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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal seperti : 

1. Kualitas produk mempunyai hubungan yang positif terhadap niat prospek dimana 

semakin baik kualitas produk maka niat prospek pun akan menjadi semakin 

meningkat. Harga mempunyai hubungan terhadap niat prospek dimana semakin 

tinggi harga mukena maka niat prospek akan semakin menurun. Persaingan harga 

antara Industri mukena membuat PT Tata bone membuat penetapan harga yang 

sesuai dengan niat prospek. Kenaikan harga akan membuat niat prospek akan 

semakin menurun. Distribusi mempunyai peranan penting terhadap niat prospek. 

Saluran distribusi yang semakin tinggi maka niat prospek akan semakin 

meningkat. Dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa persepsi Produk, 

Harga, Distribusi termasuk ke dalam klasifikasi cukup baik. 

2. Industri mukena yang memiliki banyak pesaing di Tasikmalaya membuat PT 

Tata Bone harus memiliki keunggulan di banding dengan perusahaan lainnya. 

Dari penilitian yang dilakukan menunjukan bahwa niat pembeli pada mukena di 

PT. Tata bone termasuk dalam klasifikasi Baik. 

3. Produk, distribusi secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap niat prospek. 

Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan Produk, distribusi maka niat 

prospek akan semakin meningkat, berbeda dengan faktor harga dimana jika harga 

naik maka niat prospek akan menurun.  

4. Produk, harga, distribusi secara serempak memiliki nilai koefisien regresi yang 

positif. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa Produk, harga, distribusi 

terhadap niat prospek berpengaruh positif. Hal ini menggambarkan bahwa jika 

terjadi kenaikan Produk, harga, distribusi sebesar 1 persen, maka niat prospek 

akan mengalami peningkatan. 
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5.2.  Saran-saran  

1. Dalam lebih mengembangkan distribusi produk, tentunya PT. Tata Bone 

bisa lebih melihat selera pasar dimana perlu inovasi-inovasi karakteristik 

produk agar masyarakat tidak bosan dengan produk yang sama. 

2. Strategi produk, harga, distribusi yang diberikan guna meningkatkan niat 

prospek untuk membeli mukena di Kota Tasikmalaya agar tetap 

dipertahankan dan ditingkatkan oleh Perusahaan sejenis yang ada di 

Tasikmalaya. 

 

5.3.  Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah Periode penelitian yang digunakan yaitu 

3 tahun dirasakan masih relatif sedikit untuk mewakili sampel. 

 

5.4. Saran Penelitian Lanjutan 

Dari keterbatasan penelitian di atas, maka agenda penelitian mendatang 

antara lain : 

1. Periode penelitian selanjutnya perlu menambah periode waktunya dengan 

menggunakan periode tahun yang lebih lama. 

2. Perlu kiranya untuk menguji beberapa variabel lain yang berpengaruh 

terhadap niat prospek, selain produk, niat dan distribusi. 

 


