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         BAB VI 

       KESIMPULAN DAN SARAN 

 Setelah penulis membahas secara konseptual dan terperinci tentang 

Pengaruh Brand Images dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Bola Voli mikasa pada toko jawa sumatra sport ujung batu rohul riau 

maka pada bab terakhir ini penulis akan menyampaikan kesimpulan atas 

permasalahan yang terjadi dan memberikan saran atas permasalahan yang terjadi 

tersebut. 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan mengenai 

pengaruh brand images dan kualitas produk bola voli merek mikasa pada toko 

jawa sumatra sport ujung batu rohul riau maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut. 

1. Hasil uji regresi linear berganda diperoleh bahwa Brand Images(X1) 

mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Bola voli Merek Mikasa pada toko Jawa Sumatra Sport Ujung Batu Rohul 

Riau 

2. Hasil uji regresi linear berganda diperoleh bahwa Brand Images (X1) dan 

Kualitas Produk (X2) mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 

Keputusan Pembelian (Y) Bola voli Merek Mikasa pada toko Jawa 

Sumatra Sport Ujung Batu Rohul Riau. 
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3. Hasil uji regresi linear berganda di peroleh bahwa Kualitas Produk (X2) 

mempunyai pengaruh simultan terhadap Keputusan Pembelian (Y) Bola 

Voli Merek Mikasa pada Toko Jawa Sumatra Sport Ujung Batu Rohul 

Riau. 

4. Hasil uji regresi linear berganda di peroleh bahwa Brand Images (X1) 

mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Bola Voli Merek Mikasa pada Toko Jawa Sumatra Sport Ujung Batu 

Rohul Riau. 

5. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (  ) diketahui bahwa nilai 

adjusted R Square sebesar 0,485, hal ini menunjukan persentase sumbagan   

dan Kualitas Produk sebesar 23,50 dan sisanya sebesar 76,5 dijeaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan atau tidak dibahas pada penelitian ini. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka beberapa 

saran pelengkap terhadap perusahaan dan peneliti selanjutnya dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut.  

1. Berdasarkan pada penelitian ini diketahui bahwa Variabel Brand Images 

sangat mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk Bola Voli Mikasa 

pada Toko Jawa Sumatra Sport Ujung Batu Rohul Riau. Oleh karena itu 

diharapkan kepada perusahaan yang mempercayakan penjualan di toko - 

toko yang  mempertahankan harga yang stabil agar penjualan makin 

meningkat. 
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2. Dalam kaitannya dengan variabel Brand Images, Bola Voli mikasa  perlu 

memperhatikan hal - hal yang menjadi referensi untuk membuat merek 

Produk Mikasa menjadi lebih baik. 

3. Selain variabel Brand Images dan Kualitas Produk, Produk Bola Voli 

Mikasa perlu memperhatikan aspek lain seperti Kualitas Produk, 

Pengetahuan Konsumen, Psikologis dalam melakukan Keputusan 

Pembelian Produk Bola Voli Mikasa. 

4. Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk menambah variabel 

selain variabel Brand Images dan Kualitas Produk karena masih ada 

variabel - variabel independen lain diluar penelitian ini yang dapat 

mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk Bola Voli Mikasa. 

 


