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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

a) Kesimpulan  

Kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan mengani pengaruh motivasi, 

persepsi, pembelajaran dan sikap terhadap keputusan pembelian adalah sebagai 

berikut : 

a) Variabel motivasi diketahui berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Pada hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

motivasi konsumen terhadap produk menyebabkan konsumen semakin yakin 

dalam melakukan keputusan pembelian produk tersebut.  

b) Variabel persepsi diketahui berpengaruh positif dan signfikan terhadap 

keputusan pembelian. Hasil ini dapat dinyatakan bahwa persepsi yang bagus 

akan menimbulkan harapan yang besar dari konsumen dimana hal itu akan 

mempengaruhi keyakinan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian.  

maka bila persepsi konsumen semakin baik akan mengakibatkan semakin 

besar pula keyakinan konsumen untuk melakukan keputusan pembelian 

produk tersebut. 

c) Variabel pembelajaran diketahui berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Hasil ini berarti bahwa pengalaman pribadi maupun 

informasi positif yang diberikan teman akan menjadikan pembelajaran yang 

baik bagi konsumen dimana hal tersebut dapat membuat konsumen semakin 

yakin dalam melakukan keputusan pembelian untuk menggunakan jasa Lion 

Air. 
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d) Variabel sikap diketahui memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin baik 

sikap konsumen terhadap Lion Air, maka konsumen akan semakin yakin 

dalam melakukan keputusan pembelian kepada Lion Air. 

e) Variabel motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap terbukti berpengaruh 

secara bersama – sama positif dan signifikan. Hasil dari penelitian ini bahwa 

semakin tinggi tingkat motivasi konsumen dengan persepsi yang bagus serta 

pembelajaran dan sikap yang baik maka keyakinan konsumen terhadap 

produk akan semakin besar hal ini dapat menciptakan terjadinya keputusan 

pembelian yang dilakukan konsumen. Namun penelitian ini juga 

menimbulkan pernyataan dimana semakin rendahnya motivasi konsumen 

dengan persepsi yang buruk serta pembelajaran dan sikap yang yang tidak 

baik maka akan membuat keyakinan konsumen untuk melakukan keputusan 

pembelian semakin rendah. 

f) Variabel pembelajaran diketahui menjadi variabel yang berkontribusi 

terbesar terhadap pengambilan keputusan pembelian diantara variabel bebas 

lainnya. Hal tersebut menandakan bahwa konsumen memilih menggunakan 

jasa Lion Air dikarenakan telah memiliki pengalaman dalam 

menggunakannya, selain itu informasi yang didapat dari teman juga 

mendorong konsumen dalam melakukan keputusan pembelian dalam 

menggunakan jasa Lion Air ini, hal ini ditunjang oleh prestasi Lion Air yang 

diketahui konsumen dimana Lion Air tercatat sebagai maskapai yang 

mengangkut penumpang domestik terbanyak sejak tahun 2011. 
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g) Saran  

Saran terhadap hasil penelitian mengenai pengaruh motivasi, persepsi, 

pembelajaran dan sikap terhadap keputusan pembelian  pada jasa transportasi 

udara Lion Air adalah sebagai berikut : 

a) Perlu adanya peningkatan pelayanan baik dalam penerbangan maupun 

secara manajemen, guna meningkatkan sikap yang baik dari konsumen. 

Melihat bahwa sikap konsumen masih berada di kategori yang rendah, Lion 

Air harus mampu meningkatkan kepercayaan, emosi dan kecenderungan 

konsumen dengan cara meningkatkan pelayanan secara menyeluruh baik 

dalam manajemen maupun selama penerbangan. 

b) Perlunya memperhatikan pelayanan yang diberikan kepada konsumen 

dikarenakan pelayanan yang baik dapat selalu diingat oleh konsumen 

sebagai pengalaman yang pernah mereka rasakan dan menjadikan 

perusahaan memiliki prestasi yang mudah diketahui konsumen, dimana hal 

tersebut mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. 

c) Hasil penelitian menunjukan motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap 

berpengaruh sangat besar terhadap keputusan pembelian. Hal ini dapat 

dilihat dari besarya nilai R square yang berarti masih ada variabel lainnya 

diluar motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap yang mempengaruhi 

keputusan pembelian. Oleh karenanya, peneliti menyarankan kepada 

peniliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan 

obyek yang sama tetapi dengan menggnakan variabel yang lain seperti dari 

faktor sosial, faktor budaya dan faktor pribadi. 



81 
 

 
 

d) Keterbatasan penelitian ini terdapat pada penyebaran kuesioner, yang 

dimana hasil jawaban dari responden kurang maksimal, dimana responden 

tidak bersungguh-sungguh dalam mengisi pernyataan pada kuesioner yang 

telah diberikan. 

e) Bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keputusan pembelian, 

bisa melakukan penelitian dengan variabel bebas yang berbeda. Penelitian 

dengan variabel bebas yang berbeda sehingga dapat menghasilkan 

pengetahuan tambahan tentang variabel apa saja yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelia 


