
 
 
 
 

BAB V 

 

PENUTUP 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan  

 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh  fenomena persaingan  antar merek batik yang 

 
ada di Sidoarjo khususnya Batik Sari Kenongo di Sidoarjo yang menjadi batik khas  

 
sidoarjo yang berbeda dari pada batik lainnya termasuk di daerah Sidoarjo itu 

sendiri. Secara khusus, penelitian   ini   mengulas kategori produk Batik Sari 

Kenongo di Sidoarjo, dimana  dalam khasus  ini Batik Sari Kenongo adalah batik  

khas  sidoarjo yang kurang  terkenal  termasuk  di Sidoarjo  itu  sendiri   banyak 

 
masyarakat Sidoarjo tahu kalo ada  batik khas  Sidoarjo  yang berbeda  dari batik  

 
lainnya termasuk di daerah Sidoarjo itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh identitas merek dan citra merek terhadap keputusan 

 
pembelian Batik Sari Kenongo di Sidoarjo. Melalui hasil analisis yang telah 

dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Identitas merek dan citra merek 

secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Keputusan pembelian 

terhadap Batik Sari Kenongo di Sidoarjo Identitas merek secara parsial berpengaruh 

tidak signifikan terhadap keputusan pembelian Batik Sari kenongo di Sidoarjo.  

 
Citra merek secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

 
Batik Sari Kenongo di Sidoarjo.Seluruh variabel independen, yaitu identitas 

merek  dan citra merek  dapat   mempengaruhi variabel dependen keputusan 

pembelian sebesar 44,5%. Sedangkan sisanya sebesar 55,5% (100% -   44,5%) 

dipengaruhi oleh variabel   lain   selain variabel independen dalam penelitian 
 
 
 
 

68 



69 
 
 
 
 
 
 

ini.  Hal  tersebut  dibuktikan  dari  uji  koefisien determinasi (R) pada penelitian ini  

 
yang menunjukkan besarnya adjusted R adalah 0,204 
 
 
 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian  

 
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  terdapat  beberapa  kekurangan  dan  

 
kelemahan dalam penyusunan skripsi ini. Kelemahan dan kekurangan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 
Penelitian  ini  hanya  memfokuskan  pada variabel independen,  yaitu identitas 

merek  dan citra merek  dapat   mempengaruhi   variabel dependen keputusan 

pembelian sebesar 44,5%. Sedangkan sisanya sebesar 55,5% (100% -   44,5%) 

dipengaruhi oleh variabel   lain   selain   variabel independen dalam penelitian 

 
ini Wawancara yang dilakukan penelitian ini banyak hambatan salah satunya pemilik 

tidak berkenan untuk memberi data yang di anggap penting sehingga data yang 

peneliti dapatkan terbatas 

 
5.3 Saran  

 
5.3.1 Implikasi Kebijakan 

 
Berdasarkan hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini, berikut adalah 

beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan : 

 
Dalam penelitian ini variabel citra merek adalah variabel yang paling berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian pada batik sari kenongo di sidoarjo, dan pembelian 

kembali adalah dimensi paling rendah di banding dimensi lainnya sehingga batik sari 

kenongo harus meningkatkan kaualitas produk dan menambah karakteristik produk  
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yang berbeda dari yang lain seperti menambah produk premium atau membuat 

produk pakaian yang berbeda dari batik lainya di sidoarjo  

 
Identitas merek adalah variabel yag berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

sehingga batik sari kenongo harus lebih gencar melakukan promosi atau membuka 

outlet di banyak tempat agar masyarakat mengetahui bahwa batik sari kenongo 

adalah batik khas sidoarjo yang berbeda dari batik lainnya bahkan dengan batik 

sidoarjo lainnya karena banyak orang mengetahui bahwa ada batik khas sidoarjo 

yang berbeda dari pada batik lainnya tapi tidak mengetahui bahwa batik khas 

tersebut adalah batik sari kenongo 

 

 

5.3.2 Saran Penelitian yang Akan Datang  

 
1. Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk menambah ukm batik 

yang lebih banyak supaya lebih mudah untuk mencari responden dan data 

yang di perlukan 

 
2. Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk menambahkan 

variabel yang berbeda yang tentunya dapat mempengaruhi variabel  

 
dependen keputusan pembelian agar lebih melengkapi penelitian ini 

karena masih ada variabel-variabel independen lain di luar penelitian ini 

yang mungkin bisa mempengaruhi keputusan pembelian 

 
3. Menggunakan teknik analisa yang berbeda, misalnya dengan menggunakan 

SEM agar dapat diketahui kuat lemahnya hubungan tiap dimensi dengan 

variabel penelitian sehingga implikasi manajerial dapat 
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diurutkan dari hubungan yang berpengaruh paling besar hingga yang 

berpengaruh paling kecil. 

 
4. Memperluas daerah objek yang tidak hanya berada di Sidoarjo tetapi yang 

berada di Sidoarjo dan sekitarnya atau di daerah Jawa Timur.  
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