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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan kajian pustaka yang diambil berupa uraian teori-teori, hasil 

penyebaran angket, serta perhitungan korelasi dan regresi linear berganda yang 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk  dan kemasan terhadap 

keputusan pembelian Survey Pada Perusahaan Home Industry Goreng Sale 

Pisang Ambon Fajar Endah Kota Banjar dapat di simpulkan sebagai berikut : 

1. Kualitas produk  berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, hal ini 

didapat berdasarkan pengujian parsial yang menunjukkan bahwa kualitas 

produk  berpengaruh positif  dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Kualitas produk harus sangat diperhatikan dalam memproduksi suatu 

produk karena produk yang berkualitas akan sangat dipercayai oleh 

konsumen untuk menjadi produk andalannya, sebaliknya jika kualitas 

produk tidak  dipertahankan kebaikannya maka mungkin saja konsumen 

akan lari dan beralih pada produk lain yang sejenis tentu kondisi ini akan 

sangat merugikan untuk perusahan.   

2. Kualitas kemasan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, hal 

ini berdasarkan pengujian parsial yang menunjukkan bahwa kualitas 

kemasan berpengaruh positif  dan signifikan terhadap keputusan 
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pembelian. Kualitas kemasan merupakan bagian dari daya tarik dalam 

memasarkan suatu produk maka segala keserasian dan keselarasan dalam 

mengemas barang harus di perhatikan oleh perusahaan juga  dapat 

dijadikan identitas ke khasan produk, mulai dari informasi nilai gizi, label 

halal dan yang terpenting tanggal kadaluarsa, maka dengan demikian 

kepercayaan konsumen akan suatu produk akan meningkat dan minimal 

dipertahankan. 

3. Kualitas produk dan  kemasan  bersama-sama atau secara simultan 

mempengaruhi Keputusan pembelian. Semakin rendah kualitas produk dan 

kemasan pada produk Fajar Endah maka akan semakin rendah keputusan 

pembelian konsumen pada produk Fajar Endah. Hal ini ditunjukkan dari 

hasil perhitungan Pengaruh Kualitas Produk (X1) dan Kemasan (X2) 

terhadap Keputusan Pembelian  yaitu sebesar 83,7%. Hal ini menunjukan 

pengaruh Kualitas Produk dan Kemasan terhadap Keputusan Pembelian 

pada produk goreng sale Fajar Endah masuk ke dalam kategori Sangat 

Kuat 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan uraian 

kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut dengan 

harapan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi perusahaan goreng sale 
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pisang ambon Fajar Endah dalam hal mempertahankan dan menjaga kualitas 

produk dan kemasan terhadap keputusan pembelian, yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan gambaran responden mengenai kualitas produk, terlihat bahwa 

responden menyatakan bahwa  kualitas produk goreng sale Fajar Endah 

secara keseluruhan termasuk pada kategori hampir sangat tinggi. Skor yang 

diperoleh sebesar 8289 yaitu sekitar 77, 9%. Dalam tanggapan responden 

produk goreng sale fajar endah memiliki rasa yang khas sekitar 73,39%,  

produk goreng sale fajar endah memiliki kematangan yang maksimal 

sehingga barang berkualitas sekitar 73,75%, dan produk goreng sale fajar 

endah memiliki tingkat pemberian kemudahan kepada pembeli sekitar 

73,39%. Hal ini membuktikan bahwa kualitas produk goreng sale Fajar 

Endah menurut konsumen adalah hampir sangat tinggi, dan ini harus 

dipertahankan oleh perusahaan. 

2. Berdasarkan gambaran responden mengenai kemasan dapat disimpulkan 

bahwa, kemasan goreng sale Fajar Endah secara keseluruhan termasuk 

pada kategori hampir sangat bagus. Skor yang diperoleh sebesar 6223 yaitu 

sekitar 79, 4%.  Dalam tanggapan responden produk goreng sale fajar 

endah memiliki tingkat keselarasan warna kemasan. Hal ini membuktikan 

bahwa kemasan goreng sale Fajar Endah menurut konsumen adalah 

hampir sangat bagus 
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3. Rekomendasi atau saran peneliti untuk mempertahankan kualitas produk 

dan kemasan untuk terus berinovasi dalam hal produksi dan mengikuti 

arahan-arahan dari dinas terkait untuk lebih meningkatkan mutu produk 

perusahaan. 

Demikian saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan untuk 

perusahaan, semoga saran atau rekomedasi yang penulis berikan dapat menjadi 

masukan bagi perusahaan  untuk dapat mencapai tujuan secara optimal. 


