Keputusan pembelian pada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Bandung 

11 

a. Perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih rinci 

mengenai merek produk yang ditawarkan oleh perusahaan baik itu 

kendaraan maupun jasa pembiayaan serta nilai-nilai lebih mengenai suatu 

produk. Spesifikasi merek produk dapat dijelaskan dengan memberikan 

brosur mengenai merek produk yang ditawarkan oleh perusahaan dengan 

mencantumkan gambar, spesifikasi merek produk, harga, nilai lebih dari 

suatu merek produk bahkan perbandingan dengan merek produk serupa. 

Dengan banyaknya pilihan merek produk yang ada nasabah akan bingung, 
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sehingga ada baiknya jika perusahaan mengelompokan merek produk 

berdasarkan hal tertentu seperti jenis, nilai guna, harga, kelas dan lainnya.  

b. Perusahaan perlu memperhatikan pilihan penyalur kendaraan bagi nasabah 

dengan menentukan lokasi penyalur yang dekat dengan konsumen dan 

mudah diakses dan memilih lokasi yang mempunyai fasilitas baik seperti 

lahan yang luas. Lokasi yang dekat dengan konsumen akan menarik 

perhatian calon nasabah baru karena dinilai tidak membuang banyak 

waktu saat diperjalanan menuju perusahaan. Perusahaan juga dapat 

memilih lokasi yang dekat dengan lokasi kompetitor. Hal ini dirasa efektif 

jika memiliki lokasi yang dekat dengan kompetitor karena dengan begitu 

perusahaan akan mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh kompetitor 

untuk menarik perhatian konsumen.  

c. Perusahaan sedianya memperhitungkan jumlah pembayaran yang harus 

dikeluarkan oleh nasabah dengan cara mengetahui jenis pekerjaan dan 

pendapatan yang dihasilkan setiap bulannya, sehingga perusahaan dapat 

menyesuaikan harga yang harus dibayarkan oleh nasabah. Cara yang dapat 

digunakan untuk mengetahui hal tersebut dapat dengan membagikan 

angket data diri yang harus diisi oleh nasabah dengan mencantumkan 

pertanyaan yang diperlukan oleh perusahaan berupa informasi mengenai 

data pribadi. Berdasarkan data diri yang diberikan, maka perusahaan dapat 

memutuskan pilihan jumlah pembayaran yang dapat dilakukan oleh 

nasabah 

d. Metode pembayaran yang digunakan oleh perusahaan haruslah memiliki 

tingkat keamanan dan dapat dipercaya oleh nasabah. Metode pembayaran 

pada perusahaan sedianya memiliki prosedur yang mudah dimengerti oleh 

semua kalangan, agar nasabah dapat langsung mengerti langkah-langkah 

yang harus dilakukan saat melakukan pembayaran. Selain itu, ada 

baiknnya jika perusahaan memiliki metode pembayaran yang beragam 

sehingga membantu nasabah untuk memilih metode pembayaran yang 

dirasa lebih mudah bagi masing-masing nasabah serta perusahaan 

sebaiknya mempunyai pemberitahuan yang dilakukan secara otomatis agar 
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nasabah tidak perlu lagi mengkonfirmasi jika telah melakukan pembayaran 

diluar metode pembayaran yang mendatangi kantor. 

3. Hasil penelitian menyatakan bahwa komunikasi pemasaran terpadu memiliki 

pengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen khususnya pada 

nasabah PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Bandung 11, maka penulis 

merekomendasikan kepada para penjual dan wirausahawan baik yang 

bergerak dibidang jasa maupun produk khususnya pada industri keuangan atau 

perusahaan pembiayaan serta para pembaca, diantaranya yaitu: 

a. Para pelaku bisnis diharapkan mengetahui apa yang diinginkan konsumen 

sehingga dapat merancang strategi pemasaran yang dirasa sesuai dengan 

karakteristik produk yang ditawarkan. Selain inovasi produk, perusahaan 

dapat mengkomunikasikan antara nilai lebih dari produk yang ditawarkan 

dengan produk yang diinginkan konsumen serta menyebar luaskan 

informasi mengenai produk dengan cara mengintegrasikan bauran-bauran 

stratgei pemasaran melalui berbagai cara modern yang akan diminati oleh 

konsumen. 

b. Kelemahan pada penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang 

dilakukan pada satu waktu (cross sectional) sehingga ada kemungkinan 

perilaku individu yang cepat berubah dari waktu ke waktu, selain itu 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini belum mewakili semua 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian kendaraan pada 

perusahaan pembiayaan. Maka dari itu untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan melakukan penelitian dengan beberapa waktu untuk untuk 

melakukan penyebaran angket penelitian dan diusahakan menggunakan 

semua elemen komunikasi pemasaran terpadu serta memperbaharui 

kembali teori mengenai komunikasi pemasaran terpadu dan keputusan 

pembelian serta melakukan penelitian pada objek yang lebih spesifik dan 

permasalahan yang lebih kompleks. 


