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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa secara parsial, citra merek 

tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan pembelian tidak 

sepenuhnya dipengaruhi oleh citra merek. 

2. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa secara parsial, harga 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin bervariasi harga yang diberikan 

maka berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

3. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa secara parsial, kualitas 

produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Keputusan 

pembelian. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik kualitas produk 

yang diberikan maka akan mempengaruhi keputusan pembelian. Secara 

simultan atau bersama-sama citra merek, harga, dan kualitas produk  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam memberi 

kontribusi kepada manajemen perusahaan laptop HP untuk menentukan 

kebijakan dalam hal pemasaran produk. Diharapkan manajemen mampu 

menjaga atau meningkatkan variabel-variabel pemasaran yang sudah di nilai 

baik serta selalu memperbarui kualitas produk sesuai dengan perkembangan 

zaman dan tren pada saat ini. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran 

terhadap perusahaan laptop HP. Dari segi variabel citra merek, peneliti 

memberikan saran untuk tetap mempertahankan citra produk laptop HP yang 

sudah dikenal masyarakat sebagai produk laptop yang terjangkau dan 

berkualitas mewah. Karena citra merek yang sudah ada kedepannya akan 

sangat mempengaruhi konsumen maupun calon konsumen untuk memberikan 

keputusan pembelian melalui mulut ke mulut dari konsumen satu ke 

konsumen lainnya. segi variabel harga untuk selalu memonitor harga yang 

ditetapkan agar harga tersebut tidak terlalu tinggi dan sesuai dengan kualitas, 

sehingga semakin tepat harga yang perusahaan tetapkan maka akan 

meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Dari segi kualitas produk, 

peneliti memberikan saran untuk tetap mempertahankan kualitas produk 

laptop HP yang mempunyai kualitas yang dibilang unggul. Karena kualitas 

produk yang unggul dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 
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2. Bagi Akademisi 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan khazanah 

keilmuan dibidang ekonomi yang berkaitan dengan pemasaran suatu produk. 

Namun peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam hal kajian 

maupun teori-teori yang mendukung penelitian, sehingga perlu adanya 

penelitian lanjutan yang lebih mendalam agar hasil yang diberikan bisa sesuai 

dengan kondisi sesungguhnyaBagi Mahasiswa dan MasyarakatBagi Peneliti 

yanag Akan Datang 

 

3. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan judul, dan juga hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang citra merek, harga, dan kualitas produk untuk keputusan 

dalam pembelian.  

 


