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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. UD. Alastika Jaya harus meningkatkan kualitas produk yang mereka 

miliki selama ini, karena yang terjadi selama ini adalah produk yang 

dimiliki oleh perusahaan mempunyai keandalan pada perancangan 

komponen. Dan perlunya tetap mempertahankan Produk yang 

dihasilkan UD. Alastika Jaya mudah untuk diperbaiki saat terjadi 

kerusakan. 

2. UD. Alastika Jaya harus terus meningkatkan kepercayaan pelanggan 

salah satunya yaitu meningkaka pelayanan denan selalu 

menyelesaikan pesanan dari pelanggan dengan waktu yang tepat dan 

menyelesaikan pesanan sesuai dengan permintaan pelanggan. 

Dengan begitu pelanggan bisa merasa percaya dengan penuh 

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. 

3. Sejauh ini UD. Alastika Jaya telah mempunyai desain produk yang 

bagus, hal itu harus tetap dipertahankan oleh perusahaan atau bahkan 

harus lebih ditingkatkan lagi, dan untuk pernyataan Memutuskan 

untuk membeli produk UD. Alastika Jaya harus tetap dipertahankan 

karena hal ini mampu meningkatkan tingkat keputusan pembelian 

dan mampu meningkatkan keuntungan perusahaan. 
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4. Kualitas produk memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian 

pada UD. Alastik Jaya dan kepercayaan konsumen memiliki 

pengaruh terhadap keputusan pembelian pada UD. Alastika Jaya 

dikatakan diterima karena masing-masing berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

 

B. Saran 

Permasalahan yang terlihat ada pada penelitian ini ada pada kualitas 

produk dan tingkat kepercayaan yang kurang sehingga perusahaan harus 

bisa mengubah strategi lain untuk tetap dapat meningkatkan tingkat 

keputusan pembelian. Pada UD. Alastika Jaya seharusnya lebih 

memperhatikan dan meningkatkan keandalan perancangan produk 

sehingga mampu meningkatkan keputusan pembelian, serta tetap 

mempertahankan tingkat kualitas produk mebel yang kualitasnya baik dan 

mudah untuk diperbaiki saat terjadi kerusakan. 

Sedangkan untuk kepercayaan konsumen, seharusnya perusahaan 

UD. Alastika Jaya harus lebih meningkatkan kepercayaan dan benar-benar 

memiliki integritas yang tinggi serta tetap mampu mempertahankan 

kinerja yang baik dalam penyelesaian pekerjaannya yang tepat waktu. Hal 

ini menjadikan nilai tambahan oleh konsumen dan secara otomatis tingkat 

keputusan pembelian juga akan meningkat. 
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