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ABSTRAKSI 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas 

produk dan gaya hidup konsumen terhadap keputusan pembelian produk distro 

rown division karanganyar. Dalam pengujian ini pengambilan sampel dengan 

teknik convinience sampling, jenis data dan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan menggunakan data primer yang didapat dari jawaban 

responden yang berupa pengisian kuesioner. Adapun Uji Instrument yang 

digunakan untuk menguji layak tidaknya suatu pertanyaan adalah Uji Validitas 

dan Uji Reliabilitas. Untuk metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini penulis menggunakan analisis berganda yang di perkuat dengan Uji 

Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Multikolinieritas, Uji Determinasi, 

Uji Autokorelasi, Uji Regresi Linier Berganda dan Uji F serta Uji t yang 

menunjukkan hasil adanya pengaruh yang signifikan antara kualitas produk yang 

terdiri dari Aesthtetics (X1), Durability (X2), Conformance to Specification (X3) 

dan gaya hidup yang terdiri dari Aktivitas (X4) konsumen terhadap keputusan 

pembelian (Y) produk. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa 

variabel Aesthetics (X1) diperoleh nilai thitung sebesar 2,104. Oleh karena nilai 

thitung > ttabel (2,104 > 1,960) dengan probabilitas 0,038 < 0,05 maka Ho ditolak 

berarti bahwa variabel Aesthetics berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Variabel Durability (X2) diperoleh nilai thitung sebesar 2,355. Oleh 

karena nilai thitung > ttabel (2,355 > 1,960) dengan probabilitas 0,021 < 0,05 maka 

Ho ditolak berarti variabel Durability berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Variabel Conformance to Spesification (X3) diperoleh nilai thitung 

sebesar 2,211. Oleh karena nilai thitung > ttabel (2,211 > 1,960) dengan probabilitas 

0,029 < 0,05 maka Ho ditolak berarti variabel Conformance to Spesification 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel Aktivitas (X4) 

diperoleh nilai thitung sebesar 4,892. Oleh karena nilai thitung > ttabel (4,892 > 1,960) 

maka Ho ditolak berarti variabel Aktivitas berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Hasil uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 25,065 > 2,76 

dengan probabilitas 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak berarti bahwa Aesthetics, 

Durability, Conformance to Spesification, Aktivitas secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap produk 

distro rown. Angka koefisien Determinasi (R
2
) sebesar 0,493. Hal ini berarti 

variasi perubahan variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel 

Aesthetics, Durability, Conformance to Spesification, Aktivitas berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian sebesar 49,3% sedangkan sisanya 

sebesar 50,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terobservasi. Dari keempat 

variabel tersebut ternyata Aktivitas merupakan variabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian karena mempunyai nilai koefisien 

beta paling tinggi yaitu sebesar 0,416. 

  

 

Kata kunci : Kualitas Produk, Gaya Hidup, Keputusan Pembelian. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi ini, banyak dijumpai adanya perkembangan yang pesat 

pada sejumlah kota, salah satunya adalah Karanganyar. Perkembangan kota, 

lingkungan, dan pergaulan sangatlah mempengaruhi perilaku dan gaya hidup 

masyarakat setempat khususnya remaja dalam hal berpakaian. Sedikit 

mengembalikan memori untuk mengingat bahwa model gaya berpakaian 

remaja Karanganyar 5-10 tahun yang lalu sangatlah sederhana, cuek, apa 

adanya, dan cenderung kurang menyenangkan apabila dipandang oleh mata. 

Namun, cara dan gaya berpakaian  remaja Karanganyar masa kini sangatlah 

berbeda apabila dibandingkan dengan 5-10 tahun yang lalu, dimana cara dan 

gaya berpakaian  mereka sangat rapi, menarik, keren, dan gaul. 

Selain perkembangan jaman dan perubahan gaya hidup, terutama dalam 

hal mode, ada beberapa hal yang turut mempengaruhi remaja Karanganyar 

dalam hal berpakaian, salah satunya adalah kualitas produk pakaian. Kualitas 

produk, dipandang sangat penting karena menyangkut masalah keuangan 

suatu produk. Semakin cepat usang atau rusak suatu pakaian, maka akan 

semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan dimana konsumen harus 

memperbaiki pakaian tersebut atau bahkan harus membeli kembali karena 

pakaian tersebut sudah tidak dapat digunakan. Bagi remaja Karanganyar, 

harga tidak menjamin kualitas produk tetapi kualitas produklah yang terjamin 

oleh harga yang ditetapkan.  

