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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis dan juga pembahasan yang telah 

dilakukan tentang pengaruh kualitas produk (X1) dan harga (X2) terhadap 

keputusan pembelian mahasiswa konsumen Low Cost Green Car merek 

Toyota Agya di Semarang. Maka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 

:  

a. Berdasarkan pengujian uji F simultan, hasil dari analisis variabel-

variabel yang terdiri dari variabel kualitas produk (X1) dan variabel 

harga (X2) dinyatakan bahwa variabel-variabel tersebut secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan 

pembelian.  

b. Berdasarkan Uji t, variabel-variabel penelitian seperti kualitas 

produk (X1) berpengaruh positif dan signifkan terhadap keputusan 

pembelian dan juga untuk variabel harga (X2) berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan pembelian 

c. Dari variabel kualitas produk (X1) dan harga (X2) variabel yang 

didominasi dalam memberikan pengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada mahasiswa konsumen mobil Low Cost Green Car 

merek Toyota Agya di Semarang adalah variabel kualitas produk 

(X1) dengan nilai koefisien sebesar 2,489 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,017 

d. Keputusan pembelian selaku variabel terikat pada penelitian ini 

dipengaruhi oleh variabel bebas kualitas produk (X1) dan harga (X2) 

sebesar 41,4% dan sisanya 58,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar 

penelitian ini. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang sudah dibahas diatas, 

maka peneliti bermaksud untuk memberikan beberapa masukan atau 

saran kepada perusahaan Toyota dan untuk penelitian selanjutnya, 

antara lain :  

a. Perusahaan Toyota diharapkan untuk tmempertahankan kualitas 

produk yang sudah diterapkan sampai saat ini, antara lain pada 

penggunaan teknologi ramah lingkungan, irit bensin, kenyaman 

berkendara,suku cadang yang mudah ditemukan. Sehingga, 

konsumen juga dapat terus merasakan kualitas dari mobil Toyota 

Agya. Penetapan harga juga harus dipertahankan karena 

berdasarkan hasil penelitian bahwa harga dari mobil Toyota 

Agya sudah sesuai dengan kualitas dan manfaat yang  diberikan, 

maka penetapan harga dari mobil Toyota Agya harus selalu 

stabil sebanding dengan kualitas produk.  

b. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk meneliti lebih 

luas lagi diluar mahasiswa, bila diharuskan mahasiswa 

diharapkan tidak mengambil dari Universitas-universitas yang 

sudah dipakai untuk penelitian ini, sehingga hasil yang didapat 

akan lebih beragam. Dan juga menambahkan variabel-variabel 

lain yang diluar penelitian ini yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian Toyota Agya, seperti contoh brand image, 

fasilitas, dll.  

 

  

 

 

 




