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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

 

Menurut hasil analisis dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab 

sebelumnya mengenai pengaruh kualitas produk, harga dan citra merek 

terhadap keputusan pembelian produksTeh Botol Sosro serta pengujian yang 

telah dilakukan, maka dapat disimpulkanzbahwa pada variabel pertama yaitu 

kualitas  produk  berpengaruhzterhadap  keputusanzpembelian   konsumen  

pada produk minuman Teh Botol Sosro di wilayah Jakarta Selatan. Hal ini juga 

sesuai dengan hipotesis awal yang dibuat oleh peneliti. Pada variabel kedua, 

menyatakan bahwa dalam penelitian ini harga berpengaruhzterhadap keputusan 

pembelian pada konsumen produk minuman Teh Botol Sosro di wilayah 

Jakarta Selatan. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal yang dibuat oleh peneliti. 

Selanjutnya dalam variabel ke tiga, menyatakan bahwa citra merek 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada konsumen produk minuman 

Teh Botol Sosro di wilayah Jakarta Selatan. Jawaban ini sudah sesuai dengan 

dugaan hipotesis awal yang telah dibuat oleh peneliti. 

 

V.2 KeterbatasansPenelitian 

 

Dalam penelitian yang telahzdilakukan tentunya memiliki banyak 

keterbatasan,zketerbatasan yang didapatkan dalam penelitianzini ialah : 

1. Penelitianzini hanya mengambil responden di wilayahzJakarta Selatan 

sehingga tidak bisa di generalisir ke seluruh Jakarta. 

2. Penelitian hanya memperoleh data melalui google form karena adanya 

kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19 untuk physical 

distancing sehingga pengumpulan data belum maksimal. 

3. Studi ini hanya menggunakan variabel keputusan pembelian, harga dan 

citra merek sehingga dapat ditindaklanjuti oleh penelitian lain dengan 

menggunakan variabel yang lebih variatif. 

http://www.upnvj.ac.id/
http://www.library.upnvj.ac.id/
http://www.repository.upnvj.ac.id/


68 

 

Fachrul Arhinza, 2020 

PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN 

TEH BOTOL SOSRO (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DI WILAYAH JAKARTA SELATAN) 

UPN Veteran Jakara, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Manajemen 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]  

 

 

 

V.3 Saran 

 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka  saran 

yang dapat diberikan peneliti ialah : 

1. Produsen Teh Botol Sosro disarankan untuk terus dapat melakukan 

pengembangan serta memperhatikan kualitas produk yang ditawarkan 

karena     kualitas     produk     merupakan  salah      satu      variabel    

yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

2. Selanjutnya harga yang diberikan dapat menjangkau seluruh kalangan dari 

masyarakat menengah kebawah hingga kalangan menengah keatas. 

3. Dilihat dari citra merek, perusahaan disarankan untuk lebih memperkuat 

citra merek produknya karena saat ini sudah mulai tergerus oleh 

kompetitor yang ada di pasar. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk bisa menambahkan beberapa 

variabel yang tidak dibahas oleh peneliti atau diluar variabel yang telah 

diambil oleh peneliti, dengan tujuan agar penelitian selanjutnya lebih 

bervariasi sehingga dapat mengetahuizpengaruh-pengaruh terhadap 

variabelzterikat keputusan pembelian secaraolebih mendalam dan lebih 

luas guna menambahkan akurasi serta kesempurnaan dalam penelitian 

selanjutnya, terkhusus penelitian yang ada diindiustri makanan dan 

minuman. 
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