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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya industri pakaian di dunia

yang terus berkembang dan diikuti oleh berkembangnya perdagangan

internasional untuk produk tersebut. Pakaian merupakan kebutuhan primer

bagi setiap manusia, sehingga kebutuhan akan pakaian jadi terus meningkat

seiring perkembangan populasi dunia.

Ada pada beberapa dekade, muncullah isu perdagangan pakaian bekas

yang didasari oleh berbagai macam alasan. Isu yang berkembang memberikan

dampak negatif bagi negara berkembang yang seolah-olah menjadi penadah

bagi pakaian bekas dari negara maju. Indonesia merupakan salah satu negara

berkembang di dunia yang menjadi tujuan ekspor pakaian bekas, dan kota

Tembilahan terkenal dengan Pasar Jongkok yang menjual berbagai macam

barang bekas, salah satunya adalah pakain bekas.

Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Harga,

Persepsi Kualitas, dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas

di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indaragiri Hilir.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Harga berpengaruh signifikan dan berarah positif terhadap

Keputusan Pembelian pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan. Hal

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Berdasarkan Uji Statistik
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ini dibuktikan dengan nilai thitung (2.218) > ttabel (1.984) dan Sig. (0.036)

< (0.05). Hal ini berarti Harga merupakan salah satu faktor yang dapat

mendorong konsumen untuk melakukan pembelian produk pakaian

bekas di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Variabel Persepsi Kualitas berpengaruh signifikan dan berarah positif

terhadap Keputusan Pembelian pakaian bekas di Pasar Jongkok

Tembilahan. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung (5.378) > ttabel (1.984)

dan Sig. (0.000) < (0.05). Hal ini berarti Persepsi Kualitas merupakan

salah satu faktor yang dapat mendorong konsumen untuk melakukan

pembelian produk pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan

Kabupaten Indragiri Hilir. Pengaruh positif ini nampak pada sebagian

besar pernyataan konsumen pakaian bekas yang menyatakan bahwa

pakaian bekas memiliki merek impor asli dan bukan tiruan, kualitas

pakaian bekas tersebut, serta daya tahan dari kain pakaian bekas itu.

3. Variabel Lokasi berpengaruh signifikan dan berarah positif terhadap

Keputusan Pembelian pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan. Hal

ini dibuktikan dengan nilai thitung (2.538) > ttabel (1.984) dan Sig. (0.013)

< (0.05). Hal ini berarti Lokasi merupakan salah satu faktor yang dapat

mendorong konsumen untuk melakukan pembelian produk pakaian

bekas di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pengaruh positif ini nampak pada sebagian besar pernyataan konsumen

pakaian bekas yang menyatakan bahwa lokasi Pasar Jongkok ini sangat
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strategis dan mudah untuk ditemukan serta banyak dilalui oleh alat

transportasi.

4. Variabel bebas (Harga, Persepsi Kualitas, dan Lokasi) secara simultan

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu Keputusan

Pembelian.  Hal ini dibuktikan dengan nilai Fhitung (41.438) > Ftabel

(2.70) dengan tingkat  signifikan  (0.000) < (0.05). Hal ini menunjukkan

bahwa Keputusan Pembelian pakaian bekas di Pasar Jongkok

Tembilahan dipengaruhi oleh faktor Harga, Persepsi Kualitas, dan

Lokasi.

5. Nilai R Square sebesar 0.565 atau 56.5% hasil ini menunjukkan bahwa

variabel bebas (Harga, Persepsi Kualitas, dan Lokasi) mampu

menjelaskan variabel terikatnya (Keputusan Pembelian) sebesar 56.5%

dan sisanya sebesar 43,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak

diteliti dalam penelitian ini yaitu, Kualitas Produk dan Sikap

Konsumen.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Harga yang terjangkau membuat konsumen tidak ragu lagi untuk

melakukan pembelian dan tidak keberatan untuk berkunjung kembali ke

Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kualitas dari pakaian bekas yang dijual di Pasar Jongkok Tembilahan

Kabupaten Indragiri Hilir sudah tidak diragukan lagi dikarenakan

6.1.2 Berdasarkan Hasil Observasi
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pakaian bekas ini adalah merek impor asli dan bukan tiruan, kualitas

pakaian bekas tersebut yang bagus, serta daya tahan dari kain pakaian

bekas itu sendiri.

3. Lokasi parkir yang tidak terlalu luas membuat konsumen yang

membawa mobil sulit untuk parkir, sedangkan untuk sepeda motor

lahan parkir sudah mencukupi.

4. Lapak para pedagang di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten

Indragiri Hilir yang kurang teratur.

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat penulis berikan

adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya hendaklah lebih mengembangkan lagi variabel

yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan menjadikan skripsi

ini sebagai salah satu referensi dalam menyusun skripsi selanjutnya.

2. Bagi tempat penelitian yaitu Pasar Jongkok Tembilahan, hendaknya

membuat tempat berjualan lebih baik lagi dan membuat tempat parkir yang

lebih luas lagi bagi kenyamanan konsumen.

3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Harga, Persepsi Kualitas,

dan Lokasi mempengaruhi terjadinya Keputusan Pembelian. Oleh karena

itu diharapkan Pasar Jongkok ini dapat terus memenuhi keinginan

konsumen dan tidak akan mengecewakan konsumen.

4. Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui bahwa lapak para pedagang

di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir perlu adanya

6.2 Saran
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penataan ulang demi kerapian dan kenyamnan konsumen dalam

berbelanja.

5. Sebaiknya Pasar Jongkok Tembilahan yang beralamat di jalan Sultan

Syarif Kasim tersebut harus ada lokasi tersendiri dan tidak mengganggu

aktifitas jalan umum.

6. Sebaiknya barang-barang yang dijual bukanlah barang-barang illegal dan

harus mendapatkan persetujuan resmi atau ketentuan pemerintah

Kabupaten Indragiri Hilir.


