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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan, simpulan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan menunjukan bahwa brand image 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision. Hal ini dapat 

ditunjukan bahwa, jika brand image meningkat, maka purchase decision akan 

mengalami peningkatan.  

2. Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan menunjukan bahwa product 

qualityberpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision. Hal ini 

dapat ditunjukan bahwa, jika product quality meningkat, maka purchase 

decisionakan mengalami peningkatan. 

3.Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan menunjukan bahwa price 

perception berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision. Hal ini 

dapat ditunjukan bahwa, jika price perception meningkat, maka purchase 

decisionakan mengalami peningkatan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah penelitian ini memiliki 

ruang lingkup yang kecil (penelitian ini hanya dilakukan di kota Surabaya).Selain 

itu keterbatasan dalam penelitian ini hanya meneliti pengaruh citra merek, kualitas 

produk dan persepsi harga pada keputusan pembelian produk, (mungkin penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen). 

5.3 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan adalah saran akademis dan praktis. 

5.3.1 Saran Akademis 

Saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis, dapat memperluas 

penelitian dengan mempertimbangkan variabel-variabel lainnya yang memiliki 

pengaruh terhadap purchase decision, misalnya promotion, purchase intension, 

product design dan lain-lain. 

2. Bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis dapat memperluas objek 

penelitian sehingga tidak terbatas hanya pada produk sandal Fipper di Surabaya. 

5.3.2 Saran Praktis 

 Untuk pihak manajemen FIPPER, untuk memperhatikan brand image, product 

quality, price perception dalam upaya meningkatkan purchase decision dari 

konsumen.  

1. Dapat dilihat dari hasil jawaban responden pada variabel brand image 

dengan hasil rata-rata yang cukup bagus yaitu sebesar 4.00, maka dapat 

disimpulkan bahwa Fipper memiliki brand image yang cukup bagus. 

2. Selain itu hasil jawaban responden pada variabel product quality juga 

memiliki hasil rata-rata yang cukup bagus yaitu sebesar 3,87 maka dapat 

dikatakan bahwa rata-rata responden setuju bahwa sandal Fipper memiliki 

kualitas yang bagus. 

3.  Kemudian hasil jawaban responden dari variabel price perception 

memiliki rata-rata yang bisa dikatakan cukup rendah dibandingkan dari 

dua variabel sebelumnya, yaitu sebesar 3,62.  pernyataan harga sandal 

Fipper lebih efisien daripada harga sandal serupa lainnya memiliki rata-

rata paling rendah dalam variabel price perception maka dapat 

disimpulkan bahwa beberapa responden tidak setuju bahwa Fipper 

memiliki harga yang efisien dibanding harga sandal serupa yang lain.  

4. Dan kemudian pada hasil jawaban responden mengenai variabel purchase 

decision memiliki rata-rata yang tidak terlalu tinggi yaitu sebesar 3,69. Hal 

ini mungkin dikarenakan pernyataan "memprioritaskan untuk membeli 

sandal Fipper dari pada produk lain" memiliki rata-rata yang rendah yaitu 

sebesar 3,26 dan juga pada pernyataan "membeli sandal Fipper karena 

tersedia diberbagai outlet" memiliki rata-rata sebesar 3,4. 
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Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa responden merasa 

bahwa harga yang ditawarkan oleh Fipper bisa di bilang tidak efisien atau lebih 

mahal dari produk serupa lainnya, kemudian beberapa responden mungkin 

menyatakan tidak setuju bahwa Fipper tersedia berbagai outlet. 

Fipper dapat menambah atau memperluas lagi store Fipper dibeberapa 

tempat. Lalu karena beberapa responden masih merasa harga yang ditawarkan 

oleh Fipper dapat dikatakan mahal, Fipper dapat meningkatkan lagi kualitas 

produknya agar menjadi lebih baik lagi, secara bahan maupun warna atau model-

modelnya, sehingga Fipper memiliki image yang lebih bagus lagi, apabila suatu 

produk memiliki kualitas yang benar-benar bagus, semahal apapun orang pasti 

mau beli. Hal ini karena dalam penelitian ini ditemukan adanya keterkaitan antara 

brand image, product quality, price perception terhadap purchase decision pada 

sandal Fipper di Surabaya. 
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