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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa nilai hasil dari thitung variabel 

Kualitas Produk sebesar 6,775, variabel Citra Merek sebesar 3,923 dan 

variabel Iklansebesar 5,212 dan  nilai ttabel = 1,985, ini berarti bahwa 

thitung>ttabel maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan 

Kualitas Produk, Citra Merek dan Iklan  terhadap Keputusan Pembelian  

secara individu. 

2. Berdasarkan uji F menunjukkan nilai Fhitung sebesar 77,332,  angka 

tersebut berarti Fhitung lebih besar daripada Ftabel sehingga keputusannya 

menolak Ho. Dengan demikian secara simultan variabel Kualitas Produk, 

Citra Merek dan Iklan signifikan mempengaruhi kepuasan Keputusan 

Pembelian. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Kualitas Produk, Citra 

Merek  dan Iklan terhadap Keputusan Pembelian   . 

3. Dari hasil perhitungan determinasi (R
2
) sebesar 0,707,  hal ini berarti 

bahwa variabel independen dalam model (Kualitas Produk, Citra Merek 

dan Iklan) menjelaskan variasi Keputusan Pembelian    sebesar 75% dan 

25%  dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model. 
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B. Saran-Saran 

Selama proses penelitian berlangsung, peneliti menemui beberapa 

keterbatasan yang menyebabkan penelitian ini memiliki kekurangan-

kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain: 

1. Waktu yang dipergunakan untuk penelitian terbatas sehingga keakuratan 

data dalam penyusunan masih kurang sehingga perlu menambah waktu 

lagi. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan di daerah untuk diteliti. Untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan tempat penelitian sejenis 

lainnya untuk diteliti, agar hasil penelitian dapat mewakili sebagai 

pembanding. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel Kualitas Produk, Citra Merek 

dan Iklan  yang turut mempengaruhi Keputusan Pembelian, sehingga 

masih dianggap kurang dalam Keputusan Pembelian, untuk itu perlu 

menambah variabel independen.   

4. Bagi perusahaan yang memproduksi dalam usaha meningkatkan 

pembelian diharapkan memperhatikan kualitas produk, dengan cara  

menjaga mutu produk misalnya fitur yang lengkap dan tidak mudah terjadi 

trouble pada hardwar.  

5. Bagi perusahaan yang memproduksi dalam usaha meningkatkan 

pembelian diharapkan memperhatikan Citra Merek, dengan cara menjaga 

nama baik Handphone Samsung sehingga dapat dipercaya pelanggan. 
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6. Bagi perusahaan yang memproduksi dalam usaha meningkatkan 

pembelian diharapkan memperhatikan iklan, dengan cara penanyangan 

iklan secara kontinue dan menarik konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


