
1 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

 Berdasarkan penelitian mengenai hubungan kompetensi komunikasi 

tenaga penjual (X1) dan terpaan informasi saluran Youtube Autonetmagz (X2) 

dengan keputusan pembelian Honda City kota Semarang (Y)  dapat diuraikan 

beberapa kesimpulan yang diambil dari hasil-hasil yang telah diperoleh, pada bab 

ini pula disampaikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak 

yang berkataitan dengan penelitian ini. 

4.1 Kesimpulan 

1. Terdapat hubungan yang sangat signifikan antara kompetensi komunikasi 

tenaga penjual (X1) dengan keputusan pembelian Honda City di Kota 

Semarang (Y)  dalam penelitian ini, hasil uji Kendall’s tau-b menunjukan 

angka signifikansi sebesar 0.003 dimana ≤ 0.01 dinyatakan sangat 

signifikan dan juga ditunjukan nilai koefisien korelasi sebesar 0.377 

dimana koefisien korelasi bernilai 0.26 sampai 0.50 dinyatakan memiliki 

korelasi keeratan cukup antara kompetensi komunikasi tenaga penjual 

(X1) dengan keputusan pembelian Honda City di Kota Semarang (Y). 
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2. terdapat hubungan yang sangat signifikan antara terpaan informasi saluran 

Youtube Autonetmagz (X2) dengan keputusan pembelian Honda City di 

Kota Semarang (Y) ditunjukan dalam hasil uji Kendall’s tau-b 

menunjukan angka signifikansi sebesar 0.000 dimana signifikansi ≤ 0.001 

dinyatakan sangat signifikansi dan juga ditunjukan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0.435 dimana koefisien korelasi bernilai 0.26 sampai 0.50 

dinyatakan memiliki korelasi keeratan yang cukup antara terpaan 

informasi saluran Youtube Autonetmagz (X2) dengan keputusan 

pembelian Honda City di Kota Semarang (Y). 

4.2 Saran  

1. Kompetensi komunikasi telah menunjukan menjadi faktor yang sangat 

penting dalam proses keputusan pembelian oleh konsumen, oleh karena itu 

akan sangat baik bila pihak dealership lebih serius memperhatikan dalam 

segi kompetensi komunikasi tenaga penjual yang tergabung dalam 

perusahaan mereka dengan menerbitkan SOP (standart operating 

procedure) atau tata cara baku dalam berinteraksi dengan konsumen 

sehingga kualitas kompetensi komunikasi tenaga penjual menjadi setara 

satu sama lain, dan hal lain yang bias dilakukan guna meningkatkan 

kompetensi komunikasi tenaga penjual dengan mengadakan pelatihan 

berkomunikasi dengan mendatangkan pakar dibidang komunikasi dan 

melaksanakan test komunikasi untuk para tenaga penjual secara berkala 

yaitu 6 bulan sekali, sehingga kualitas kompetensi komunikasi tenaga 

penjual dapat terjaga dari waktu ke waktu. 
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2. Terpaan informasi saluran Youtube berkonten uji dan impresi kendaraan 

bermotor telah menunjukan menjadi factor yang mempengaruhi dalam 

proses keputusan pembelian oleh konsumen, sehingga akan sangat baik 

bila pihak dealership mampu melihat peluang terebut dengan menjalin 

kerjasama di beberapa saluran Youtube yang telah dipercaya konsumen 

sebagai sumber informasi mengenai uji dan impresi kendaraan bermotor, 

dengan menjalin kerjasama dengan pemilik saluran Youtube Autonetmagz 

maka pihak Autonetmagz diharapkan akan lebih sering dan memberi 

impresi baik dalam memberikan test uji berkendara untuk produk Honda, 

kerjasama tersebut diantara lain yang direkomendasikan adalah: 

 

a. Memberikan akses kepada pihak Autonetmagz atas jajaran produk 

Honda baik dari produk terbawah (Honda Brio) hingga lineup 

produk teraatas (Honda Oddysey dan Honda Civic Type R) 

sehingga pihak autonetmagz tidak kesulitan dalam mencari unit 

kendaraan untuk dilakukan test uji. 

b. Memberikan potongan discount atau promosi kepada penguji yang 

tergabung dalam Autonetmagz, hal ini dilakukan jika setiap 

individu penguji yang tergabung dalam Autonetmagz memkai 

produk Honda maka diharapkan masyarakat mampu melihat dan 

menyimpulkan bahwa penguji yang mereka percaya menggunakan 

produk Honda maka akan menimbulkan impresi bahwa produk 

Honda baik. 


