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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

mengenai pengaruh Difereniasi produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian 

pada Heritage Fatory Outlet Bandung, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1.   Secara umum Difereniasi produk Heritage Fatory Outlet Bandung telah   

dinilai baik oleh konsumen dimana pengunjung melihat sudah ada  perbedaan 

produk Heritage Fatory Outlet Bandung yang berarti untuk membedakan 

penawaran produk Heritage Fatory Outlet Bandung dari penawaran 

pesaingnya. Ini didukung dengan tingkat bentuk produk yang dipasarkan 

lebih menarik dibanding produk lain, keistimewaan dari produk fashion 

Heritage, adanya kesesuaian dengan mutu/keunikan yang diharapkan 

konsumen, produk yang dipasarkan sesuai dengan rancangan dan keinginan 

konsumen dan produk memiliki daya tahan yang baik.  Meskipun demikian 

untuk dimensi gaya produk Heritage Fatory Outlet Bandung masih perlu 

meningkatkan dalam hal kesan produk yang lebih menimbulkan percaya diri 

dibanding Factory Outlet lainnya. 

2. Harga produk Heritage Fatory Outlet Bandung secara umum sudah baik 

(sesuai) dalam penilaian konsumen. Konsumen merasa uang yang 
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dikeluarkan atas suatu produk dan jasa Heritage Fatory Outlet Bandung  yang 

ditukarkan telah sesuai secara umum dengan manfaaat yang diperoleh. 

3. Secara umum  Keputusan Pembelian konsumen pada produk Heritage Fatory 

Outlet Bandung belum tinggi (sedang). Pengunjung secara individu dalam 

memperoleh dan menggunakan produk Heritage Fatory Outlet Bandung  

masih belum tinggi (biasa-biasa saja). 

4. Difereniasi produk dan Harga   berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian 

pada produk Heritage Fatory Outlet Bandung. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai p-value (signifkansi uji F) yang diperoleh kecil dari 0,05 atau 0,000 < 

0,05 dengan persentase pengaruh sebesar 48,6%. 

5. Difereniasi produk dan Harga memberikan pengaruh secara parsial terhadap 

Keputusan Pembelian pada produk Heritage Fatory Outlet Bandung 

dijelasakan sebagai berikut  : 

a. Difereniasi produk berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian pada 

produk Heritage Fatory Outlet Bandung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

p-value (signifkansi uji) yang diperoleh kecil dari 0,05 atau 0,000 < 0,05 

dengan persentase pengaruh sebesar 21,3%. 

b. Harga berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian pada produk Heritage 

Fatory Outlet Bandung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai p-value 

(signifkansi uji) yang diperoleh kecil dari 0,05 atau 0,000 < 0,05 dengan 

persentase pengaruh sebesar 27,3%. 
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5.2 Saran 

Pada bagian akhir ini, penulis menhajukan beberapa saran yang dapat 

digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan 

dan bagi peneliti mendatang. Adapun saran-saran yang penulis ajukan 

antara lain: 

1. Meningkatkan dalam hal kesan produk yang lebih menimbulkan 

percaya diri di banding Factory Outlet lainnya, Upaya yang dapat 

dilakukan misalnya dengan menambah lagi produk-produk yang 

sesuai keinginan konsumen dan trand yang berkembang sekarang. 

2. Meningkatkan kepercayyan konsumen terhadap harga yang 

dibayarkan sudah sesuai dengan kualitas karena konsumen 

beranggapan bahwa harga yang dibayarkan  oleh konsumen masih 

di category cukup baik. 

3. Pihak perusahaan Heritage Factory Outlet diharapkan terus 

mendorong peningkatan keputusan pembelian konsumennya 

dengan cara mendorong agar konsumennya terus mencari 

informasi ter up-date dari Heritage Factory Outlet melaui media 

cetak, elektronik ataupun media-media lainnya. 

 


