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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknik analisis data yang 

peneliti lakukan mengenai Persepsi Kualitas dan Kemasan Produk terhadap Minat 

beli konsumen CV. Midi Sukabumi, maka peneliti dapat mengambil simpulan 

sebagai berikut: 

5.1.1 Persepsi Kualitas pada CV. Midi Sukabumi sudah cukupbaik. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil pengolahan data dari dimensi kinerja, pelayanan, 

ketahanan, keandalan, karakteristik produk, dan hasil. Namun masih 

terdapat kekurangan terutama pada pelayanan. Yaitu perusahaan tidak 

memberikan pelayanan pesan antar produk pada hari yang sama.  

5.1.2 Kemasan Produk yang dilaksanakan pada CV. Midi Sukabumi sudah 

cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pengolahan dimensi kemasan produk. 

Dimana dapat dilihat dari hasil pengolahan data dari dimensi Size, desain, 

bahan kemasan, nama merek, dan pelabelan.. Namun masih terdapat 

kekurangan terutama pada pelabelan yaitu tidak adanya informasi nilai gizi 

dan logo label halal yang tertera pada kemasan. Sehingga konsumen 

merasa ragu untuk membeli ulang produk mie lidi osyin. 

5.1.3 Minat Beli Konsumen CV. Midi Sukabumi sudah cukup baik meskipun 

sebagian besar konsumen tidak ingin melakukan pembelian ulang pada 

produk mie lidi osyin. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data dari 
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dimensi minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan 

minat eksploratif. Namun masih terdapat kekurangan terutama pada 

dimensi minat preferensial dimana sebagian konsumen tidak ingin 

melakukan pembelian ulang pada produk mie lidi osyin CV. Midi 

Sukabumi. 

5.1.4 Persepsi Kualitas dan Kemasan Produk terhadapMinat beli konsumenCV. 

Midi Sukabumi memiliki pengaruh positif dan signifikan, hal tersebut 

dapat disimpulkan setelah pengujian hipotesis. Adapun faktor lain yang 

mempengaruhi minat beli konsumen pada CV. Midi Sukabumi yang tidak 

diteliti pada penelitian ini.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan dari simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada 

CV. Midi Sukabumi sebagai berikut: 

5.2.1 Perusahaan perlu lebih meningkatkan nilai kualitas produk mie lidi osyin 

agar persepsi kualitas yang di rasakan konsumen pun cukup tinggi. Jika 

persepsi kualitas produk mie lidi osyin CV. Midi Sukabumi cukup baik, 

maka secara keseluruhan kualitas produk tersebut cukup baik. 

5.2.2 CV. Midi Sukabumi harus lebih memperhatikan kemasan terutama pada 

pelabelan mengenai adanya informasi nilai gizi dan logo label halal agar 

konsumen merasa aman membeli produk mie lidi osyin pada CV. Midi 

Sukabumi. 

5.2.3 CV. Midi Sukabumi harus lebih memperhatikan respon minat beli 

konsumen yang di rasakan konsumen produk mie lidi osyin. Terutama 

untuk menarik konsumen agar mau membeli ulang produk mie lidi osyin. 

Karena kurangnya antusias untuk membeli ulang produk, akan 

mempengaruhi menurunnya konsumen pada CV. Midi Sukabumi. 

 

 


