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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada responden 

yaitu pengunjung di kawasan Metro Bandung yang menggunakan T-Cash 

untuk mengetahui gambaran bauran promosi dan keputusan pembelian 

serta pengaruh bauran promosi terhadap keputusan pembelian, maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran bauran promosi yang dilakukan Telkomsel untuk 

T-Cash menurut responden pada penelitian ini berada pada 

kategori sedang, berdasarkan dari skor kriteria pada garis 

kontinum. Selanjutnya diketahui bahwa indikator advertising 

memiliki penilaian atau skor tertinggi, yaitu tentang informasi 

pada iklan yang diterbitkan T-Cash sangat jelas. Sedangkan 

indikator yang memiliki nilai terendah oleh responden adalah 

public relation and publicity, yaitu tentang kemampuan sales 

T-Cash dalam melakukan komunikasi dengan responden. 

2. Gambaran umum tentang keputusan pembelian menurut 

responden pada penelitian ini berada pada kategori sedang, 

berdasarkan skor kriteria pada garis kontinum. Selanjutnya 

diketahui bahwa indikator pemilihan produk memiliki 

penilaian atau skor tertinggi, yaitu tentang kenyamanan 

bertransaksi menggunakan T-Cash. Sedangkan indikator yang 

memiliki nilai terendah oleh responden adalah pemilihan 

waktu pembelian, yaitu tentang kebutuhan akan produk yang 

dipromosikan dan melakukan pembayarannya dengan T-

Cash. 

3. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diketahui 

bahwa bauran promosi dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian. Hasil dari penelitian jika di klasifikasikan 

seberapa kuat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian, 

maka termasuk dalam kategori sedang. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang 

bauran promosi terhadap keputusan pembelian, peneliti memberikan 

saran terhadap perusahaan dan penelitian selanjutnya yaitu: 



78 

Luthfi Karim, 2018 
PENGARUH BAURAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

1. Melihat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa indikator 

public relation and publicity yang memiliki skor terendah 

dibandingkan indikator lainnya pada bauran promosi, maka 

disarankan kepada perusahaan agar meningkatkan 

kemampuan relasi dan publisitas brand T-Cash tersebut 

kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan seperti 

penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

penggunaan T-Cash 

2. Melihat pula pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

indikator pemilihan waktu pembelian memiliki skor terendah 

dibandingkan indikator lainnya pada keputusan pembelian, 

maka disarankan kepada perusahaan agar meningkatkan daya 

tarik T-Cash sehingga masyarakat semakin tertarik dan terus 

menerus menggunakan T-Cash 

3. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu agar peneliti 

selanjutnya meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian menggunakan T-Cash. Faktor lain yang 

dapat dijadikan variabel seperti brand perception dan 

perkembangan teknologi 


