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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang pengaruh persepsi harga, dan 

persepsi resiko terhadap persepsi nilai dan minat beli konsumen produk private label 

Carrefour, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi harga terhadap 

persepsi nilai pada Produk private label Carrefour. Hal ini berarti semakin 

tinggi persepsi harga maka semakin besar persepsi nilai. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi harga terhadap 

minat beli konsumen pada Produk private label Carrefour. Hal ini berarti 

semakin tinggi persepsi harga maka semakin besar minat beli konsumen. 

3. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara persepsi resiko terhadap 

persepsi nilai pada Produk private label Carrefour. Hal ini berarti semakin 

tinggi persepsi resiko maka semakin rendah persepsi pelanggan terhadap 

nilai produk. 

4. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara persepsi resiko terhadap 

minat beli konsumen pada Produk private label Carrefour. Hal ini berarti 

semakin tinggi persepsi resiko maka semakin rendah minat beli konsumen. 

5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan persepsi nilai terhadap minat beli 

konsumen pada Produk private label Carrefour Yogyakarta. Hal ini berarti 

semakin tinggi persepsi nilai yang dirasakan konsumen semakin besar pula 

minat beli konsumen. 
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5.2 Saran 

       Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi Carrefour Yogyakarta berkaitan dengan private label Carrefour 

sebagai berikut: 

1. Walaupun private label Carrefour merupakan produk yang murah, namun 

pihak    Carrefour perlu memperhatikan secara serius tentang kebijakan harga 

ini, karena harga yang murah dapat menghilangkan citra produk, sehingga akan 

memberikan kesan sebagai produk yang tidak berkualitas. Untuk itu dalam 

pemasaran produk ini perlu manajemen segmentasi pasar yang benar, sehingga 

produk ini lebih ditujukan pada konsumen yang berstatus sosial ekonomi 

rendah, agar dapat mendapatkan produk sejenis dengan harga yang lebih 

terjangkau. 

2. Pihak Carrefour perlu melakukan seleksi yang lebih ketat terhadap produk yang 

akan dijadikan sebagai private label Carrefour, terutama dari supplier-supplier 

yang belum pernah teruji kualitasnya. Hal ini penting untuk mengurangi risiko 

kegagalan kinerja produk sehingga dapat meningkatkan persepsi resiko 

pelanggan. Dengan produk yang terjaga kualitasnya namun dengan harga yang 

lebih terjangkau diharapkan persepsi nilai pelanggan pada produk private label 

Carrefour akan tetap terjaga dan tidak kalah dengan merek nasional. 

 

 

 

 

 


