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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Personal Selling dan Celebrity 

Endorser terhadap Keputusan Pembelian iPhone di Plaza Marina Surabaya, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Personal Selling memberikan kontribusi terhadap Keputusan Pembelian. 

Semakin gencar informasi yang disediakan sales untuk konsumen tentang 

iPhone, maka semakin meningkatnya keputusan pembelian pada konsumen 

terhadap iPhone.  

2. Celebrity Endorser memberikan kontribusi terhadap Keputusan Pembelian. 

Apabila iklan oleh Celebrity Endorser ditingkatkan, maka keputusan 

pembelian pada produk iPhone ini akan meningkat pula. 

5.2  Saran  

 Sebagai implikasi dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan beberapa 

saran yang dapat dipertimbangkan atau dimanfaatkan sebagai referensi dalam 

pengambilan keputusan, antara lain sebagai berikut : 

1. Alangkah baiknya sales/promotor di iBox agar meningkatkan SOP 

pelayanan terhadap konsumen. Karena jika sales mampu menanamkan 

pemahaman dan menjawab berbagai pertanyaan dari konsumen maka 
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tingkat kepuasan konsumen juga semakin meningkat maka semakin besar 

peluang iBox untuk mendapatkan konsumen yang membeli produk disana. 

2. Menggunakan jasa Celebrity Endorser yang mempunyai daya tarik yang 

bagus, karena mampu mempengaruhi pengikut/followersnya untuk 

membeli atau menggunakan produk yang digunakan juga oleh celebrity 

tersebut. Maka tidak sedikit pula pengikut/followersnya memutusan untuk 

membeli produk apa yang dipakai idolanya.  

3. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka saran bagi peneliti 

selanjutnya terutama di topic yang sama sebaiknya menambahkan variabel 

lain yang dapat mempengaruhi keputusan membeli pada suatu perusahaan 

atau brand tertentu. 
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KUESIONER 

PENGARUH PERSONAL SELLING DAN CELEBRITY ENDORSER 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN IPHONE DI IBOX PLAZA 

MARINA SURABAYA 

 

 

Responden yang terhormat, Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk 

meluangkan waktu sejenak guna mengisi angket ini. Kuesioner ini disusun dalam 

rangka menyelesai kan studi saya di Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ Jawa Timur. Saya berharap 

Bapak/Ibu menjawab dengan leluasa, sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu rasakan, 

lakukan dan alami, bukan apa yang seharusnya yang ideal. Bapak/Ibu diharapkan 

menjawab dengan jujur dan terbuka, sebab tidak ada jawaban yang benar atau salah. 

Sesuai dengan kode etik penelitian, saya menjamin kerahasiaan semua data. 

Kesediaan Bapak/Ibu mengisi angket ini adalah bantuan tak ternilai bagi saya. 

Akhirnya, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas 

kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengisi angket ini, dan 

peneliti mohon maaf apabila ada pernyataan yang tidak berkenan di hati Bapak/Ibu. 

 

Hormat Saya, 

Peneliti, 

 

Rachma Indah Prasetya 

NPM. 1612010043 

*CONTOH PENGISIAN KUESIONER 
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PENGARUH PERSONAL SELLING DAN CELEBRITY ENDORSER 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN IPHONE DI IBOX PLAZA 

MARINA SURABAYA 

Petunjuk :berilahdan (√) padakolom yang sesuai!! 

No Pernyataan 
Tanggapan 

SS S N TS STS 

 Personal Selling (X1)      

1. Sales menjalin komunikasi yang baik, sikap 

yang sopan, mampu mengendalikan emosi 

terhadap saya 

√     

2. Saya menjelaskan karakteristik produk, 

manfaat produk, mampu menjawab berbagai 

pertanyaan saya 

     

3. Sales menarik perhatian saya dan memiliki 

kesabaran saat menawarkan produk 

     

4. Sales mengutamakan kepentingan saya, 

memahami kebutuhan saya, dan mampu 

memberikan solusi terhadap saya 

     

 Celebrity Endorser (X2)      

1. Celebrity Endorser sangat populer      

2. Celebrity Endorser sangat mengetahui produk 

knowledge iPhone 

     

3. Celebrity Endorser sangat menarik perhatian 

saya 

     

4. Celebrity Endorser membuat saya tertarik 

untuk membeli iPhone 

     

 Keputusan Pembelian (Y)      

1. Saya memutuskan membeli karena merek nya       

2. Saya memutuskan membeli di iBox Plaza 

Marina Surabaya karena terpecaya 

     

3. Saya memutuskan membeli beberapa produk 

iPhone 

     

4. Saya memutuskan membeli iPhone hari ini      

5. Saya memutuskan membeli iPhone dengan 

metode pembayaran Debit/Kredit 

     

PENGARUH PERSONAL SELLING DAN CELEBRITY ENDORSER 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN IPHONE DI IBOX PLAZA 

MARINA SURABAYA 
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