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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui 

Pengaruh Kualitas Produk dan Kepuasan Konsumen Terhadap Niat Beli Ulang 

Produk Jenisa CV. Anugrah Alam Lestari kepada responden yaitu konsumen yang 

membeli produk Jenisa, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan 

memberikan saran sebagai masukan bagi perusahaan. Berikut hasil kesimpulan 

dari penelitian yang dilakukan :  

1. Tanggapan responden terhadap kualitas produk pada minuman Jenisa berada 

dalam kategori baik. Item yang memiliki nilai paling tinggi yaitu mengenai 

desain label sedangkan item yang nilainya terendah yaitu mengenai masa 

kadaluarsa minuman Jenisa dan kemenarikan produk Jenisa.  

2. Tanggapan responden terhadap kepuasan konsumen pada minuman Jenisa 

berada dalam kategori baik. Item yang memiliki nilai paling tinggi yaitu 

mengenai harga produk Jenisa yang terjangkau sedangkan item yang nilainya 

terendah yaitu mengenai biaya tambahan ketika membeli produk Jenisa ke 

pabrik langsung. 

3. Tanggapan responden terhadap niat beli ulang pada minuman Jenisa berada 

dalam kategori baik. Item yang memiliki nilai paling tinggi yaitu mengenai 

pembelian produk Jenisa secara berkala sedangkan item yang nilainya 

terendah yaitu mengenai rekomendasi produk Jenisa kepada teman. 

4. Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan metode statistik, maka hasil 

yang diperoleh dapat menjawab identifikasi masalah yaitu sebagai berikut : 

a. Terdapat pengaruh kualitas produk terhadap niat beli ulang karena 

nilai signifikansi sebesar 0,000 <0,005 

b. Terdapat pengaruh kepuasan konsumen terhadap niat beli ulang karena 

nilai signifikansi sebesar 0,000 <0,005 



81 
 

 
 

c. Terdapat pengaruh antara kualitas produk dan kepuasan konsumen 

terhadap niat beli ulang secara simultan karena memiliki Fhitung 

(72,669)>Ftabel (0,310). 

4.2 Saran 

Berdasarkan  hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang 

diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut, yakni :  

1. Berdasarkan hasil jawaban responden mengenai kualitas produk yang 

paling besar yaitu “Minuman Jenisa memiliki desain/ label yang 

menarik”, sehingga perusahaan Jenisa diharapkan mampu 

mempertahankan desain yang dimiliki dan membuat desain yang lebih 

menarik. Dan yang paling rendah “Produk Jenisa memiliki masa 

kadaluarsa yang cukup lama dan tertera pada label” sehingga 

perusahaan harus bisa menerangkan kepada konsumen bahwa produk 

Jenisa menggunakan bahan asli jeruk nipisyangmemiliki jangka 

kadaluarsa yang telah ditentukan. Dan “Minuman Jenisa mampu 

menarik” perusahaan Jenisa harus bisa melakukan inovasi produk agar 

dapat mampu lebih menarik, seperti menambah variant baru rasa. 

2. Berdasarkan hasil jawaban responden mengenaikepuasan konsumen 

yang paling besar yaitu “Harga yang ditawarkan produk Jenisa 

terjangkau” sehingga perusahaan Jenisa harus bisa mempertahankan 

harganya diantara para pesaing agar konsumen merasa puas (tidak 

kecewa). Dan yang paling rendah “Tidak ada biaya tambahan ketika 

saya membeli produk Jenisa langsung ke pabrik” perusahaan Jenisa 

harus bisa menerangkan bahwa jika membeli produk langsung 

memang tidak ada biaya tambahan namun jika membeli tidak langsung 

(pemesanan dari luar kota) terdapat biaya tambahan atau ongkos kirim.  

3. Berdasarkan hasil jawaban responden mengenai niat beli ulang yang 

paling besar yatu “Saya akan membeli produk Jenisa secara berkala” 

diharapkan perusahaan terus meningkatkan kualitas dari pada produk 

Jenisa agar konsumen merasakan kepuasan karena sesuai dengan apa 
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yang diharapkan dan dapat terus melakukan pembelian produk Jenisa 

secara berkala. Dan yang terendah “Saya akan merekomendasikan 

produk Jenisa kepada teman” perusahaan terus meningkatkan produk 

dari segi promosi. 

 

 

 

 


