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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh harga, kualitas pelayanan dan promosi 

terhadap minat beli di toko plastik Gondik Kesambenmaka dapat diambil kesimpulan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Hasil temuan mengenai pengaruh harga terhadap minat beli menunjukkan bahwa harga 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat beli. Dari fakta penelitian di atas dapat 

disimpulkan bahwa harga merupakan faktor yang tidak dapat dipisah dalam minat beli 

ulang toko plastik Gondik Kesamben, karena besar kecilnya nilai signifikan harga akan 

berpengaruh terhadap meningkat tidaknya keputusan pembelian konsumen. 

2. Hasil temuan mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. Hal ini berarti jika kualitas pelayanan ditingkatkan, maka 

kepuasan konsumen juga akan meningkat. 

3. Hasil temuan mengenai pengaruh promosi terhadap minat beli menunjukkan bahwa 

promosi berpengaruh signifikan dan signifikan terhadapminat beli. Hasil penelitian ini 

berpengaruh positif dan signifikan,  promosi yang dilakukan membuat calon konsumen 

mudah untuk mengenal produk plastik tersebutdan membuat keputusan pembelian ulang 

menjadi meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa promosi yang dilakukan oleh toko 

Gondik berhasil membuat minat konsumen untuk membeli produk tersebut. 

4. Secara bersama-sama, harga, kualitas pelayanan dan promosi berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli konsumen. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini maka penulis menyarankan: 

1. Bagi Toko Plastik Gondik Kesamben 

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka untuk menarik dan 

meningkatkan minat beli konsumen dilihat dari strategi bauran pemasarannya, toko plastik 

harus lebih meningkatkan variabel-variabel bauran pemasarannya dalam strategi 

pemasarannya agar lebih meningkatkan penjualan. Khususnya variabel harga kualitas 

pelayanan dan promosi yang memberi pengaruh terhadap minat beli, maka diharapkan butik 

distributor plastik gondik dapat lebih meningkatkan produk yang ada baik kuantitas maupun 

kualitas agar lebih mampu bersaing dengan distributor plastik maupun toko plastik lain 

sehingga lebih menarik minat beli, menyesuaikan harga dengan manfaat yang akan dirasakan 

oleh konsumen serta perlu adanya petugas parkir yang dapat membantu konsumen yang 

berasal dari arah berlawanan untuk menyeberang ke toko plastik gondik. Dengan begitu 

konsumen tidak akan kesulitan saat hendak menuju ke toko plastik gondik Kesamben. 

2. Bagi Akademik 

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 sesungguhnya. 

3.  Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya 

khususnya dalam hal pemasaran suatu produk. Peneliti menghimbau untuk penelitian 
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selanjutnya agar menggunakan variabel yang lebih banyak dan variatif untuk mengetahui 

faktor apa saja yang mempengaruhi minat beli seorang konsumen. Peneliti menyadari dalam 

penelitian ini masih banyak keterbatasan dan juga kekurangan, sehingga perlu adanya 

penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. 

 

 

 


