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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian menggunakan software smartPLS dan 

pembahasan mengenai pengaruh diferensiasi produk melalui kinerja pemasaran 

untuk mencapai keunggulan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Dari hasil penelitian semua hipotesis diterima yaitu H1: Diferensiasi 

produk memiliki pengaruh terhadap kinerja pemasaran keripik pisang, H2: 

Kinerja pemasaran memiliki pengaruh dengan keunggulan bersaing, H3 : 

Diferensiasi produk memiliki pengaruh terahdap keunggulan bersaing 

melalui kinerja pemasaran. 

2. Berdasarkan hasil pengukuran model (outer model) terdapat 3 item yang 

dihilangkan karena tidak memenuhi kriteria skor outer loading yaitu 

indikator pertanyaan no 2, 4 dan 6. Hal ini mengindikasikan bahwa 

sebaian besar produsen tidak menerima keluhan paska pembelian, 

produsen tidak terlalu membedakan bentuk produknya dari produk pesaing 

dan juga tidak terlalu memperhatikan bahan baku keripik pisang itu 

sendiri. 

3. Secara keseluruhan model yang dibangun dalam penelitian ini dikatakan 

baik  dengan nilai model struktural (inner model) yang telah memenuhi 
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kriteria  yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan model layak 

digunakan sebagai  model untuk  mengukur pengaruh diferensiasi produk 

melalui kinerja pemasaran untuk mencapai keunggulan. 

5.2 Saran  

Berasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

beberapa saran yang bisa menjadi rekomendasi bagu pihak pihak yang terkait 

dalam penelitian ini: 

1. Bagi Akademisi 

a. Penelitian ini mengambil sampel jenuh sebanyak 30 responden 

produsen keripik pisang yang berada di kawasan sentra industri keripik 

Lampung. Untuk memeperoleh pemahaman yang lebih luas tentang 

keripik lampung sebaiknya mengambil responden yang beragam, tidak 

hanya berada di satu lokasi. 

b. Pengumpulan data yang dilakukan sebaiknya tidak hanya melalui 

penyebaran kuisioner, tetapi bisa dilakukan juga dengan metode 

wawancara untuk mendapatkan informasi dari responden yang lebih 

mendalam. 

2. Bagi Praktisi 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan 

diferensiasi produk melalui kinerja pemasaran untuk mencapai keunggulan 

bersaing. Produsen keripk pisang seharusnya lebih membuat produk keripik 

pisang dengan menggunakan bahan baku yang unggul dan lebih bervarian dari 

segi bentuk, rasa serta harga yang ditawarkan. 


