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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini  bertujuan untuk meneliti keputusan pembelian teh kemasan 

merk teh botol Sosro. Dalam penelitian ini keputusan pembelian dipengaruhi oleh 

harga, kualitas produk dan promosi. Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Terdapat pengaruh secara signifikan dan positif harga terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini konsisten dengan penelitian Beltran et al. (2012), Neha 

dan Manoj (2013), Kenesei dan Tod (2003), Sagala et al. (2014), Satit et al. 

(2012), Alfred (2013) dan Andreti et al. (2013). 

2. Terdapat pengaruh secara signifikan dan positif kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini konsisten dengan penelitian Satit et al. (2012), 

Shaharudin et al. (2011), Yaseen et al. (2011), Pungnirund (2013),  dan 

Alfred (2013). 

3. Terdapat pengaruh secara signifikan dan positif promosi terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini konsisten dengan penelitian Andreti et al. (2013), 

Pungnirund (2013), Satit et al. (2012) Kenesei dan Todd (2003), Sagala et 

al. (2014), dan Neha dan Manoj (2013) 
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5.2. Keterbatasan 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang mengakibatkan kurang 

sempurnanya penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan yang dialami dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Responden memliliki karakteristik yang homogen dari sampel yang di ambil 

oleh penulis mengakibatkan kurang fokusnya responden.  

2. Mayoritas dari responden memiliki pendapatan sebesar Rp 5.000.000 s/d Rp 

10.000.000, yaitu sebesar 75,9%. Dari asumsi penulis dikarenakan penulis 

mengambil sampel pada waktu makan siang dan di area pujasera sehingga 

banyak kalangan pekerja dan wiraswasta yang penulis ambil sebagai 

sampel. 

 

5.3. Saran 

Setelah meneliti dan mengetahui pengaruh pengaruh harga, kualitas produk, 

dan promosi terhadap keputusan pembelian maka saran yang dapat disimpulkan 

adalah: 

1. Teh Botol Sosro menetapkan harga dengan sesuai dengan nilai yang akan 

didapat oleh konsumen. Dikarenakan ketatnya kompetisi teh siap saji di 

Indonesia, maka penyesuaian harga dapat dilakukan untuk dapat kompetitif 

dengan pesaing. 

2. Teh Botol Sosro harus dapat membuat inovasi rasa teh baru untuk dapat 

bersaing. Selain itu menjaga kualitas dengan menggunakan bahan baku 

yang baik untuk menunjukan mutu dari produk. Selain itu dilakukan 
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pengujian oleh badan pengujian yang independen, sehingga teruji 

kualitasnya. 

3. Teh Botol Sosro dapat meningkatkan promosi. Selain promosi melalui 

media tayang, dapat juga melalui alat-alat promosi lainnya seperti 

pemberian sponsor, undian berhadiah, membuat kemasan keluarga 

 

 

 


