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BABS 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan maka simpulan yang dapat 

dirumuskan adaiah sebagai berikut: 

1. Koefisien koreiasi berganda (R) menunjukkan niiai 0,856 yang berani bahwa 

secara bersama-sama (simuitan) variabel bebas kelompok acuan (XI), kelas 

sosiai (X2), dan gaya bidup (X3) memilii; pengaruh yang k-uat terhadap 

pengambilan keputusan (Y). Hasii Fhi~ = 213,075 lebih besar dari Ftahd = 

2,64 maka Ho ditoiak yang berarti terdapat pengaruh yang k-uat dan signifikan 

terhadap variabel tidak bebas (pengambilan keputusan). Koefisien determinasi 

berganda (R-square) = 0,732 berarti sebesar 73,2 % perubahan dari variabel 

pengambiian keputusan dapat dijeiaskan oleh variabel-variabel: kelompok 

acuan (XI), keias sosiai (X2), dan gaya hidup (XJ) di dalam model, sedangkan 

sisanya sebesar 26,8 % adalah dijelaskan diluar model tersebut. Dimana hasil 

uji ini menjawab bipotesis pertama yaitu: "Diduga bahwa variabel faktor 

keiompok acuan, kelas sosial dan gaya hidup secara simultan mempengaruhi 

pengambiIan keputusan pada Atlas Sport Club Surabaya..", dapat diterima. 

2. Koefisien koreIasi parsial kelompok acuan (rxt> sebesar 0,437 dan hasil thitung= 

7,439 lebm besar dari t tabel (1,970) yang berarti secara parsial variabel bebas 

keiompok acuan (XI) memiliki pengarulJ yang nyata terhadap pengambilan 

keputusan (Y). Koefisien koreIasi parsial keIas sosial (rx2) sebesar 0,495 dan 
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hasil thitWlg= 8,710 lebih besar dari t tabel (l,970) yang berarti secara parsial 

variabel bebas kelas sosial (X2) memiliki pengaruh yang nyata terhadap 

pengambilan keputusan (Y). Koefisien korelasi parsial gaya hidup (rx3) 

sebesar 0,634 dan hasil thitung= 12,529 lebih besar dari t tabel (1,970) yang 

berarti secara parsial variabel bebas kelas sosial (X2) memiliki pengaruh yang 

nyata terhadap pengambilan keputusan (Y). Hasil ini menjawab hipotesis 

kedua yaitu: "Diduga bahwa variabel faktor kelompok acuan, kelas sosial dan 

gaya hidup secara parsial mempengaruhi pengambilan keputusan pada Atlas 

Sport Club Surabaya", dapat diterima. 

3. Dari nilai koefisien korelasi parsial terlihat bahwa nilai koefisien korelasi 

parsial gaya hidup (rx3) merniliki nilai terbesar (0,634) dan diduJ...llIlg dengan 

nilai t hitung (12,959) terbesar dibandingkan dengan variabel bebas yang lain 

yaitu kelompok acuan dan kelas sosial. Hasil ini menjawab hipotesis ketiga 

yaitu: "Diduga variabel gaya hidup yang paling dominan dalam 

mempengaruhi pengambilan keputusan pada Atlas Sport Club Surabaya", 

dapat diterima. 

5.2. Saran 

Berdasarkan basil analisis dan pembahasan maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut : 

1. Oleh karena gaya hidup merupakan faktor yang dominan maka untuk lebih 

meningkatkan pengambilan keputusan, perusahaan sebaiknya meningkatkan 

image sehingga dapat dijadikan salah satu sarana bergensi berolahraga dengan 

cara lebih meningkatkan promosi melalui media televisi. 
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2. Pihak perusahaan sebaiknya juga memperhatikan kelompok acuan walaupun 

kelompok acuan merupakan variabel kurang dominan, tetapi juga berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan. Hal yang perlu dilakukan perusahaan 

dengan memberikan informasi tentang Atlas Sport Club kepada para keluarga/ 

pelanggan dengan cara mengirimkan brosur selain itu rutin menyelenggarakan 

event -event penting. 

3. Untuk kelas sosial sebaiknya perusahaan memberikan harga sesuai dengan 

fasilitas yang ada, dan menciptakan image bahwa Atlas Sport Club dapat 

memenuhi kebutuhan berolahraga pada saat ini dan menciptakan citra diri 

yang positifbagi konsumennya. 
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