
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hipotesisi 1 produk (X1) berpengaruh terhadap stabilitas perusahaan (Y). 

Hasil analisis menemukan bahwa t hitung sebesar 2,020 lebih besar dari t-

tabel sebesar 1,990 dengan nilai signifikansi sebesar 0,047 (<0,05), 

yang dapat disimpulan H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara produk terhadap stabilitas perusahaan. 

2. Hipotesisi 1 promosi (X2) berpengaruh terhadap stabilitas perusahaan (Y). 

Hasil analisis menemukan bahwa t hitung sebesar 2,006 lebih besar dari t-

tabel sebesar 1,990 dengan nilai signifikansi sebesar 0,048 (<0,05), 

yang dapat disimpulan H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara promosi terhadap stabilitas perusahaan. 

3. Hipotesisi 1 harga (X3) berpengaruh terhadap stabilitas perusahaan (Y). 

Hasil analisis menemukan bahwa t hitung sebesar 2,121 lebih besar dari t-

tabel sebesar 1,990 dengan nilai signifikansi sebesar 0,037 (<0,05), 

yang dapat disimpulan H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara harga terhadap stabilitas perusahaan. 
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4. Hipotesisi 1 distribusi (X4) berpengaruh terhadap stabilitas perusahaan (Y). 

Hasil analisis menemukan bahwa t hitung sebesar 7,131 lebih besar dari t-

tabel sebesar 1,990 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05), 

yang dapat disimpulan H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara distribusi terhadap stabilitas perusahaan. 

5. Hipotesisi 5 produk (X1), promosi (X2), Harga (X3) dan Distribusi (X4) 

berpengaruh terhadap stabilitas perusahaan (Y). Hasil analisis menemukan 

bahwa F hitung sebesar 159,733 yang lebih besar dari F tabel sebesar  

2,486 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05), yang dapat 

disimpulan H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh positif dan 

signifikan secara simultan antara variabel produk, promosi, Harga dan 

Distribusi terhadap stabilitas perusahaan. 

 

5.2. Saran 

Dari hasil penelitian ini, yang telah disimpulkan pada bagian di atas, 

maka ada beberapa hal yang dapat diungkapkan sebagai saran. Saran tersebut 

adalah: 

1. Peneliti berikutnya diharapkan dapat menambah variabel lain agar bisa 

mengetahui variabel apa saja yang sangat berpengaruh besar terhadap 

peningkatan stabilitas perusahaan 
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2. Peneliti berikutnya juga dapat memilih responden yang lebih tepat seperti 

kesetaraan dari pendidikan, tingkat gaji dan sebagainya sehingga dapat dibuat 

penelitian yang lebih sempurna. 

 

5.3. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya: 

1. Responden yang diteliti memiliki pendidikan dan pengalaman kerja yang 

tidak sama sehingga data yang didapatkan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. 

2. Peneliti juga mempunyai kekurangan entang penelitian dan kurang 

berpengalaman melakukan penelitian jadi penelitian ini dianggap masih 

kurang sempurna. 
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