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BAB V

PENUTUP

5.1  Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan didalam

penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Sesuai dengan analisis faktor, dari 11 variabel pembentuk,

hanya ada 8 faktor yang memiliki angka MSA lebih dari (>)

0,5 sehingga 8 faktor tersebut dapat diproses lebih lanjut.

b) Terdapat 8 variabel yang berpengearuh pada pembelian

voucher pulsa elektrik individu dimana dari 8 variabel

tersebut, faktor Respon Pelayanan merupakan faktor yang

paling mendapat perhatian konsumen dengan memperoleh

skor tertinggi. Sesuai dengan analisis faktor, dari 11 variabel

pembentuk, hanya ada 8 faktor yang memiliki angka MSA

lebih dari (>) 0,5 sehingga 8 faktor tersebut dapat diproses

lebih lanjut

c) Berdasarkan hasil initial statistic terdapat 3 faktor yang

terbentuk. Faktor ini diperoleh dari eigenvalue yang syarat

utamanya harus lebih besar dari (>) 1. Sedangkan nilai

prosentase varian dari faktor menunjukkan seberapa besar

dominasi faktor yang berpengaruh pada pembelian voucher

pulsa elektrik dengan varian faktor 1 (30,948%), varian faktor
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2 sebesar (16,985%), dan varian faktor 3 sebesar (11,482%)

dengan nilai faktor loading diatas 0,5.

d) Faktor Respon Pelayanan, yang terdiri dari varian pembentuk

faktor respon cepat, complain ditanggapi dengan cepat, dan

stok pulsa banyak dan komplit merupakan faktor yang paling

dominan dengan varians sebesar 30,948%.

e) Kecenderungan konsumen atau mahasiswa memilih Faktor

Respon Pelayanan menunjukkan bahwa cepat tanggapnya

penjual terhadap permintaan ataupun complain sangat

diperhatikan oleh mahasiswa, artinya penjual wajib memiliki

responsibility atau daya tanggap yang tinggi untuk melayani

permintan dan complain pelanggan. Selain hal tersebut

pelayanan pasca pembelian juga mempengaruhi pembelian

voucher pulsa elektrik. Pelayanan setelah pembelian yang

dimaksud adalah menerima dan menanggapi complain

konsumen.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan penelitian ini dapat dikatakan

bahwa ketiga faktor yang terbentuk dalam penelitian ini mempunyai

pengaruh bagi keputusan pembelian voucher pulsa elektrik individu

sebesar 59,415%, sehingga diharapkan bagi penjual atau pengecer

voucher pulsa elektrik untuk dijadikan acuan dalam meningkatkanya
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baik faktor-faktor yang terbentuk dalam penelitian ataupun dari faktor-

faktor lain sebesar 40,585%.

Diketahui bahwa dari tiga faktor (faktor respon pelayanan, faktor

waktu pembelian, dan faktor kemudahan transaksi dan pembayaran)

yang terbentuk, faktor Respon Pelayanan memiliki percent of variance

tertinggi, sehingga hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan oleh

penjual. Sedangkan faktor yang memiliki percent of variance terendah

adalah faktor Kemudahan Transaksi dan Pembayaran, penjual perlu

membenahi faktor ini karena apabila konsumen merasa susah untuk

melakukan pemesanan dan pembayaran, akan berpengaruh pada

loyalitas konsumen.
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