Salah satu cara keberhasilan perusahaan agar dapat mempertahankan 

eksistensi adalah dengan mempertahankan kualitas produk. Dewasa ini orang 

selalu mendasarkan diri pada system yang menjamin kualitas, yaitu system 

yang terdiri dari kebijaksanaan, prosedur, dan pedoman yang membentuk dan 

memelihara standar tertentu kualitas produk, dengan adanya perkembangan 

cara dan gaya hidup remaja Karanganyar, industri pakaian atau konveksi kota 

Karanganyar berkembang sangat pesat dengan ditandai oleh banyaknya 

Distro (Distributor Outlet) yang saling bersaing untuk mendapatkan 

pengakuan terbaik, simpati, kepercayaan, dan image dari para remaja 
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Karanganyar terutama dalam hal kualitas produk. Salah satu Distro yang turut 

bersaing adalah Rown Division. Kualitas dalam era globalisasi telah menjadi 

harapan dan keinginan semua orang khususnya pelanggan. Oleh karena itu 

pihak produsen harus berusaha mengembangkan konsepsi dan teknologi 

kualitas sejalan dengan trend globalisasi. 

Meningkatnya minat konsumen dalam hal pembelian produk, 

pendapatan akan meningkat dan labapun akan tinggi. Syarat yang harus 

dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat sukses dalam persaingan adalah 

berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan 

pelanggan (Levit, 1987 dalam Tjiptono, 2004). Berbekal prinsip itulah, kini 

Rown Division telah berkembang pesat dengan membuka cabang di Kota 

Karanganyar yang beralamtkan Jl.Timur Taman Pancasila No.9 Karanganyar. 

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan bebrapa manfaat di 

antaranya adalah hubungan antara perusahaan dan konsumen menjadi 

harmonis, memberikan dasar yang baik untuk melakukan pembelian ulang 

dan terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi dari 

mulut ke mulut word of month communication yang menguntungkan bagi 

perusahaan (Swasta, 2001: 84). Perilaku konsumen sendiri merupakan 

tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha 

memperoleh, menggunakan, dan menentukan produk dan jasa, termasuk 

proses pengambilan keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan 

tersebut (Engel et al., 1990 dalam Tjiptono, 2004). 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui berapa besar pengaruh kualitas produk dan faktor gaya hidup 

terhadap keputusan pembelian produk Distro (Distributor Outlet) Rown 

Division di kota Karanganyar 

2. Mengetahui faktor manakah yang lebih dominan terkait dengan keputusan 

pembelian produk Distro Rown Division Karanganyar 
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LANDASAN TEORI 

a. Pemasaran 

          Sehubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini 

maka diperlukan adanya teori-teori yang memerlukan penjelasan. Dalam 

perusahaan, pemasaran memegang peranan sebagai suatu faktor penting 

untuk tetap bertahan menjalankan usaha dan bergelut dalam dunia persaingan. 

Pemasaran merupakan faktor vital sebagai strategi perusahaan dalam 

menjalankan usahanya, yang terutama berhubungan dengan konsumen. Kata 

pemasaran sendiri berasal dari kata pasar yang diartikan dengan mekanisme 

yang mempertemukan permintaan dan penawaran. 

          Menurut Kotler (2002: 9) “Pemasaran adalah proses social yang 

didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain”. 

          Menurut Stanton (1996: 6) “Pemasaran adalah suatu system 

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang 

dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada 

maupun pembeli potensial”. 

          Menurut Lamb, Hair, Me Daniel (2001: 6) “Pemasaran adalah suatu 

proses perencanaan dan menjalankan konsep, harga, promosi, dan sejumlah 

ide, barang, dan jasa untuk untuk menciptakan pertukaran yang mampu 

memuaskan tujuan individu dan organisasi”. 

b. Perilaku Konsumen 

Pengertian Perilaku Konsumen 

          Menurut John C. Mowen dan Michael Minor (2001 : 6) “Perilaku 

Konsumen didefinisikan sebagai studi tentang unit pembelian (buying units) 

dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan 

pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide”. 
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          Menurut Peter J. Paul dan Jerry C. Olson (2000: 6) “Perilaku 

Konsumen merupakan interaksi dinamis antara pengaruh dan kondisi 

perulaku dan kejadian di sekitar lingkungan di mana manusia melakukan 

aspek pertukaran dalam kehidupan mereka”. 

