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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Marketing strategy secara keseluruhan dinilai baik oleh konsumen, 

penilaian tertinggi terdapat pada pernyataan “CV. Monita Food sudah 

tepat memilih media promosi bagi produknya”.. Sedangkan penilaian 

terendah terdapat pada pernyataan “Segmen pasar CV. Monita Foodat 

dilayani dengan efektif”. Segala image serta pemberlakuan kebijakan 

seperti harga, pelayanan, dan alat promosi perlu disesuaikan dengan target 

konsumen yang akan dituju CV. Monita Food terutama segala hal yang 

berkaitan erat dengan apa yang dirasakan dan melekat pada benak 

konsumen, agar perusahaan mampu memberikan produk yang sesuai 

dengan ekspektasi dari konsumen yang telah ditargetkan. Penempatan 

posisi perusahaan pun harus tepat, agar tercipta image yang baik dan tepat 

di benak konsumen. Pelanggan memang harus dipuaskan secara 

spesifikasi produk maupun pelayanan, agar mampu menarik konsumen 

untuk memilih produk perusahaan dibandingkan pesaing.   

2. Kualitas produk secara keseluruhan dinilai baik oleh konsumen karena 

CV. Monita Food  mampu memberikan produk yang baik. Hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya Lab Certification Number of Nutrition, Lab 

Certification Number of Expired Date, Halal Certification Number, 

pengolahan menggunakan mesin mulai dari pengirisan bawang hingga 

packaging sehingga terjamin kebersihannya karena sumber daya manusia 

digunakan sebatas operator mesin dan melakukan pengawasan selama 

proses produksi. Penilaian tertinggi terdapat pada pernyataan “Bentuk 
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bawang goreng Monita rapih” Sedangkan penilaian terendah terdapat pada 

pernyataan “Kemasan bawang goreng Monita menarik dan rapih”.  

3. Proses keputusan pembelian secara keseluruhan dinilai baik oleh 

konsumen karena CV. Monita Food mampu memberikan produk yang 

berkualitas dibanding dengan perusahaan produsen goreng bawang lainnya 

di Kabupaten Kuningan. Penilaian tertinggi terdapat pada pernyataan 

“Mantap dan tidak ragu untuk membeli bawang goreng Monita karena 

unggul”. Sedangkan penilaian terendah pada pernyataan “Membandingkan 

bawang goreng Monita dengan merek-merek lain untuk pertimbangan 

pembelian”. Konsumen embandingkan produk bawang goreng Monita 

dengan merek lain bisa dikarenakan masih adanya rasa kurang percaya 

konsumen terhadap CV. Monita Food dalam memberikan produk yang 

berkualitas, dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen mengenai 

produk tersebut dapat dilakukan dengan cara promosi yang lebih lanjut 

salah satunya dengan menggunakan iklan.  

4. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Marketing Strategy 

mempengaruhi proses keputusan pembelian sebesar 43,5%, dengan t 

hitung yaitu 2,551 lebih besar dari t tabel yaitu 2,021, kualitas produk 

mempengaruhi sebesar 55,9% dengan t hitung 3,560 lebih besar dari t 

tabel 2,021. Secara bersama-sama marketing strategy dan kualitas produk 

mempengaruhi proses keputusan pembelian dikarenakan f hitung yaitu 

6,634 lebih besar dari f tabel yaitu 3,25. Serta variabel marketing strategy 

dan kualitas produk dapat menjelaskan variabel proses keputusan 

pembelian sebesar 82,4%.   
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5.2 Saran 

Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba memberikan saran-saran 

berkaitan dengan marketing strategy, kualitas produk dan proses keputusan 

pembelian sebagai masukan bagi pihak perusahaan CV. Monita Food. Adapun 

saran-saran yang dapat dikemukakan penulis antara lain :  

1. Dalam upaya memperbaiki marketing strategy dalam pengetahuan 

mengenai kebutuhan konsumen CV. Monita Food bisa dilakukan dengan 

pendekatan terhadap konsumen. Yakni dengan cara meneliti terlebih 

dahulu apa yang menjadi kebutuhan konsumen terhadap suatu produk, 

seperti dalam penelitian ini jadi CV. Monita Food harus lebih jeli mencari 

informasi pada konsumen mengenai keinginan serta kebutuhan mereka 

pada bawang goreng sehingga perusahaan mampu merealisasikan harapan 

konsumen. Misalnya konsumen menginginkan varian produk bawang yang 

baru, CV. Monita Food harus mampu menangkap peluang ini. Jadi 

perusahaan dapat mempertimbangkan aspek harapan serta kebutuhan 

konsumen  dan kemudian  menuangkannya ke dalam produk. 

2. Upaya memperbaiki kualitas produk dalam packaging dapat melalui 

beberapa aspek-aspek, seperti desain, warna, dan bahan baku kemasan. 

Fungsi dari packaging sendiri selain menjadi pelindung dan wadah bagi 

produk selama proses distribusi dari produsen ke konsumen packaging 

mampu mencerminkan  identitas produk, yakni dapat dijadikan sebagai 

alat komunikasi dan informasi kepada konsumen melalui label yang 

terdapat pada kemasan. Selain dari kualitas produk itu sendiri, packaging 

menjadi vital bagi konsumen dalam meutuskan membeli suatu produk. 

Karena produk yang memiliki packaging menarik dapat memunculkan 

rasa ketertarikan konsumen, dan hendaknya produk yang baik serta 

berkualitas didukung pula dengan cara dan desain kemasan yang menarik. 

3. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen mengenai produk 

tersebut bisa dilakukan usaha promosi yang lebih lanjut salah satunya bisa 

menggunakan iklan. Iklan memiliki sejumlah fungsi sesuai dengan yang 
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dimaksudkan oleh pengiklannya. Dalam hal ini iklan mampu 

menginformasikan suatu produk kepada publik, menarik perhatian 

konsumen terhadap suatu produk, memotivasi konsumen untuk bertindak 

atau melakukan sesuatu, menstimulus pasar, mendukung komunitas bisnis, 

membangun dan memelihara hubungan yang abadi antara konsumen dan 

perusahaan. CV. Monita Food dapat melakukan promosi tidak hanya 

melalui website namun bisa juga melalui social media online lainnya 

seperti membual official account Twitter, Facebook dan Instagram ataupun 

melalui media promosi lain seperti media cetak. 

4. Untuk meningkatkan jumlah pembelian serta memicu konsumen untuk 

membeli produk maka CV. Monita Food harus mempertajam dan 

meningkatkan marketing strategy dan kualitas produk. Namun lebih 

memprioritaskan kualitas produk karena memiliki pengaruh yang besar, 

karena konsumen biasanya dalam memutuskan melakukan pembelian akan 

melihat pada segi kualitas produk itu sendiri. Untuk penelitian selanjutnya 

di CV. Monita Food para peneliti dapat memilih variabel kebijakan 

penetapan harga,  advertising, dan loyalitas konsumen. 

 

 

 

 

 

 


