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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, kualitas produk 

memiliki pengaruh terhadap persepsi konsumen dengan nilai thitung (2,507) > 

ttabel (1,987) dan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,014 masih berada 

dibawah 0,05, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, fitur produk memiliki 

pengaruh terhadap persepsi konsumen dengan nilai thitung (2,897) > ttabel 

(1,987) dan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,005 masih berada 

dibawah 0,05, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, desain produk 

memiliki pengaruh terhadap persepsi konsumen dengan nilai thitung (4,323) > 

ttabel (1,987) dan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,000 masih berada 

dibawah 0,05, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

4. Dengan demikian diketahui F hitung (60,471) > F tabel (2,71) dengan Sig. 

(0,000) < 0,05. Artinya secara simultan atau bersamaan kualitas produk, 

fitur produk dan desain produk memiliki pengaruh terhadap persepsi 

konsumen yang melakukan pembelian sepatu Nike di Mall Ciputra Seraya 

Pekanbaru. Dengan nilai R sebesar 0,819 atau 81,9% berarti terdapat 

hubungan antara kualitas produk, fitur produk dan desain produk terhadap 
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persepsi konsumen yang melakukan pembelian sepatu merek Nike di Mall 

Ciputra Seraya Pekanbaru. Nilai R Square sebesar 0,671 atau 67,1% 

menjelaskan kualitas produk, fitur produk dan desain dari produk dapat 

mempengaruhi persepsi konsumen yang melakukan pembelian sepatu Nike 

di Mall Ciputra Seraya Pekanbaru sementara sisanya 32,9% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 

6.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan pada bagian sebelumnya, saran-saran yang dapat 

penulis berikan adalah : 

1. Sebaiknya produsen sepatu Nike terus menjaga dan meningkatkan kualitas 

dari sepatu yang diproduksinya baik sepatu spoty ataupun sepatu olahraga 

sehingga dapat memberikan persepsi yang baik kepada konsumen. 

2. Untuk fitur, sebaiknya apparel Nike menambahkan fitur-fitur sepatu yang 

elegan sehingga dapat membuat merek Nike tetap menjadi pilihan utama 

di fikiran konsumen untuk produk sepatu sporty ataupun olahraga. 

3. Sebaiknya produsen apparel Nike mengembangkan desain sepatu yang 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan mengikuti perkembangan 

zaman sehingga persepsi konsumen mengenai Nike sebagai produsen 

sepatu terbaik tetap terbentuk di dalam pemilihan konsumen. 

4. Untuk peneliti selanjutnya hendaklah lebih mengembangkan penelitian 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen 

dengan menggunakan analisis data yang berbeda serta menambah jumlah 
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variabel-variabel yang lainnya sehingga menghasilkan penelitian yang 

lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


