
V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

atribut produk yang terdiri dari desain produk, kemasan dan merek secara 

bersama-sama mempengaruhi konsumen untuk membeli pizza di Pizza Hut Pagar 

Alam Lampung. Tetapi secara parsial desain produk dan merek yang memiliki 

pengaruh yang signifikan, sedangkan kemasan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan konsumen melakukan pembelian pizza pada Pizza Hut Pagar 

Alam Lampung. Hal ini didasarkan pada :

1. Hasil analisis Regresi Linier Berganda, untuk n = 100 dengan tingkat 

keyakinan sebesar 95% atau α = 0,05 diperoleh hasil : 

Pengaruh desain produk, kemasan dan merek terhadap keputusan pembelian 

sebesar R

2

= 0.371 hasil pengujian hipotesis secara menyeluruh dengan uji F 

pada tingkat kepercayaan 95% atau dengan nilai α = 5% diperoleh F hitung > F 

tabel = 18.835 > F 2.699, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima.hal ini 

berarti sumbangan variabel X (Desain produk, Kemasan dan Merek) berperan 

dalam mempengaruhi setiap variabel Y (Keputusan Pembelian) sebesar 37.1% 

sedangkan sisanya 62.9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini.
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2. Dari persamaan hasil Regresi Linier Berganda diperoleh :

Y = 7.872 + 0.201 X
1

 + (-0.071) X
2

 + 0.376 X
3

 + e

Yang berarti pengaruh masing-masing variabel X yakni variabel desain produk 

mempengaruhi variabel Y sebesar 0.201 yang berarti setiap kenaikan variabel 

desain produk sebesar 0.201 satuan maka akan menaikan keputusan pembelian 

sebesar 0.244 satuan. Variabel kemasan mempengaruhi variabel Y sebesar      (-

0.071) yang berarti setiap kenaikan variabel kemasan sebesar (-0.071) satuan 

maka akan menaikan keputusan pembelian sebesar (-0.079) satuan dan variabel 

merek mempengaruhi variabel Y sebesar 0.376 yang berarti setiap kenaikan 

variabel merek sebesar 0.376 satuan maka akan menaikan keputusan pembelian 

sebesar 0.447 satuan. 

3. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan uji t pada tingkat kepercayaan 

95% menunjukkan bahwa :

• t hitung X
1

(desain produk) 2.672 > t tabel 1,985 yang berarti Ho ditolak 

dan Ha diterima. Hal ini berarti desain produk berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian.

• t hitung X
2

(kemasan) -0.914 < t tabel 1,985 yang berarti Ho diterima dan 

Ha ditolak. Hal ini berarti kemasan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian.
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• t hitung X
3

(merek) 4.718 > t tabel 1,985 yang berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini berarti merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian.

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa atribut merek adalah atribut yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian, dengan t hitung sebesar 4.718 

lebih besar dari t hitung desain produk dan kemasan.

4. Hasil analisis deskriptif diketahui bahwa seluruh variabel yaitu desain produk, 

kemasan, merek dan keputusan pembelian yang diuji melalui pernyataan dalam 

kuesioner mendapatkan jawaban yang menyatakan bahwa sebagian besar 

responden setuju. Hal ini dapat dilihat dari persentase pernyataan sangat setuju 

sebesar 22.9%, pernyataan setuju sebesar 58.8%, pernyataan netral sebesar 

21.25% dan pernyataan tidak setuju sebesar 0.05%.

5. Hasil analisis terhadap 100 responden terlihat bahwa konsumen dari Pizza Hut 

Pagar Alam Lampung sebagian besar adalah pelajar/mahasiswa sebanyak 46% 

yang rata-rata berjenis kelamin wanita sebanyak 61% dengan rata-rata usia 

20 – 30 tahun.

5.2 Saran

1. Melihat Hasil Uji Regresi Linier Berganda, atribut produk desain produk, 

kemasan dan merek berperan dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

secara keseluruhan sebesar 37.1%.  Sebaiknya Pizza Hut Pagar Alam Lampung 
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lebih mmeningkatkan lagi ke tiga atribut produk mereka yaitu desain produk, 

kemasan dan merek. 

2. Untuk desain produk, Pizza Hut Pagar Alam Lampung sebaiknya bisa 

menampilkan desain-desain produk baru yang lebih menarik agar konsumen 

tidak bosan dengan desain produk pizza yang ditawarkan atau bisa juga untuk 

menambah berbagai macam jenis variasi lain kedalam desain produk pizza 

yang sudah ada.

3. Untuk kemasan, Pizza Hut Pagar Alam Lampung sebaiknya sangat 

memperhatikan kemasan pizza yang mereka buat. Karena dalam penelitian ini 

kemasan merupakan atribut produk yang tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Pizza Hut Pagar Alam bisa melakukan survei kepada 

konsumen kemasan seperti apa kemasan yang mereka inginkan, agar atribut 

kemasan dapat lebih berpengaruh terhadap keputusan pembelian.

4. Untuk merek, dalam penelitian ini atribut merek merupakan atribut yang paling 

berpengaruh diantara desain produk dan kemasan terhadap keputusan 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Seabaiknya Pizza Hut Pagar Alam 

Lampung dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi loyalitas konsumen 

terhadap merek dan tetap menjaga nama baik merek yang sudah baik dimata 

konsumen.

5. Sebaiknya Kantor Pusat Pizza Hut Pagar Alam Lampung yaitu PT. Sari Melati 

Kencana (SMK) menggunakan hasil penelitian ini untuk dijadikan masukan 

sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengambilan kebijakan 

mengenai desain produk, kemasan dan merek.
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