BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah
dikemukan, dari data yang diperoleh dari masing-masing 82 orang responden dari
konsumen Eiger dan konsumen Consina di Surabaya dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
A. Tas Ransel Eiger
1. Citra merek tidak berpengaruh signifikan terhadap niat beli ulang pada
konsumen tas ransel Eiger di Surabaya
2. Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap niat beli ulang pada
konsumen tas ransel Eiger di Surabaya
3. Kepercayaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap niat beli ulang pada
konsumen tas ransel Eiger di Surabaya
4. Kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap niat beli ulang pada
konsumen tas ransel Eiger di Surabaya
5. Citra merek, kualitas produk, kepercayaan dan kepuasan secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap niat beli ulang pada konsumen tas ransel
Eiger di Surabaya
B. Tas Ransel Eiger
1. Citra merek tidak berpengaruh signifikan terhadap niat beli ulang pada
konsumen tas ransel Consina di Surabaya
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2. Kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap niat beli ulang pada
konsumen tas ransel Consina di Surabaya
3. Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap niat beli ulang pada
konsumen tas ransel Consina di Surabaya
4. Kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap niat beli ulang pada
konsumen tas ransel Consina di Surabaya
5. Citra merek, kualitas produk, kepercayaan dan kepuasan secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap niat beli ulang pada konsumen tas ransel
Consina di Surabaya
C. Uji Beda Dua Sample Bebas
Hasil uji beda menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara
niat beli ulang konsumen Eiger dan niat beli ulang konsumen Consina. Hal ini
berarti secara keseluruhan niat beli ulang konsumen Eiger relatif samadengan niat
beli ulang konsumen Consina. Namun nilai t yang positif menunjukkan bahwa
niat beli ulang konsumen Eiger lebih tinggi dari nilai niat beli ulang konsumen
Consina meskipun perbedaannya signifikan.

5.2 Keterbatasan Penelitian
Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat beberapa kekurangan dan
keterbatasan, termasuk pada penelitian ini. Berikut adalah beberapa keterbatasan
dalam penelitian ini:
1. Banyaknya responden yang menolak meluangkan waktunya untuk mengisi
kuesioner, namun peneliti memperoleh data dari tempat umum seperti café,
basecamp, dan komunitas pendaki gunung.
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2. Cukup sulit dalam menentukan responden, karena peniliti mencari responden
yang sudah memiliki produk tas ransel eiger atau consina.
3. Koefisien determinasi pada persamaan regresi kedua obyek penelitian ini tidak
mencapai 50% (37,4% pada Eiger dan 48,4% pada Consina), yang
menunjukkan masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi niat beli
ulang pada kedua merek tas tersebut.

5.3 Saran
Berdasarkan tujuan penelitian dan kesimpulan diatas beberapa saran yang
dapat diberikan adalah sebagai berikut.
1. Bagi Perusahaan
a.

