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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1 Kesimpulan 

 Penelitian yang dilakukan kepada pengguna produk sepatu Dondhicero mengenai kualitas 

produk, harga, desain produk serta pengaruhnya terhadap peningkatan proses keputusan 

pembelian produk sepatu Dondhicero. Berdasarkan hasil pengolahan analisis data dan 

pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat 

memberikan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan dalam penelitian.  

Gambaran umum kualitas produk dari sepatu Dondhicero terdiri dari indikator 

perpormance, reability, durability, dan conformity menunjukan kategori yang sangat bagus. 

Selanjutnya diketahui pada variabel Kualiltas Produk  tersebut mempunyai penilaian atau skor 

yang bagus yaitu pada indikator performance, sedangkan indikator yang mempunyai penilaian 

rendah oleh responden adalah conformity. 

 Gambaran umum harga yang terdiri dari indikator kesesuaian harga dengan manfaat, 

harga barang terjangkau, persaingan harga, dan kesesuaian harga dengan kualitas produk. 

Kemudian diketahui pada variabel harga tersebut mempunyai indikator yang jumlah skor atau 

penilaian dari responden yang bagus yaitu dari indikator kesesuaian harga dengan kualitas. 

Kemudian indikator yang mempunyai penilaian rendah adalah daya saing harga. 

Gambaran umum desain produk yang terdiri dari indikator fungsi, estetika dan daya tarik. 

Pada variabel desain produk tersebut mempunyai indikator yang jumlah skor atau penilaian dari 

responden yang bagus yaitu dari indikator daya tarik. Kemudian indikator yang mempunyai 

penilaian rendah adalah fungsi. 

Gambaran umum keputusan pembelian yang terdiri dari indikator pengenalan masalah, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan prilaku setelah pembelian. 

Diketahui pada variabel keputusan pembelian tersebut mempunyai indikator yang jumlah skor 

atau penilaian dari responden yang bagus yaitu dari indikator evaluasi alternatif. Kemudian 

indikator prilaku setelah pembelian merupakan indikator denagan skor yang paling rendah. 

Gambaran Umum Variabel kualitas produk (X1), harga (X2), desain produk (X3)   secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses keputusan pembelian (Y) pada 
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sepatu Dondhicero. Hal ini menunjukkan apabila ketiga variabel tersebut secara bersama-sama 

diterapkan dalam kegiatan pemasaran yang dapat mempengaruhi proses keputusan pembelian.  

Variabel kualitas produk (X1) dan desain produk (X3) secara parsial berpengaruh 

terhadap proses keputusan pembelian (Y) sedangkan variabel harga (X2) tidak berpengaruh 

secara signifikan secara parsial terhadap proses keputusan pembelian.  

Kualitas produk menjadi variabel yang mempengaruhi proses keputusan pembelian 

produk sepatu Dondhicero. Dalam  hal  ini  dapat  diketahui  bahwa bahan baku yang berkualitas 

tinggi, kenyamanan, awet, dan kelengkapan produk sepatu Dondhicero turut mempengaruhi 

responden untuk menggunakan sepatu Dondhicero. Selain itu Desain produk  juga menjadi 

variabel yang mempengaruhi proses keputusan pembelian produk sepatu Dondhicero. Dalam hal 

ini dapat diketahui bahwa minat responden dalam menggunakan sepatu Dondhicero dipengaruhi 

oleh desain yang good looking, gaya trendi dari sepatu Dondhicero sendiri. Variabel harga 

menjadi variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap proses keputusan pembelian, 

Hal ini bisa saja terjadi minat responden  masih berubah-ubah  memilih merek-merek produk 

yang harganya lebih murah di pasaran. 

5. 2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai pengaruh kualitas produk, harga, dan 

desain produk terhadap peningkatan proses keputusan pembelian produk sepatu Dondhicero 

sebagai penyedia produk sepatu kulit, maka peneliti mengajukan saran dengan harapan dapat 

dijadikan solusi dari permasalahan, dapat memberikan manfaat serta dapat menjadi bahan 

pertimbangan perusahaan dalam mengambil kebijakan manajemennya. 

1. Sepatu Dhondhicero diproduksi menggunakan bahan yang berkualitas. Selain itu, 

desain produk yang begitu elegan membuat sepatu Dhondhicero terlihat menarik sehingga dapat 

dikatakan bahwa harga yang ditawarkan produk sepatu Dondhicero ini berbanding lurus dengan 

apa yang didapatkan oleh konsumen yang membeli. Saran untuk penelitian ini adalah 

Dondhicero harus lebih memperhatikan harga produknya karena berdasarkan hasil jawaban 

responden terkait variabel harga dengan pernyataan persaingan harga mendapatkan respon yang 

kurang baik dari responden sehingga Dondhicero sebaiknya mencoba melakukan strategi 

penetapan harga yang lebih menarik minat konsumen. contohnya dengan pemberian diskon pada 

produk sepatunya. Harga sepatu yang dipadukan dengan diskon akan lebih menarik minat 

konsumen dalam membeli sepatu Dondhicero. 
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2. Dondhicero harus meningkatkan dan mempertahankan kualitas produknya karena 

merupakan variabel yang paling dominan yang mempengaruhi proes keputusan pembelian. Hal 

ini berdasarkan hasil jawaban responden terkait variabel kualitas produk dengan pernyataan 

kelengkapan produk mendapat respon yang kurang baik sehingga Dondhicero perlu memperbaiki 

kualitas produknya dengan meningkatkan atau menambahkan kelengkapan produknya. 

3. Penelitian yang akan datang diharapkan melakukan penelitian diluar variabel yang 

telah ada seperti citra merek atau iklan. Sumber data penjualan yang digunakan sebagai acuan 

sifatnya masih sangat umum sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data yang 

lebih spesifik lagi. Sampel yang digunakan masih relative sedikit sehingga penelitian selanjutnya 

disarankan menggunakan sampel yang lebih banyak agar hasil penelitiannya lebih baik 

 

 

 


