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terlalu memperhatikan pelayanan dari suatu Toko sebelum melakukan pembelian, konsumen lebih 
memprioritaskan kelayakan barang yang hendak dibeli dan harga dari barang tersebut masih dalam standart 
jangkauan pembelian atau bukan. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil olah data dan interpretasi pembahasan Analisis Penggunaan Media Sosial, Potongan Harga 
Dan Pelayanan Prima Terhadap Keputusan Pembelian Pada Toko RCK. Dan beberapa rumusan masalah yang 
diajukan dapat disimpulkan penggunaan media sosial dan potongan harga berpengaruh signifikan pada 
keputusan pembelian kamera merek Canon pada Toko RCK secara parsial, sedangkan palayanan prima tidak 
ada pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kamera merek Canon pada Toko RCK secara parsial. 
Selanjutnya penggunaan media sosial, potongan harga dan pelayanan prima secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian kamera merek Canon pada Toko RCK. 

Kebaruan dari penelitian yang dilakukan pengkaji yaitu dengan penggunaan media sosial memudahkan 
setiapkonsumen dan pemilik usaha melakukan proses transaksi jual beli, dengan penggunaan media sosial juga 
mampu memperluas jangkauan target pasar dan meningkatkan profit suatu usaha. Kebanyakan usaha jual beli 
masih melakukan transaksi secara manual di toko atau outlet nya, dengan penerapan strategi pemasaran yang 
tepat dapat menciptakan keputusan pembelian konsumen pada sebuah toko atauperusahaan. 

Selanjutbnya ada beberapa keterbatasan yang dialami pengkaji dalam melakukan penelitian ini, 
sehingga hal tersebut dapat dan perlu diperhatikan kembali oleh peneliti selanjutnya agar peneliti selanjutnya 
dapat menyempurnakan penelitiannya. Keterbatasan tersebut yaitu responden dari penelitian ini hanya dari 
konsumen yang telah melakukan pembelian kamera pada Toko RCK, jumlahnya pun hanya 40 orang sehingga 
menurut peneliti masih kurang untuk mendeskripsikan keadaan sesuungguhnya. Dalam pengambilan data 
melalui kuesioner terkadang jawaban dari responden tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, hal tersebut 
terjadi karena bedanya pemikiran dan pendapat orang yang satu dengan yang lainnya, selain itu juga dapat 
disebabkan oleh ketidakjujuran dalam pengisian pendapat dalam kuesioner. 
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