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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknis analisis data yang 

peneliti lakukan mengenai faktor psikologis dan corporate image terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada PT. Buana Raya Lestari Kota Sukabumi, 

maka peneliti dapat mengambil simpulan sebagai berikut:  

5.1.1 Faktor psikologis konsumen PT. Buana Raya Lestari Kota Sukabumi 

belum sepenuhnya dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

pembelian di PT. Buana Raya Lestari Kota Sukabumi. hal ini dapat dilihat 

berdasarkan hasil skor tanggapan responden mengenai pernyataan-

pernyataan yang diberikan. Melalui pernyataan diketahui bahwa konsumen 

tidak melakukan pembelian ulang karena pengalaman konsumen yang 

kurang puas dari hasil desain yang dibuat perusahaan PT. Buana Raya 

Lestari Kota Sukabumi dan tidak dapat memenuhi keinginan konsumen  .  

5.1.2 Corporate image  pada PT. Buana Lestari Kota Sukabumi belum cukup 

baik, artinya Artinya perusahaan perlu memperhatikan faktor yang 

mempengaruhi corporate Image mengenai reputasi perusahaan yang 

menurun karena konsumen merasakan perusahaan tidak dapat memberikan 

layanan secara maksimal dan perusahaan yang kurang cepat dalam 

menanggapi keluhan konsumen. hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil 

tanggapan responden mengenai pernyataan-pernyataan yang diberikan.  



106 

 

5.1.3 PT. Buana Raya Lestari Kota Sukabumi belum sepenuhnya dapat 

memenuhi keinginan konsumen terutama pada keputusan pembelian pada 

PT. Buana Raya Lestari  Kota Sukabumi. dimana konsumen banyak 

menyatakan tidak setuju mengenai hal tersebut. Dari hasil skor konsumen 

menyatakan bahwa Konsumen tidak melakukan pembelian ulang  pada 

PT. Buana Raya Lestari .  

5.1.4 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa faktor 

psikologis dan corporate image memiliki pengaruh positif dan signifikan, 

hal tersebut dapat disimpulkan setelah pengujian hipotesis dan hal-hal lain 

yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada PT. Buana 

Raya Lestari Kota Sukabumi.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberiikan saran pada 

PT. Buana Raya Lestari Kota Sukabumi. adapun saran tersebut sebagai berikut:  

5.2.1 Pihak PT. Buana Raya Lestari, hendaknya harus dapat mengetahui faktor 

psikologis konsumen yang ada pada diri konsumen. terutama motivasi, 

persepsi, pembelajaran, kepercayaan dan sikap. Pihak perusahaan harus 

dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan 

konsumen. karena pada dasarnya keinginan konsumen sangat berbeda-

beda. 

5.2.2 Perusahaan harus mempertahankan pelaksanaan faktor-faktor yang 

mempengaruhi corporate image (citra perusahaan) dengan baik dan 

diharapkan pula perusahaan melaksanakan faktor-faktor citra perusahaan 
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mengenai personality, Reputasion, Value, Corporate Identity. Terutama 

pada reputasi perusahaan agar tetap baik maka perusahaan harus 

mengembangkan pelayanan agar konumen puas terhadap kinerja 

perusahaan.  

5.2.3 Perusahaan PT. Buana Raya Lestari Kota Sukabumi, harus dapat 

memperhatikan keputusan pembelian yang diambil oleh konsumen, 

perusahaan diharapkan dapat lebih memahami berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen agar konsumen tetap 

menggunakan jasa pada perushaan PT. Buana Raya Lestari terutama pada 

keputusan pembelian dimana konsumen akan melakukan pebelian ulang 

apabila perusahaan dapat memenuhi apa yang sesuai dengan kebutuhan.  

 