          Dari dua jenis definisi perilaku konsumen di atas dilihat ada dua hal 

penting dari perilaku konsumen yaitu proses pengembalian keputusan dan 

kegiatan yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, 

mendapatkan, dan mempergunakan barang-barang dan jasa secara ekonomis. 

Dengan kata lain perilaku konsumen adalah ilmu yang mempelajari tingkah 

laku konsumen dalam arti tindakan-tindakan yang dilakukan untuk membeli 

suatu barang atau jasa tertentu. 

c. Kualitas dan Produk 

          Perusahaan yang menyadari arti pentingnya kualitas produk, akan 

berusaha untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan agar memenuhi 

standar kualitas yang telah ditetapkan. Menurut Sukanto Reksohadiprojo 

(1995: 391) adalah ukuran beberapa pendekatan barang atau jasa sesuai 

dengan standar tertentu. Pandangan lain kualitas adalah barang atau jasa yang 

dapat menaikkan status pemakai (Zulian Yamit, 2002: 62). 

          Beberapa diantaranya yang paling popular adalah yang dikembangkan 

oleh tiga pakar kualitas tingkat internasional, yaitu W. Edwars Deming, Philip 

B. Crosby dan Joseph M. Juran (Zulian Yamit, 2001: 7). 

 Menurut Deming kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Crosby mendefinisikan kualitas adalah sebagai nihil 

cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan. Sedangkan Juran 

mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian terhadap spesifikasi. 

d. Gaya Hidup 

          Menurut John C. Mowen dan Michael Minor (2001: 282) “Gaya Hidup 

atau Lifestyle didefinisikan secara sederhana sebagai bagaimana seseorang 

hidup”. Gaya hidup dipergunakan untuk mnguraikan tiga tingkat agregasi 

orang yang berbeda : individu, sekelompok kecil orang yang berinteraksi, dan 

kelompok orang yang lebih besar misalnya segmen pasar”. Dengan kata lain 
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Gaya Hidup adalah karakteristik pola berpikir, perasaan, dan memandang 

konsumen. 

          Menurut James F. Engel, Roger D. Blackwell, dan Paul W. Miniard 

(1994: 383) “Gaya Hidup didefinisikan sebagai pola di mana orang hidup dan 

menghabiskan waktu serta uang”. “Gaya Hidup adalah fungsi motivasi 

konsumen dan pembelajaran sebelumnya, kelas social, demografi, dan 

variable lain”. “Gaya Hidup adalah konsepsi ringkasan yang mencerminkan 

nilai konsumen”. 

          Pola kehidupan seseorang yang diwujudkan dalam aktivitas (pekerjaan, 

hobi, berbelanja, olahraga, kegiatan sosial), minat (makanan, mode, keluarga, 

rekreasi) dan opini yang lebih dari sekedar kelas social dan kepribadian 

seseorang, gaya hidup menampilkan pola rekreasi dan berinteraksi sesorang 

secara keseluruhan di dunia. 

          Bagaimana gaya hidup diukur oleh para pemasar? Dengan analisis 

psikografis yaitu investigasi kuantitatif atas gaya hidup konsumen, 

kepribadian, dan karakteristik demografi. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Kerangka Pemikiran 

          Kerangka pemikiran yang dinyatakan dalam skema, maka gambaran isi 

penelitian secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas sehingga 

pengumpulan data dan pengolahannya menjadi terarah. Adapun kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

Gambar 1.1 

Kualitas Produk 

 
Aesthetics (X1) 

Durability (X2) 

Conformance to 

Specification (X3) 

Aktivitas (X4) Gaya Hidup 

Keputusan 

Pembelian (Y) 



 

 

7 

 

Keterangan: 

          Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda tergantung pada jenis 

keputusan pembelian. Keputusan untuk membeli produk fashion di Distro 

Rown Division Karanganyar merupakan hal-hal yang sangat berbeda.  

B. Jenis Penelitian 

          Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

survey, yaitu penelitian dengan menganalisa angka-angka yang diperoleh dari 

hasil survey dalam bentuk penyebaran kuesioner kepada sampel penelitian. 

 

C. Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

          Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek yang karena 

karakteristiknya hendak diduga (Djarwanto dan Subagyo, 2005: 93). 

