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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang positif tapi tidak signifikan antara variabel 

Kualitas produk (X1) terhadap Keputusan Pembelian. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan t hitung sebesar 1,886 dan tingkat signifikasi 

sebesar 0,062. Hipotesis ditolak dalam penelitian ini, karena hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh namun 

tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini dikarenakan 

ketika produk batik pekalongan mengalami penurunan kualitas maka 

keputusan pembelian tetap ada tetapi tidak sebanyak sebelum kualitas 

menurun. 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Inovasi 

produk (X2) terhadap Keputusan Pembelian. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan t hitung sebesar 2,242 dan tingkat signifikasi sebesar 0,027. 

Hipotesis diterima dalam penelitian ini. Artinya, semakin  tinggi 

inovasi  yang  dilakukan  berakibat  pada  semakin  tinggi  keputusan  

pembelian. Ketika  generasi  langgas berpersepsi  produk  batik  

pekalongan  saat  ini inovatif maka  tingkat keputusan pembelian 

mereka terhadap produk batik pekalongan akan meningkat.  
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Sebaliknya,  ketika  generasi langgas  berpersepsi  produk  batik  

pekalongan saat  ini  tidak  inovatif,  maka  tingkat keputusan  

pembelian  mereka  terhadap produk  batik pekalongan akan menurun. 

3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Harga 

(X3) terhadap Keputusan Pembelian.Hal tersebut ditunjukkan dengan 

t hitung sebesar 2,310 dan tingkat signifikasi sebesar 0,023. Hipotesis 

diterima dalam penelitian ini. Artinya, semakin  tinggi  atau  baik 

persepsi  tentang  harga  yang  ditawarkan  berakibat  pada  semakin  

tinggi keputusan pembelian. 

4. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Promosi 

(X4) terhadap Keputusan Pembelian. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

t hitung sebesar 2,937 dan tingkat signifikasi sebesar 0,004. Hipotesis 

diterima dalam penelitian ini. Artinya, semakin  tinggi promosi yang 

ditawarkan berakibat pada semakin tinggi keputusan pembelian. 

5. Besar pengaruh variabel Kualitas, inovasi, harga, dan promosi 

terhadap keputusan pembelian yaitu sebesar 0.460 atau 46%. 

6. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian yaitu variabel Promosi dengan nilai Beta sebesar 0.205. 

6.2. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan yang ada 

dalam penelitian ini dimana keterbatasan tersebut dapat digunakan sebagai 

pedoman bagi penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini 

antara lain adalah: 
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1. Jumlah responden yang hanya 100 orang, tentunya masih kurang 

untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. 

2. Dalam proses pengambilan data, infomasi yang diberikan responden 

melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden 

yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena perbedaan pemikiran, 

anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor 

lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden 

dalam kuesionernya. 

6.3.  Saran Dan Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan ada beberapa saran 

yang dapat diajukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi produsen atau pengrajin batik 

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator dari variabel 

kualitas yang mempunyai pengaruh paling lemah terhadap 

keputusan pembelian adalah kesan kualitas. Maka perlu adanya 

perbaikan kualitas oleh produsen atau pengrajin batik untuk 

meningkatkan keputusan pembelian. 

b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator dari variabel 

inovasi yang mempunyai pengaruh paling lemah terhadap 

keputusan pembelian adalah perbaikan produk. Maka produsen 

atau pengrajin batik pekalongan perlu melakukan perbaikan 

produk mengenai inovasi agar lebih mempunyai ciri khas yang 

berbeda dari batik lainnya. 
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c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator dari variabel harga 

yang mempunyai pengaruh paling lemah terhadap keputusan 

pembelian adalah diskon atau potongan harga. Maka produsen 

atau pengrajin batik perlu melakukan perbaikan mengenai harga 

produk dengan memberikan diskon atau potongan harga untuk 

pembelian dalam jumlah tertentu, sehingga bisa lebih menarik 

minat konsumen. 

d. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator dari variabel 

promosi yang mempunyai pengaruh paling lemah terhadap 

keputusan pembelian adalah pemasaran langsung. Maka produsen 

atau pengrajin batik perlu melakukan perbaikan terkait 

pemasarannya, dengan promosi yang lebih unik dan bagus untuk 

lebih menarik minat beli konsumen. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengambil 

sampel yang lebih banyak. Hal ini bertujuan untuk keakuratan data 

yang lebih baik dalam penelitiannya. 

b. Melakukan penelitian yang berkelanjutan. Hal ini agar dapat 

melihat dan menilai setiap perubahan perilaku responden dari 

waktu ke waktu. 

c. Diharapkan adanya tambahan variabel lain yang mungkin juga 

mempengaruhi banyak hal dalam penelitian ini. 


