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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan yang di peroleh tentang citra merek dan 

kualitas produk terhadap purchase intention produk busana wanita di online shop 

Vrouwen Outfit, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Citra merek Vrouwen Outfit dimata konsumen sudah dapat dikatakan sangat 

baik. Hal ini dikarenakan Vrouwen Outfit memiliki reputasi, pengalaman, dan 

kompetensi yang baik dalam menjual produk busana melalui online dimata 

konsumen. Vrouwen Outfit memiliki motif yang khas dan model yang 

berbeda dengan yang lain. Hal tersebut tertanam baik di benak konsumen 

sehingga konsumen selalu mengingat Vrouwen Outfit ketika hendak 

berbelanja busana wanita melalui Online Shop.     

2. Kualitas produk Vrouwen Outfit dapat dikatakan cukup baik menurut 

penilaian konsumen. Konsumen menilai produk busana wanita yang 

ditawarkan Vrouwen Outfit dengan bahan yang bagus dan kuat, selain bahan 

yang kuat konsumen juga menilai produk busana wanita yang ditawarkan 

Vrouwen Outfit memiliki kualitas yang jahitan bagus. Hal tersebut menjadi 

daya tarik tersendiri bagi konsumen. 

3. Purchase intention konsumen untuk membeli Vrouwen Outfit dapat 

dikatakan besar. Hal ini dikarenakan banyaknya konsumen yang tertarik 

mencari informasi mengenai online shop Vrouwen Outfit dan tertarik untuk 

membeli produk busana Vrouwen Outfit. 

4. Hasil penelitian dan pembahasan statistik diperoleh bahwa terdapat hasil 

sangat signifikan antara citra merek terhadap minat untuk membeli dalam 

artian purchase intention produk online shop Vrouwen Outfit. 

5. Hasil penelitian dan pembahasan statistik diperoleh bahwa variabel kualitas 

produk memiliki pengaruh yang rendah tapi pasti terhadap minat untuk 

membeli dalam artian purchase intention produk Vrouwen Outfit. 
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6. Terjadi keterkaitan antara variabel citra merek dan variabel kualitas produk 

terhadap variabel purchase intention, tetapi hasil penelitian dan pembahasan 

statistik variabel citra merek yang lebih berpengaruh kuat terhadap minat 

untuk membeli dalam artian purchase intention, sedangkan variabel kualitas 

produk memiliki presentasi yang lebih rendah tetapi akan berpengaruh 

perlahan untuk jangka waktu yang panjang terhadap minat untuk membeli 

dalam artian purchase intention produk online shop Vrouwen Outfit. 

 

5.2 Saran 

Setelah menguraikan kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan 

saran-saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi manajemen dan 

diharapkan dapat bermanfaat untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan 

datang. Adapun saran tersebut adalah: 

1. Yang perlu disarankan berkaitan citra merek, maksimalkan promosi online 

seperti memasukan produk ke situs online Tokopedia, Shopee supaya gratis 

ongkos kirim produk tersebut konsumen akan tertarik dan membeli produk 

Vrouwen Outft dan kualitas produk ditingkatkan dalam pengemasan 

pengiriman dan kualitas bahan yang akan di tawarkan dalam upaya 

menananam citra merek yang positif dimata konsumen dan calon konsumen 

Vrouwen Outfit   

2. Yang perlu disarankan berkaitan kualitas produk, pertama dengan 

memberikan produk bermutu, dapat dilakukan dengan mempertahankan fitur, 

kehandalan, kinerja, dan keawetan dari produk tersebut. Kedua, produk yang 

dijual oleh online shop Vrouwen Outfit hendaklah mampu atau dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen dengan menyediakan 

lebih banyak berbagai motif dan model busana wanita mulai dari motif anak-

anak hingga dewasa, sehingga konsumen tidak membeli busana wanita di 

online shop lain. 

3. Untuk menarik konsumen minat pembelian hingga akhirnya dapat 

mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut, owner / pemilik 

disarankan menetapkan harga yang terjangkau 30% dibawah harga normal 
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yang ditawarkan, menetapkan harga yang sesuai dengan manfaat, dan 

menetapkan harga yang sesuai dengan kualitas produknya.  


