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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada mahasiswa manajemen 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk mengetahui pengaruh harga dan gaya 

hidup terhadap minat beli maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Gambaran harga saat ini yang paling berpengaruh didukung oleh 

keterjangkauan harga pada produk yang ingin dibeli, seperti 

keterjangkauan harga yang mendorong responden harus menggunakan 

sepatu imitasi yang sesuai dengan manfaat yang responden rasakan. Serta 

daya saing harga sepatu vans imitasi dengan sepatu vans original. 

Sedangkan indikator kesesuaian harga terhadap kualitas produk 

merupakan dimensi yang paling sedikit berkontribusi pada sepatu imitasi 

Vans. 

2. Gambaran gaya hidup dapat dikatakan bahwa aktivitas merupakan dimensi 

yang paling banyak berkontribusi dalam gaya hidup untuk sepatu Vans 

imitasi. Hal tersebut dapat dikarenakan responden merasa gaya hidup 

reponden saat ini yang paling berpengaruh didukung oleh aktivitas apa saja 

yang responden lakukan. Serta ketertarikan membeli sepatu Vans Imitasi 

karena ingin disebut orang yang fashionable. Sedangkan dimensi opini 

merupakan dimensi yang paling sedikit berkontribusi pada sepatu Vans 

imitasi. Hal tersebut dapat terjadi karena mungkin responden merasa 

kurang tertarik membeli sepatu Vans imitasi untuk meningkatkan percaya 

diri 

3. Gambaran minat beli dapat dikatakan bahwa minat explorative dan minat 

referensial merupakan indikator yang paling banyak berkontribusi dalam 

minat beli untuk sepatu Vans imitasi . Hal tersebut dapat dikarenakan 

responden merasa akan memberi rekomendasi kepada teman terhadap 

minat beli sepatu Vans imitasi. 

4. Tidak terdapat pengaruh antara harga terhadap minat beli Counterfeit 

Product produk imitasi sepatu Vans imitasi.  
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5. Terdapat pengaruh antara gaya hidup terhadap minat beli Counterfeit Product 

produk imitasi sepatu Vans imitasi. 

6. Harga (X2) dan gaya hidup (X1) cukup berpengaruh terhadap minat beli (Y) 

dipengaruhi oleh faktor atau variabel yang tidak diteliti oleh peneliti. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, peneliti mengajukan saran yang 

dapat dijadikan solusi dari permasalahan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

bagi mahasiswa manajemen Universitas Pendidikan Indonesia. 

1. Mengenai harga terdapat indikator kesesuaian harga terhadap kualitas 

produk merupakan indikator yang paling sedikit berkontribusi pada sepatu 

imitasi Vans. Hal tersebut dapat terjadi karena mungkin responden merasa 

harga sepatu imitasi Vans tidak sesuai dengan kualitas sehingga sepatu 

Vans imitasi perlu menyeseuaikan harga dengan kualitasnya. 

2. Mengenai gaya hidup terdapat indikator opini merupakan indikator yang 

paling sedikit berkontribusi pada sepatu Vans imitasi. Hal tersebut dapat 

terjadi karena mungkin responden merasa kurang tertarik membeli sepatu 

Vans imitasi untuk meningkatkan percaya diri sehingga sepatu Vans 

imitasi perlu cara untuk meningkatkan percaya diri responden. 

3. Karena harga dan gaya hidup secara bersama – sama cukup berpengaruh 

terhadap minat beli , maka meningkatkan harga terhadap minat beli sepatu 

vans imitasi pada mahasiswa manajemen UPI perlu meningkatkan 

kesesuaian harga pada kualitas produk sehingga harga berpengaruh 

terhadap minat beli dan mahasiswa manajemen UPI merasa gaya hidup 

saat ini yang paling berpengaruh didukung oleh aktivitas apa saja yang di 

lakukan. 

 


