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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, harga memiliki pengaruh 

terhadap keputusan pembelian Produk Sari Roti. Penelitian ini menunjukan 

bahwa konsumen menganggap harga produk yang ditawarkan oleh produk 

sari roti sesuai dengan manfaat dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, kualitas produk 

memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk sari roti. Kualitas 

yang diberikan oleh produk sari roti mampu memberikan manfaat dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, citra merek memiliki 

pengaruh terhadap keputusan pembelian produk sari roti. Penelitian ini 

menunjukan bahwa konsumen menganggap citra merek yang dimiliki oleh 

produk sari roti sudah dapat memenuhi keinginan dan harapan konsumen. 

4. Nilai koefisien determinasi atau Adjusted R Square menunjukan bahwa 

variabel independen yaitu harga, kualitas produk dan citra merek 

memberikan kontiribusi pengaruh kepada variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian yang diperoleh dari nilai Adjusted R Square yang 

artinya nilai tersebut adalah besaran kontribusi yang diberikan dari varibel 

harga kualitas produk dan citra merek terhadap variabel keputusan 

pembelian, sedangkan nilai sisanya  dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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6.2 Saran  

1. Sebainya produsen sari roti dalam menentukan harga sesuai dengan 

kualitas produk dan varian-varian dari produk yang ditawarkan kepada 

konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. 

2. Untuk meningkatkan penjualan, sebaiknya produsen sari roti harus selalu 

menjaga kualitas dari produk yang dipasarkan kepada konsumen dengan 

memberikan kualitas dan varian-varian yang dapat menarik konsumen 

untuk melakukan keputusan pembelian. 

3. Citra merek dari suatu produk juga dapat meningkatkan keputusan 

pembelian, dengan merek yang yang dapat diingat konsumen maka 

konsumen dapat langsung membeli produk yang diingat. 

4. Untuk peneliti selanjutnya hendaklah lebih mengembangkan penelitian 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen dengan menggunakan analisis data yang berbeda serta 

menambah jumlah variabel variabel yang lainnya sehingga menghasilkan 

penelitian yang lebih baik lagi. 

 

 

 

 


