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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

bagian sebelumnya mengenai hubungan antara bauran pemasaran dan keputusan 

membeli kartu GSM IM3 pada mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Pendidikan Indonesia, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Jumlah mahasiswa Fakultas Ilmu pendidikan Universitas Pendidikan 

Indonesia yang memiliki sikap positif dan negatif terhadap bauran 

pemasaran kartu GSM IM3 adalah hampir sama banyak. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran kartu GSM IM3 pada 

mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia 

berada dalam kategori positif dan negatif. 

2. Jumlah mahasiswa Fakultas Ilmu pendidikan Universitas Pendidikan 

Indonesia yang memiliki tingkat keputusan membeli yang tinggi dan 

negative terhadap kartu GSM IM3 adalah hampir sama banyak. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan membeli kartu GSM IM3 

pada mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas pendidikan 

Indonesia berada dalam kategori tinggi dan rendah. 
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3. Bauran pemasaran dan keputusan membeli kartu GSM IM3 pada 

mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Dimensi bauran 

pemasaran yang memiliki korelasi signifikan dan bersifat positif yang 

paling tinggi terhadap keputusan membeli berasal dari dimensi produk. 

Indikator-indikator yang termasuk kedalam dimensi indikator adalah 

kualitas sinyal dan operator, keragaman kemasan, jumlah bonus, 

keragaman fitur, dan juga nama merek. Dimensi bauran pemasaran yang 

memiliki korelasi yang bersifat negatif terhadap keputusan membeli 

berasal dari dimensi tempat distribusi. Artinya tidak terdapat hubungan 

yang posititf antara tempat distribusi dengan keputusan membeli pada 

mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas pendidikan Indonesia.   

 

5.2 Rekomendasi 

Rekomendasi hasil penelitian ini merupakan sebuah laporan dan saran bagi 

pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian. Rekomendasi hasil penelitian 

ini ditujukan kepada: (1) Perusahaan; (2) Peneliti Selanjutnya 

 

5.2.1 Perusahaan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Peneliti memperoleh adanya 

hubungan yang positif antara bauran pemasaran dengan keputusan 

membeli.   Aspek-aspek bauran pemasaran yang berhubungan positif 
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dengan keputusan membeli adalah aspek produk, harga dan promosi, 

sedangkan aspek yang tidak memiliki hubungan dengan keputusan 

membeli adalah aspek tempat distribusi. Dengan demikian disarankan 

pada perusahaan untuk memperhatikan kualitas produk seperti: kualitas 

sinyal, operator, kemasan, bonus, dan juga keragaman menu kartu GSM 

IM3. Dari segi harga seperti harga kartu yang dapat dijangkau oleh 

banyak kalangan. Dari segi promosi seperti membuat iklan yang lebih 

menarik dan kreatif.   

5.2.2  Peneliti Selanjutnya  

1) Diharapkan melakukan penelitian serupa dengan karakteristik sampel yang 

berbeda, untuk menjadi bahan perbandingan terhadap hasil yang 

didapatkan. 

2) Diharapkan melakukan penelitian serupa dengan metode yang berbeda, 

misalnya : metode  kualitatif. Diharapkan dengan metode ini, didapatkan 

hasil yang lebih mendalam.  

 

 


