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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan  

 

Berdasarkan hasil analisis, simpulan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

1. Secara parsial diketahui bahwa variabel persepsi harga mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian yang menunjukan 

bahwa harga di Tokopedia.com murah, dan terjangkau mampu 

berkontribusi mempengaruhi keputusan pembelian sehingga diambil 

kesimpulan H1 diterima. Variabel keragaman produk mempunyai 

pengaruh yang signifikan dan terhadap keputusan pembelian yang 

menunjukan bahwa keragaman produk mempunyai ragam bentuk, dan 

ragam variasi berkontribusi mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian sehingga diambil kesimpulan H1 diterima. Variabel 

kepercayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian yang menunjukan bahwa kepercayaan konsumen yang 

menyatakan aman, nyaman, dan bertanggung jawab mampu berkontribusi 

mempengaruhi keputusan pembelian sehingga diambil kesimpulan H1 

diterima. 

 



99 
 

2. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel 

maka H1 diterima yang berarti variabel persepsi harga, keragaman produk 

dan kepercayaan konsumen secara simultan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang 

diberikan, antara lain: 

1. Diharapkan pihak perusahaan dapat mempertahankan serta meningkatkan 

pelayanan baik dalam produk maupun terhadap kepercayaan, karena 

variabel persepsi harga, produk maupun kepercayaan mempunyai 

pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian, 

diantaranya yaitu dengan menyajikan informasi yang up to date agar tidak 

terjadi kesalahpahaman, meningkatkan keamanan, menciptakan 

kepercayaan, meningkatkan pelayanan baik pelayanan pada saat pra 

pembelian maupun pasca pembelian yang dapat mengakibatkan dugaan 

kecurangan, memberikan harga yang terjangkau mapun menjual produk 

yang berkualitas sehingga keputusan pembelian akan meningkat.  

 

2. Mengingat Persepsi harga, Keragaman produk dan Kepercayaan dalam 

penelitian ini merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai 

acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini 
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dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan 

variabel lain diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini.  

 

 

 

 


