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BAB V 

PENUTUP 
5.1. Simpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada pengaruh 
persepsi harga, promosi dan kualitas produk terhadap minat pembelian 
merchandise K-Pop. Berdasarkan hasil analisis di Bab IV maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi harga berpengaruh pada minat pembelian merchandise K-
Pop. Pernyataan tersebut memiliki arti semakin terjangkau, memiliki 
kualitas yang baik sesuai harga yang ditawarkan maka minat beli akan 
semakin meningkat. 

2. Promosi berpengaruh terhadap minat pembelian merchandise K-Pop. 
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semakin menarik promosi 
yang dilakukan, semakin banyak pemberian diskon maka semakin 
tinggi minat beli penggemar akan merchandise K-Pop. 

3. Kualitas produk berpengaruh pada minat pembelian merchandise K-
Pop. Pernyataan tersebut memiliki arti semakin baik kualitas produk 
yang ditawarkan e-commerce maka minat beli penggemar akan 
semakin meningkat. 

4. Variabel yang paling berpengaruh dominan terhadap minat pembelian 
merchandise K-Pop adalah variabel promosi, sedangkan yang paling 
kecil pengaruhnya yaitu variabel kualitas produk. 
 

5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka saran yang 

akan diberikan dengan penelitian ini dan penelitian selanjutnya adalah 
sebagai berikut: 

 
1. Saran bagi produsen merchandise K-Pop. 

Diharapkan produsen merchandise K-Pop dapat mempertahankan harga 
merchandise K-Pop yang bervariasi sesuai kualitas dari produk 
merchandise tersebut karena penggemar memiliki persepsi harga yang 
berbeda-beda dalam melakukan keputusan pembelian baik dari segi 
keterjangkauan harga merchandise maupun dari sisi kualitas yang 
diharapkan. Promosi pun harus dilakukan semenarik mungkin dengan 
pemberian diskon agar minat beli penggemar semakin meningkat. 
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Diharapkan juga produsen merchandise K-Pop dapat menjaga kualitas 
dari merchandise K-Pop yang dirilis dari sisi variasi desain serta daya 
tahan produk agar kepercayaan penggemar terhadap produk 
merchandise tetap terjaga dengan baik. 

2. Saran untuk peneliti selanjutnya  
a. Peneliti selanjutnya dapat memberikan hadiah yang sesuai dengan 

responden sebagai bentuk daya tarik dan apresiasi bagi responden 
yang telah mengisi kuesioner penelitian. 

b. Pada penelitian ini diketahui bahwa uji 𝑅2 pada variabel persepsi 
harga (X1), promosi (X2), dan kualitas produk (X3), adalah sebesar 
0,314 atau 31,4%, sedangkan 0,686 atau 68,6% dipengaruhi oleh 
variabel lain, maka peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan atau 
meneliti lagi variabel lain yang ada untuk dapat mempengaruhi minat 
pembelian merchandise K-Pop. 

 