Tas Ransel Eiger
Dalam penelitian ini, karena kualitas produk dan kepuasaan yang
berpengaruh terhadap niat beli ulang tas ransel Eiger, maka perusahaan
Eiger harus mampu meningkatkan kualitas produk dan kepuasaan pada tas
ransel Eiger sebagai berikut:
1) Hasil penelitian jawaban responden variabel kualitas produk tas ransel
Eiger dari 8 item pernyataan yang digunakan terdapat 1 item
pernyataan yang termasuk kategori terendah ada pada pernyataan
nomer 13 mengenai desain tren masa kini. Untuk meningkatkan niat
beli ulang terhadap tas ransel Eiger, maka perusahaan Eiger harus
memperhatikan desain dan kualitas produk yang terdapat banyak
kantong tas ransel, terbuat dari bahan waterproof, menambahkan
pilihan warna, terdapat raincover, terdapat kantong sisi untuk botol
minuman dan bahan tas terbuat dari bahan yang ringan.
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2) Hasil penelitian jawaban responden variabel kepuasan tas ransel Eiger
dari 9 item pernyataan yang digunakan terdapat 1 item pernyataan
yang termasuk kategori terendah ada pada pernyataan nomer 19
mengenai kepuasan atas kinerja produk. Untuk meningkatkan niat beli
ulang pada tas ransel Eiger, maka perusahaan Eiger harus memberikan
desain tas ransel yang multifungsi seperti memudahkan pengguna tas
ransel yang membawa isi barang banyak agar dapat mengambil
barang dengan mudah dan tidak harus mengeluarkan semua isi barang.
Perusahaan Eiger dapat menambahkan desain tas ransel seperti
pembuka tas ransel dari samping kanan atas hingga kanan bawah atau
sebagai contoh seperti pembuka koper, desain tersebut akan
memudahkan pengguna tas ransel Eiger yang membawa isi barang
banyak untuk melakukan kegiatan sehari-hari, luar kota, dan mendaki
gunung.
Dengan saran yang diajukan dalam penelitian ini maka diharapkan kualitas
produk Eiger dapat ditingkatkan sehingga mampu untuk meningkatkan
kepuasan konsumennya, yang kemudian dapat meningkatkan niat
konsumen untuk melakukan pembelian ulang tas ransel Eiger. Dengan
demikian hal ini akan dapat memberikan manfaat bagi konsumen dan juga
dapat meningkatkan keuntungan perusahaan.
b.

Tas Ransel Consina
Dalam penelitian ini, karena kepercayaan dan kepuasan yang berpengaruh
pada

niat

pembelian

ulang,

maka

perusahaan

harus

mampu

mempertahakan kepercayaan konsemen pada produk tas ransel di
perusahaan Consina dan memberikan kotribusi terbesar terhadap
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kepuasaan konsumen. Untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasaan,
maka perusahaan Consina harus meningkatkan kepercayaan dan
kepuasaan sebagai berikut:
1) Hasil penelitian jawaban responden variabel kepercayaan tas ransel
Consina dari 4 item pernyataan yang digunakan terdapat 1 item
pernyataan yang termasuk kategori terendah ada pada pernyataan
nomer 17 mengenai kepercayaan merek menjual dengan kualitas yang
sesuai. Untuk meningkatkan niat beli ulang pada tas ransel Consina,
maka perusahaan Consina harus memperhatikan kualitas yang
terdapat bahan tas yang tidak mudah robek, ikatan tas punggung yang
kuat, dan pembuka tas ransel yang tidak mudah rusak atau macet.
2) Hasil penelitian jawaban responden variabel kepuasan tas ransel Eiger
dari 9 item pernyataan yang digunakan terdapat 1 item pernyataan
yang termasuk kategori terendah ada pada pernyataan nomer 23
mengenai kepuasaan atas keawetan tas ransel Consina. Untuk
meningkatkan niat beli ulang pada tas ransel Consina, maka
perusahaan Consina harus memperhatikan kualitas produk tas ransel
yang terdapat bahan tas ransel yang tahan lama dan warna tas ransel
yang tidak mudah pudar.
Dengan saran yang diajukan dalam penelitian ini maka diharapkan
kepercayaan dan kepuasan konsumen sehingga dapat meningkatkan niat
konsumen untuk melakukan pembelian ulang tas ransel Consina. Dengan
demikian hal ini akan dapat memberikan manfaat bagi konsumen dan juga
dapat meningkatkan keuntungan perusahaan.
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2. Bagi peneliti selanjutnya
Disarankan bagi peneliti selanjutnya apabila meneliti obyek yang sama yaitu
tas ransel Eiger dan tas ransel Consina atau objek perusahaan lainnya, agar
dapat menambah jumlah variabel lain, seperti halnya harga, komitmen,
kesadaran merek atau pengetahuan produk. Peneliti selanjutnya dapat
mempertimbangkan variabel lain yang berpengaruh pada niat beli ulang atau
menggunakan variabel yang sesuai dengan objek agar memudahkan dalam
melakukan penelitian. Selain itu, juga perlu memperhatikan kriteria responden
yang sesuai dan mempermudahkan dalam pencarian responden sehingga
diharapkan akan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat.
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