
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pernb4hasan yang telah diuraikan ditas. :naka

disimpulkan;

a. Dari hasil perhitungan diketahui Fr,it,,.,e sebesar 8.181 lebih besar dari ttnu sebesar

?,50, hal berarri hipotesis pertama yang dialukan yaitu diduga bentuk-bentuk sales

promosi yang rneliputi; pernberian hadiah langsung (X1), potongan harga (X1).

demon$asi di tempat penjualan (Xr), secara serempak berpengamh signifikan

terhadap omzet pen_lualan (Y) pada PT. Industri Sandang Nusantara Surabaya

dapat diterima kebenarannya.

b. Dari hasil uji t diatas, maka Capat disimpulkan bahrva secara partial variabel

pemberian hadiah langsturg (X1), potonean harsa (X:), demontrasi di tempat

penjualar (Xr), sscara partiaVindividu berpengamh signifikan terhadap omzet

pen-jualan (!. Hai ini dapat dilihat pada perhitungan berikut :

- Dari hasil uji t diketairui t6;i,ng Sebesar 2.'150 lebih besar dari t1,5"1 sebesar

2.306. Dengan demikian dapat dikatalian bahwa Hl diterima dan Ho ditolak.

Hal ini berarti pengaruh pemberian hadiah langsung (X1) terhadap omzet

penjualan (YJ adalah signifikan.
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5.2 Saran

Dari hasil pengujian hipotesis dan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat

dikemukakan adalah :

a. Sesuai dengan pembahasan dan hasil kesimpulan sebaiknya perusahaan tetap

memperhatikan dan mempertahankan bentuk-bentuk promosi yang telah ada'

b. Untuk dapat meningkatkan omzet penjualan' sebaiknya perusahaan lebih

berorientasi pada pemberian potongan harga, karena bentuk-bentuk promosi

penj uaian yang meiiputi pemberian haciiah langsung (X1)' potongan harga

(Xr),demonstrasiditempatp'enjualan(X:),makasebaiknyalebihditingkatkan

lagi, dan mengadakan promosi penjualan di tempat-tempat vang lebih

strategis
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