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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian yang 

berjudul, “Pengaruh Kebijakan Produk dan Kebijakan Harga Terhadap 

Minat Beli Kacamata pada Toko IIT Optikal Bandung”, maka  dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kesimpulan Tentang Pengaruh Kebijakan Produk dan Kebijakan Harga 

terhadap Minat Beli Kacamata pada Toko IIT Optikal Bandung Secara 

Parsial.  

Setelah dilakukan pengolahan data yang dibantu oleh Software SPSS, dan 

setelah dilakukan pengujian secara parsial, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1) Pengaruh Kebijakan Produk  (X1) terhadap Minat Beli (Y),berdasarkan 

hasil yang diperoleh dari perbandingan thitung > ttabel dan thitung < -ttabel adalah 

Ho ditolak, karena (19,175) ≥ ttabel (1,676) dan - thitung (-19,175) < - ttabel (-

1,676). Ini berarti bahwa Kebijakan Produk (X1) berpengaruh secara 

parsial terhadap Minat Beli. Hal tersebut sejalan dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh  Nur Fahmi Novita Dewi (2013), 

menyatakan bahwa Kebijakan Produk secara parsial memiliki pengaruh 

terhadap Minat Beli. 

2) Pengaruh Kebijakan Harga  (X2) terhadap Minat Beli (Y), berdasarkan 

hasil yang diperoleh dari perbandingan thitung > ttabel dan thitung < -ttabel Ho 

ditolak, karena thitung (12,224) ≥ ttabel (1,676) dan - thitung (-12,224) < - ttabel (-

1,676). Ini berarti bahwa Kebijakan Harga (X2) berpengaruh secara parsial 

terhadap Minat Beli (Y). Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Iwan Setiawan (2014) menyatakan bahwa Kebijakan 

Harga secara parsial memiliki pengaruh terhadap Minat Beli. 
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2. Kesimpulan Tentang Pengaruh Kebijakan Produk dan Kebijakan Harga 

terhadap Minat Beli Kacamata pada Toko IIT Optikal Bandung Secara 

Simultan.  

Berdasarkan hasil perhitungan tabel anova diatas, diperoleh nilai Fhitung 

sebesar 193,652. Kemudian dibandingkan dengan nilai ftabel yaitu sebesar 

3,20. Dengan demikian fhitung lebih besar daripada Ftabel yaitu 193,652 > 

3,20. Selain itu nilai probabilitas juga menunjukkan lebih kecil dari 0.05 

yaitu 0.000. Maka dari itu Ho ditolak. Hasil uji regresi berganda pada 

tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan yaitu Kebijakan Produk dan 

Kebijakan Harga berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli kacamata 

secara simultan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Nur Fahmi Novita Dewi (2013) dan Iwan 

Setiawan (2014)  menyatakan bahwa uji F menunjukkan bahwa Kebijakan 

Produk dan Kebijakan Harga kacamata mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Minat Beli. 

 

5.2  Saran 

1) Pihak manajemen Toko IIT Optikal sebaiknya selalu mengadakan survey 

rutin terhadap konsumen tentang kebijakan produk, kebijakan harga dan 

faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi minat beli konsumen 

sehingga diharapkan muncul ide-ide baru yang inovatif dan kreatif sesuai 

dengan harapan kedua belah pihak konsumen dan perusahaan. 

2) Pihak manajemen Toko IIT Optikal juga sebaiknya memperhatikan 

elemen-elemen kebijakan produk yang menurut responden kurang baik 

seperti, adanya produk lama yang dapat membingungkan konsumen untuk 

memilih produk yang diinginkan. Seharusnya manajemen Toko IIT 

Optikal menata ulang produk-produk kacamata yang akan di tawarkan 

kepada konsumen agar konsumen mudah memilih produk yang sesuai 

dengan keinginannya. 
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3) Pihak manajemen Toko IIT Optikal juga sebaiknya melakukan kebijakan 

baru pada produk baru dan lama untuk menarik konsumen seperti, 

memberikan garansi selama 3 bulan.   

4) Pihak manajemen Toko IIT Optikal juga sebaiknya memperhatikan 

elemen-elemen kebijakan harga yang menurut responden kurang baik 

seperti, strategi harga yang dilakukan oleh Toko IIT Optikal pada harga 

produk  kacamata yang relatif murah untuk daya tarik konsumen kurang 

efektif karena variasi kacamata tertentu dan tidak lakukan secara rutin.  

5) Pihak manajemen Toko IIT Optikal harus melakukan promosi secara rutin 

untuk menarik konsumen dan meningkatkan pendapatan yang maksimal. 