Dalam penelitian ini yang dimaksud populasi adalah para konsumen Distro 

Rown Division Karanganyar. 

2. Sampel 

          Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimilki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010: 81). Menurut Arikunto, 2006 sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Karena dalam penelitian ini 

terdapat empat variable independen dan satu variable dependen yang akan 

diukur, maka dalam penelitian ini sampelnya adalah 100 konsumen dari 

Distro Rown Division Karanganyar. 

3. Metode Pengambilan Sampel 

          Pengambilan sampel dilakukan dengan cara convinience sampling, 

yaitu metode pengambilan sampel secara bebas tanpa menentukan status, 

atau keadaan dari responden sehingga menjadikan penelitin yaman dalam 

pengambilan sampel (Sekaran, 2001: 235). sampel diambil berdasarkan 

ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Setelah 

jumlahnya diperkirakan mencakup yakni 100 konsumen, pengumpulan 

data dihentikan. 
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C. Data dan Sumber Data 

          Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek 

penelitian (Sugiyono, 2006). Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

melalui kuesioner peneliti yang diberikan kepada konsumen di Distro Rown 

Division Karanganyar. 

D. Metode Pengumpulan Data 

          Kuesioner yaitu suatu cara pengumpulan data atau suatu penelitian 

mengenai suatu masalah yang dilakukan dengan cara membuat daftar 

pertanyaan yang diberikan kepada konsumen yang terpilih sebagai responden. 

Dalam memberikan jawaban pertanyaan variable-variabel tersebut digunakan 

skala Likert yang terdiri dari: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), 

Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

 

HASIL PENELITIAN 

Pembahasan  

Berdasarkan hipotesis yang menyatakan ”Diduga variabel aesthetics, 

durability, conformance to spesification dan aktivitas mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian pada Distro Rown Division 

Karanganyar dibuktikan dengan hasil sebagai berikut: 

1. Pengaruh variabel Aesthetics terhadap Keputusan Pembelian 

Aesthetics berkaitan dengan daya tarik produk yang dihasilkan 

melalui panca indra konsumen (Garvin dalam Fandi Tjiptono, 2003). 

Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Aesthetics 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, hal ini 

ditunjukkan oleh Ho ditolak thitung lebih besar dari ttabel (2,104 > 1,960) 

dan nilai t.sig sebesar  0,038 (ρ < 0,05)ρ. Pengaruh positif menunjukkan 

bahwa semakin sesuai produk dengan dibuktikan kepuasan terhadap 

panca indra konsumen maka akan meningkatkan keputusan pembelian. 

2. Pengaruh variabel Durability terhadap Keputusan Pembelian 

Durability berkaitan dengan sejauhmana produk tersebut dapat 

terus digunakan, variabel ini mencakup umur teknis maupun umur 
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ekonomis penggunaan produk (Garvin dalam Fandi Tjiptono, 2003). 

Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Durability 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, hal ini 

ditunjukkan oleh Ho ditolak thitung lebih besar dari ttabel (2,355 > 1,960) 

dan nilai t.sig sebesar 0,021 (ρ < 0,05). Pengaruh positif menunjukkan 

bahwa semakin baik Durability produk distro yang diberikan oleh Distro 

Rown Division maka akan meningkatkan keputusan pembelian. 

3. Pengaruh Conformance to Spesification terhadap Keputusan Pembelian 

Conformance to Spesification berkaitan dengan sejauhmana 

karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang ditetapkan 

sebelumnya (Garvin dalam Fandi Tjiptono, 2003). Hasil uji t dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa Conformance to Spesification 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, hal ini 

ditunjukkan oleh Ho ditolak thitung lebih besar dari ttabel (2,211 > 1,960) 

dan nilai t.sig sebesar 0,029 (ρ < 0,05). Pengaruh positif menunjukkan 

bahwa semakin cocok antara desain dan model yang ditawarkan Distro 

Rown Division  dengan keinginan yang telah ditetapkan sebelumnya, 

maka akan meningkatkan keputusan pembelian. 

