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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang sudah di uraikan oleh 

peneleiti pada bab-bab sebelumnya mengenai pengaruh kualitas produk, harga, 

dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk Pull&Bear di Grand 

Indonesia , maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kualitas Produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Pull&Bear di Grand Indonesia, Jakarta. Hal tersebut dapat dijelaskan 

bahwa konsumen setuju kualitas produk Pull&Bear terjamin dan tidak 

membuat kecewa. Dengan demikian hal ini sesuai dengan hipotesis yang 

dibuat peneliti. 

2.  Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Pull&Ber di 

Grand Indonesia, Jakarta. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa konsumen 

setuju harga produk Pull&Bear sesuai dengan kualitas yang diberikan. 

Dengan demikian hal ini sesuai dengan hipotesis yang dibuat peneliti. 

3. Citra merek tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Pull&Bear di Grand Indonesia, Jakarta. Hal tersebut dapat dijelaskan 

bahwa citra merek yang dimiliki Pull&Bear bukanlah hal yang menjadi 

bahan pertimbangan konsumen saat membeli produk Pull&Bear di Grand 

Indonesia. Dengan demikian hal ini bertolak belakang dengan hipotesis 

yang dibuat peneliti. 

 

V.2  Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai beberapa keterbatasan. 

Keterbatasan yang dimaksud bisa disimpulkan sebagai berikut: 

1. Responden dalam penelitian ini merupakan konsumen yang pernah 

melakukan pembelian produk Pull&Bear di Grand Indonesia, Jakarta, 

sehingga hasil penelitian ini tidak dapat di generalisasi untuk konsumen 

pembelian produk pakaian merek lain. 
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2. Terbatasnya jumlah variabel hanya Kualitas Produk, Harga, Citra Merek, 

dan Keputusan Pembelian. Oleh karena itu diharapkan untuk peneliti 

selanjutnya dapat menggunakan variabel lain untuk menyempurnakan 

penelitian ini. 

 

V.3  Saran 

Berdasarkan dari hasil, pembahasan, dan kesimpulan diatas, maka saran 

yang dapat peneliti berikan adalah: 

1. Pull&Bear harus mempertahankan kualitas produknya, karena dalam 

penelitian ini diketahui bahwa kualitas produk berpengaruh secara positif 

terhadap keputusan pembelian. Sehingga dapat memberikan dampak 

yang positif untuk kedua belah pihak antara perusahaan maupun 

konsumen. 

2. Pull&Bear dapat memperhatikan harga yang ditawarkan kepada 

konsumen dengan kualitas yang didapatkan konsumen, karena dalam 

penelitian ini diketahui bahwa harga berpengaruh secara positif terhadap 

keputusan pembelian. Sehingga dapat memberikan dampak yang positif 

untuk kedua belah pihak antara perusahaan maupun konsumen. 

3. Saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenenai 

keputusan pembelian produk Pull&Bear di Grand Indonesia, diharapkan 

untuk menambahkan varibael variabel lain, seperti promosi, inovasi 

produk, kualitas pelayanan, dll. Dengan tujuan agar penelitian 

selanjutnya lebih bervariasi dan bisa menyempurnakan penelitian ini 

untuk kedepannya. 


