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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini serta 

dilakukan uji hipotesis terhadap pengaruh kualitas produk, brand loyalty, dan 

persepsi harga terhadap keputusan pembelian ayam geprek bensu.  

Yang pertama, pada kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

ayam geprek bensu, yang berarti semakin tinggi kualitas produk yang dikeluarkan 

oleh geprek bensu semkin tinggi pula keputusan konsumen untuk membeli produk 

ayam geprek bensu. Oleh karena itu, hal ini sesuai dengan hipotesis pertama peneliti 

yaitu kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian ayam geprek 

bensu. 

Lalu pada brand loyalty memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian 

ayam geprek bensu, yang berarti semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap 

konsistensi merek geprek bensu semakin tinggi pula keputusan konsumen untuk 

membeli produk yang tersedia di geprek bensu. Dengan demikian hal ini sesuai 

dengan hipotesis kedua yang telah dibuat oleh peneliti yaitu brand loyalty terdapat 

pengaruh pada keputusan pembelian ayam geprek bensu. 

Selanjutnya pada persepsis harga memberikan pengaruh terhadap keputusan 

pembelian ayam geprek bensu, yang berarti semakin baik harga yang ditawarkan 

oleh geprek bensu maka semakin banyak konsumen memutuskan untuk membeli 

ayam geprek bensu. Oleh karena itu, hal ini sesuai dengan hipotesis ketiga yang 

peneliti kemukakan yaitu persepsi harga berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian ayam geprek bensu. 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan penelitian ini serta ditinjau dari kesimpulan yang diperoleh maka 

saran yang bisa peneliti berikan adalah 

1. Pada kualitas produk geprek bensu harus terus meningkatkan rasa pada 

produk sehingga konsumen lebih menikmati produk yang disajikan agar 
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konsumen terus mengingat rasa yang khas pada setiap produk geprek 

bensu. 

2. Pada brand loyalty, harus meningkatkan manfaat yang diberikan kepada 

kosumen agar menumbuhkan rasa kepercayaan konsumen pada produk 

ayam geprek bensu sehingga konsumen akan terus melakukan pembelian 

berulang. 

3. Pada persepsi harga geprek bensu harus terus mempertahankan harga 

yang terjangkau oleh konsumen agar dapat terus bersaing dengan outlet 

lain namun tidak menurunkan kualitas produk yang sudah baik agar 

konsumen tidak memilih ayam geprek lain dengan kualitas produk yang 

sama namun harga lebih murah. 

4. Pada peneliti berikutnya peneliti memberikan saran agar dapat meneliti 

lebih lanjut terkait dengan keputusan pembelian denagn menambahkan 

variabel yang lain diluar penelitian ini 
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