4. Pengaruh Aktivitas terhadap Keputusan Pembelian 

Aktivitas berkaitan dengan sejauhmana konsumen beraktivitas 

dengan berbagai macam profesinya seperti olahraga, sosial, formal 

maupun nonformal yang pasti akan membutuhkan pakaian dengan 

berbagai macam kondisi dan situasi (John C.Mowen dan Michael Minor, 

2001). Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Aktivitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, hal ini 

ditunjukkan oleh Ho ditolak thitung lebih besar dari ttabel (4,892 > 1,960) 

dan nilai t.sig sebesar 0,000 (ρ < 0,05). Pengaruh positif menunjukkan 

bahwa semakin cocok antara kebutuhan dalam Aktivitas konsumen 

dengan model yang ditawarkan dan disediakan oleh Distro Rown 

Division, maka akan meningkatkan keputusan pembelian. 
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Berdasarkan hasil koefisien standarisasi diperoleh bahwa variabel 

Aktivitas merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai Beta 0,416. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Adika 

Candra Kusuma (2007) yaitu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

antara kualitas produk (Aesthetics, Performance, Durability, Conformance to 

Specification) terhadap kepuasan konsumen pada CV. Dita Antik Mebel 

Klaten, perbedaannya terletak pada pertama, variabel yang paling besar 

pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen yaitu dimensi Durability 

sedangkan dalam penelitian ini yang paling besar adalah dimensi Aktivitas. 

Kedua, terletak pada variabel dependen yaitu kepuasan konsumen sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan variabel keputusan pembelian. Ketiga, 

terletak pada lokasi penelitian yaitu pada CV. Dita Antik Mebel Klaten 

sedangkan penelitian ini pada lokasi Distro Rown Division Karanganyar. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan olah data dengan bantuan program SPSS 16, hasil evaluasi 

Aesthetics, Durability, Conformance of Specification dan Aktivitas dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil analisis regresi bahwa variabel Aesthetics (X1) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian (Y), karena sesuai 

dengan fashion, produk dihasilkan bagus, ukuran produk sesuai badan, 

pengerjaan akhir halus dan rapi. Variabel Durability (X2) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian (Y), karena memiliki 

kualitas yang bagus, bahan tidak mudah lapuk, warna produk tahan lama dan 

desain sesuai dengan selera pasar. Variabel Conformance to Specification (X3) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian (Y), 

karena model produk dan warna mudah sesuai, ukuran dan model produk ideal 

dengan badan, dan produk tersedia berbagai ukuran. Variabel Aktivitas (X4) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian (Y), 
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karena nyaman dipakai, desain original menambah percaya diri, bahan dengan 

kualitas yang baik dan mudah perawatannya dan tahan lama. Variabel 

Keputusan Pembelian (Y) dipengaruhi dengan signifikan oleh variabel 

Aesthetics, Durability, Conformance to Spesification karena produknya lebih 

bagus dibandingkan dengan distro lain, lokasinya mudah dijangkau, pelayanan 

menarik untuk melakukan pembelian. 

2. Berdasarkan hasil uji F test diperoleh Fhitung > Ftabel (25,065 > 2,76), maka Ho 

ditolak, Berarti secara bersama-sama variabel Aesthetics, Durability, 

Conformance of Specification dan Aktivitas berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Produk.  

3. Berdasarkan hasil Adjusted R square (R
2
) sebesar 0,493, berarti  variasi 

perubahan variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel 

Aesthetics, Durability, Conformance of Specification dan Aktivitas 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sebesar 49,3%. 

Sedangkan sisanya sebesar 50.7% dijelaskan oleh variabel lain diluar 

Aesthetics, Durability, Conformance to Spesification, dan Aktivitas. 

 

B. Saran  

1. Agar produk yang ditawarkan lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen, 

maka disarankan bagi produsen untuk membuat produk dengan 

meningkatkan variabel Aesthetics, Durability, Conformance to 

Spesification, dan Aktivitas yang mendukung keputusan pembelian 

produk.  

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan memperluas responden 

tidak hanya pada konsumen distro saja, tetapi dapat memperluas sampel 

pada toko pakaian atau distro lainnya sehingga daya generalisasi hasil 

penelitian dapat diperbesar. 

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengembangkan variabel- variabel yang 

diteliti, sebab tidak menutup kemungkinan bahwa dengan penelitian yang 

mencakup lebih banyak variabel akan dapat menghasilkan kesimpulan 

yang lebih baik. 
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4. Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertahankan pada variabel 

independen yang terlihat cukup baik berpengaruh dan signifikan terhadap 

variabel dependen dan mengupayakan bagaimana agar variabel 

independen yang kurang berpengaruh dan kurang signifikan dapat 

meningkat sehingga bisa di dapat hasil penelitian yang akan lebih baik. 
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