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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

       Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknik analisis data yang 

peneliti lakukan mengenai kelompok acuan dan atribut produk terhadap 

keputusan pembelian konsumen tas eiger pada Eiger Store Kota Sukabumi, 

maka peneliti dapat mengambil simpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Gambaran dari kelompok acuan mengenai produk tas eiger pada Eiger 

Store Sukabumi, ternyata informasi yang diberikan oleh kelompok acuan 

berdasarkan pengalaman menggunakan produk mengenai tas eiger sangat jelas 

sehingga konsumen menjadikannya sebagai referensi merek produk. Selain itu, 

kelompok acuan juga dapat mengenalkan dengan baik mengenai keunggulan 

produk tas eiger kepada konsumen. Adapun kurangnya kredibilitas yang 

dimiliki oleh kelompok acuan sehingga mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian pada produk tas eiger, sehingga belum bisa 

meyakinkan sepenuhnya kepada konsumen mengenai keunggulan produk tas 

eiger sebagai produk terpercaya. Hal ini dapat dibuktikan dari penyebaran 

angket yang dilakukan pada sebagian konsumen yang telah melakukan 

keputusan pembelian pada produk tas eiger di Eiger Store Kota Sukabumi dan 

hasilnya faktor tersebut memiliki penilaian yang kurang maksimal khususnya 

pada kredibilitas yang dimiliki oleh kelompok acuan mengenai produk tas 

eiger.  
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5.1.2 Atribut produk mengenai produk tas eiger pada Eiger Store Sukabumi 

yaitu konsumen melakukan keputusan pembelian karena tas eiger memiliki 

nama yang unik sehingga mudah untuk mengingatnya. Selain itu, eiger juga 

memiliki bahan yang sangat baik sehingga konsumen merasakan nyaman pada 

saat menggunakan tas eiger dan memiliki desain yang sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh konsumen. Informasi mengenai harga dan petunjuk 

penggunaan produk mudah dipahami oleh konsumen, sehingga konsumen 

percaya pada produk tas eiger karena adanya jaminan atau garansi produk 

sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh perusahaan. Adapun karyawan 

memiliki komunikasi yang kurang baik saat berkonsultasi mengenai tas eiger 

kepada konsumen. Maka dari itu, konsumen kurang merasakan ketertarikan 

pada produk tas eiger karena fasilitas juga tidak bisa mempengaruhi konsumen 

untuk melakukan keputusan pembelian pada tas eiger. Hal ini dapat dibuktikan 

dari penyebaran angket yang dilakukan pada sebagian konsumen yang telah 

melakukan keputusan pembelian pada produk tas eiger di Eiger Store Kota 

Sukabumi, dan hasilnya faktor tersebut memiliki penilaian yang kurang 

maksimal khususnya pada fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. 

5.1.3 Keputusan pembelian konsumen tas eiger pada Eiger Store Kota Sukabumi 

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen sehingga konsumen 

merasakan kebutuhannya terpenuhi. Selain itu, produk tas eiger juga memiliki 

manfaat sehingga konsumen merasakan kepuasan dan bisa dijadikan sebagai 

referensi merek produk karena adanya rasa kepercayaan yang muncul dibenak 

konsumen mengenai produk tas eiger. Adapun konsumen merasakan 
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kurangnya informasi yang didapatkan karena adanya ketidaksesuaian 

berdasarkan keterangan yang ada pada produk tas eiger. Hal ini dapat 

dibuktikan dari penyebaran angket yang dilakukan pada sebagian konsumen 

yang telah melakukan keputusan pembelian pada produk tas eiger di Eiger 

Store Kota Sukabumi, dan hasilnya faktor tersebut memiliki penilaian yang 

kurang maksimal khususnya pada fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. 

5.1.4 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukan bahwa 

Kelompok Acuan (Variabel X1) dan Atribut Produk (Variabel X2) memiliki 

pengaruh signifikan, hal tersebut dapat disimpulkan setelah pengujian hipotesis 

dan hal-hal lain yang mempengaruhi Keputusan Pembelian (Variabel Y) pada 

Eiger Store Kota Sukabumi. Adapun pengujian hiptesis secara simultan 

menunjukan bahwa Kelompok Acuan (Variabel X1) dan Atribut Produk 

(Variabel X2) terhadap Keputusan Pembelian (Variabel Y) memiliki pengaruh 

positif dan signifikan yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan mengenai 

pengaruh kelompok acuan dan atribut produk terhadap keputusan pembelian 

konsumen tas eiger pada eiger store kota sukabumi, maka saran yang dapat 

diberikan sebagai sebagai berikut :  

5.2.1 Perusahaan harus mengembangkan atau lebih kreatif lagi dalam 

memberikan atau menyampaikan informasi mengenai produk tas eiger pada 
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tanda pengenal supaya konsumen lebih mudah memahami mengenai informasi 

pada produk tersebut.  

5.2.2 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen merasakan 

kurangnya fasilitas yang ada pada eiger store sukabumi, sehingga tidak adanya 

ketertarikan untuk melakukan keputusan pembelian.    

5.2.3 Perusahaan harus bisa meningkatkan komunikasi yang lebih baik lagi 

kepada setiap karyawan agar konsumen bisa tertarik atau terpengaruhi oleh 

informasi yang diberikannya mengenai produk tas eiger. 

        

 

   


