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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Penelitian “Pengaruh Endorser terhadap niat beli pelanggan ojek online studi 

kasus pada mahasiswa cluster jakarta” ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh endorser terhadap niat beli layanan ojek online dan seberapa 

besar pengaruh tersebut. Untuk menjawab penelitian tersebut dilakukanlah 

analisis data berdasarkan data yang telah diperoleh setelah disebarkan kuesioner 

terhadap 536 responden yang merupakan mahasiswa di Jakarta yang dilakukan 

menggunakan perhitungan statistik SPSS 24. Berdasarkan analisis data tersebut 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1) Terdapat pengaruh endorser terhadap niat beli pelanggan ojek online 

khususnya mahasiswa Jakarta 

2) Berdasarkan hasil analisis uji regresi (R square) diperoleh bahwa 

variabel endorser memberikan kontribusi pengaruh terhadap niat beli 

pelanggan ojek online khsusnya mahasiswa Jakarta sebesar 0.142 atau 

14.2%, sedangkan sisanya sebesar 85.8% niat beli disebabkan oleh 

faktor lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini 

3) Berdasarkan hasil analisis korelasi terdapat hubungan antara variabel 

endorser dan niat beli dengan hubungan positif sedang angka yang 

ditunjukkan sebesar 0.377. 
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4) Hipotesis pada penelitan ini adalah: 

 - Ho = Tidak terdapat pengaruh antara endorser dan niat beli 

pelanggan ojek online 

 -  H1 = Terdapat pengaruh antara endorser dan niat beli pelanggan 

ojek online  

5) Setelah melihat hasil uji regresi linier terdapat tabel koefesien 

mengatakan nilai sig. sebesar 0.00 dimana dikatakan hipotesis diterima 

ketika nilai sig. < 0.05 dan dapat dikatakan bahwa endorser 

mempengaruhi niat beli pelanggan ojek online khususnya mahasiswa 

sekitar Jakarta  

  

5.2 Saran Praktis 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis peroleh dari penelitian ini, maka 

penulis memberi saran sebagai berikut:  

Strategi marketing dengan mengguanakan endorser yang dilakukan 

perusahaan ojek online sudah sangat bagus. Diharapkan hal ini mampu terus 

diinovasikan untuk mempertahankan dan mengembangkan daya tarik konsumen 

agar tidak bosan dan tetap setia pada penggunaan produknya. 
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