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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama dari variabel produk dengan 

menggunakan indikator sebagai berikut: performance, reliability, 

durability dan feature menunjukan bahwa produk berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan pembelian jasa sewa kamera di ocamera 

tulungagung. Hal tersebut menunjukan bahwa semakin baik produk 

yang ditawarkan akan meningkatkan keputusan pembelian. Sebaliknya 

jika produk yang diberikan tidak sesuai maka keputusan pembelian 

akan juga ikut turun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai 

pemberian produk yang baik akan mempengaruhi keputusan pembelian 

jasa sewa. 

2. Hasil pengujian hipotesis pertama dari variabel harga dengan 

menggunakan indikator sebagai berikut: elasititas, permintaan, struktur 

biaya, positioning dari jasa yang ditawarkan menunjukan bahwa 

produk berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian 

jasa sewa kamera di ocamera tulungagung. Hal tersebut menunjukan 

bahwa semakin baik harga yang ditawarkan akan meningkatkan 

keputusan pembelian. Sebaliknya jika harga yang diberikan tidak 

sesuai maka keputusan pembelian akan juga ikut turun. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa nilai pemberian harga yang baik akan 

mempengaruhi keputusan pembelian jasa sewa. 

3. Hasil pengujian hipotesis pertama dari variabel promosi dengan 

menggunakan indikator sebagai berikut: iklan, pemasaran langsung, 

promosi penjualan dari jasa yang ditawarkan menunjukan bahwa 

promosi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian 

jasa sewa kamera di ocamera tulungagung. Hal tersebut menunjukan 

bahwa semakin baik promosi yang ditawarkan akan meningkatkan 

keputusan pembelian. Sebaliknya jika promosi yang diberikan tidak 

sesuai maka keputusan pembelian akan juga ikut turun. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa promosi yang baik akan mempengaruhi keputusan 

pembelian jasa sewa. 

4. Hasil pengujian hipotesis pertama dari variabel lokasi dengan 

menggunakan indikator sebagai berikut: kebutuhan, kenyamanan 

pelanggan, mengikuti tren, jam oprasional panjang yang ditawarkan 

menunjukan bahwa lokasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan pembelian jasa sewa kamera di ocamera tulungagung. Hal 

tersebut menunjukan bahwa semakin baik lokasi yang ditawarkan akan 

meningkatkan keputusan pembelian. Sebaliknya jika lokasi yang 

diberikan tidak sesuai maka keputusan pembelian akan juga ikut turun. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai lokasi yang baik akan 

mempengaruhi keputusan pembelian jasa sewa. 
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5. Hasil pengujian hipotesis pertama dari variabel orang dengan 

menggunakan indikator sebagai berikut: kesigapan, pelayanan, 

simpatik dan keramahan menunjukan bahwa orang berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan pembelian jasa sewa kamera di ocamera 

tulungagung. Hal tersebut menunjukan bahwa semakin baik orang 

yang ditawarkan akan meningkatkan keputusan pembelian. Sebaliknya 

jika orang yang diberikan tidak sesuai maka keputusan pembelian akan 

juga ikut turun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai pemberian 

orang yang baik akan mempengaruhi keputusan pembelian jasa sewa. 

6. Hasil pengujian hipotesis pertama dari variabel proses dengan 

menggunakan indikator sebagai berikut: Kecepatan pembayaran, 

kejelasan batas waktu, proses pelayanan dari jasa yang ditawarkan 

menunjukan bahwa proses berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan pembelian jasa sewa kamera di ocamera tulungagung. Hal 

tersebut menunjukan bahwa semakin baik proses yang ditawarkan akan 

meningkatkan keputusan pembelian. Sebaliknya jika proses yang 

diberikan tidak sesuai maka keputusan pembelian akan juga ikut turun. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai pemberian proses yang baik 

akan mempengaruhi keputusan pembelian jasa sewa. 

7. Hasil pengujian hipotesis pertama dari variabel bukti fisik  dengan 

menggunakan indikator sebagai berikut: bangunan fisik, kemudahan 

akses, logo menarik dan bangunan menunjukan bahwa bukti fisik  

berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian jasa sewa 
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kamera di ocamera tulungagung. Hal tersebut menunjukan bahwa 

semakin baik bukti fisik  yang ditawarkan akan meningkatkan 

keputusan pembelian. Sebaliknya jika bukti fisik yang diberikan tidak 

sesuai maka keputusan pembelian akan juga ikut turun. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nilai bukti fisik  yang baik akan mempengaruhi 

keputusan pembelian jasa sewa. 

8. Hasil pengujian hipotesis kedelapan dari variabel keputusan pembelian 

dengan menggunakan indikator sebagai berikut: Kemantapan pada 

suatu produk, kebiasaan dalam membeli produk menunjukan bahwa 

produk, harga, promosi, lokasi, orang, proses, bukti fisik berpengaruh 

positif signifikan terhadap keputusan pembelian jasa sewa kamera di 

ocamera Tulungagung. Hal tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi 

nilai produk, harga, promosi, lokasi, orang, proses, bukti fisik akan 

meningkatkan keputusan pembelian jasa sewa kamera. Sebaliknya jika 

produk, harga, promosi, lokasi, orang, proses, bukti fisik menurun 

maka keputusan pembelian jasa sewa kamera juga ikut turun. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa nilai produk, harga, promosi, lokasi, orang, 

proses, bukti fisik yang tinggi akan keputusan pembelian jasa sewa 

kamera. 

9. Hasil pengujian data variabel yang paling dominan dari variabel 

produk, harga, promosi, lokasi, orang, proses, bukti fisik terhadap 

variabel keputusan pembelian jasa sewa kamera di ocamera 

Tulungagung adalah bukti fisik. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka 

penelitian menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya 

Bagi peneliti yang akan datang sebagai bahan acuan dan untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel faktor internal maupun 

eksternal agar dapat diketahui faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

2. Bagi perusahaan Ocamera 

Kepada perusahaan yang bersangkutan yakni ocamera serta jajaran staff 

untuk meningkatkan produk hendaknya perusahaan tersebut lebih 

memaksimalkan pelayaan agar dapat bersaing dengan pasar yang ada 

3. Bagi akademik 

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu, 

khususnya mengenai produk, harga, promosi, lokasi, orang, proses, bukti 

fisik terhadap keputusan pembelian, bermanfaat untuk sumbangan  teori, 

sebagai bahan referensi atau rujukan khususnya di jurusan Ekonomi 

Syariah dan tambahan pustaka pada perpustakaan IAIN Tulungagung. 

 


