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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

mendapatkan hasil mengenai berbagai gambaran responden mulai jenis 

kelamin, usia, angkatan, universitas, dan total pengeluaran. Dengan 

rincian untuk jenis kelamin lebih didominasi oleh kaum pria dengan 

presentase 68% atau sebesar 102 responden dari total 150 responden 

mahasiswa pria di Kota Semarang. Selanjutnya untuk kategori usia, 

dimana pada hasil penelitian yang dilakukan dapat terlihat bahwa usia 

yang mendominasi pada pembelian sepatu Vans oleh mahasiswa di Kota 

Semarang adalah umur 22 tahun dengan presentase 35,3% dari total 

keseluruhan 150 responden. Setelah usia, ada kategori angkatan dimana 

pada kategori ini, angkatan yang mendominasi adalah angkatan 2014 

dimana pada angkatan ini berisi mahasiswa yang berumur 22 dan 23 

tahun. Dengan total responden mencapai 97 mahasiswa dengan 

presentase 64,7% dari keseluruhan total responden. dari kategori 

universitas hasil yang ada didapat dari lima universitas yang memang 

dibagi rata dengan presentase masing-masing tiap universitas 30% atau 

total 30 responden ditiap universitas. Dan untuk total pengeluaran 

mayoritas responden memiliki pengeluaran untuk setiap pembelian 

sepatu Vans berada pada kisaran Rp. 1.000.000,-  hingga Rp. 

1.500.000,- dengan total 72 responden atau sebesar 48% dari total 

keseluruhan responden.  

Adapun hasil kesimpulan berdasarkan rumusan masalah pada 

penelitian ini mengenai faktor-faktor apa saja dan faktor dominan apa 

yang mempengaruhi keputusan pembelian sepatu Vans oleh mahasiswa 

di Kota Semarang akan dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembelian Sepatu Vans di Kota 

Semarang : 

 

a. Faktor kualitas produk yang memiliki variabel harga kompetitif, 

desain sepatu menarik, material sepatu baik, nyaman digunakan, 

menambah keren penampilan, mudah ditemukan di online shop, 

serta keawetan tahan lama. Faktor ini mempunyai presentase 

varian 34,906% 

b. Faktor brand image yang mempunyai variabel brand 

ambassador menjadi idola, merek sudah terkenal, pelanggan 

loyal, serta harga jual stabil. Dengan presentase varian sebesar 

10,857%. 

c. Faktor daya minat yang berisi variabel adanya program diskon, 

rekomendasi teman, hanya karena ingin. Presentase varian untuk 

faktor ini 8,265%. 

d. Faktor kolaborasi merek yang berisi hanya satu variabel yaitu 

variabel adanya seri kolaborasi, dengan presentase varian 

sebesar 7,556% 

 

2. Faktor Dominan 

Adapun yang menjadi hasil dari rumusan masalah kedua pada 

penelitian ini mengenai variabel apa yang menjadi faktor 

dominan dalam penelitian ini, dapat dilihat dari faktor yang 

mempunyai persentage of variance yang paling tinggi. Dengan 

hasil adalah faktor kualitas produk yang menjadi faktor dominan 

presentasi varian terbesar sebesar 34,906%. Dapat dikatakan 

faktor kualitas produk menjadi faktor yang paling dominan 

dalam mempengaruhi keputusan pembelian sepatu Vans oleh 

mahasiswa di Kota Semarang. 
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5.2. Saran  

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka peneliti akan 

memberikan sebagai berikut:     

1. Pemberian informasi mengenai panduan perawatan 

Berdasarkan hasil penilitian terdapat faktor dominan 

terkait dengan variabel yang memiliki nilai loading tertinggi 

yaitu material yang baik. Material sepatu Vans yang baik tidak 

dapat terlepas dari kerusakan material apabila sepatu tidak 

dirawat dengan baik oleh pemiliknya. Sepatu Vans tidak 

pernah memberikan informasi terkait dengan perawatan yang 

baik guna menjaga kualitas sepatu tersebut. Menurut saran saya 

sepatu Vans bisa memberikan informasi mengenai cara untuk 

merawat seluruh produk sepatu Vans agar tetap terjaga 

materialnya dengan baik meski sering digunakan untuk 

beraktivitas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan 

informasi mengenai penjelasan panduan perawatan pada 

website resmi sepatu Vans dan tidak memerlukan biaya yang 

cukup banyak sehingga efisien untuk dilakukan perusahaan. 

Sepatu Vans juga bisa memberikan buku panduan perawatan 

pada setiap box sepatu Vans yang dijual, namun hal tersebut 

membutuhkan biaya tambahan untuk dilakukan perusahaan.  

2. Kerja sama endorsement 

Pada faktor kedua mengenai faktor brand image. Diharapkan 

dari hasil penelitian ini nantinya mampu menjadi pertimbangan 

bagi pihak Vans untuk dapat melakukan kerja sama 

endorsement dengan artis atau influencer yang memiliki 

pengaruh pada tiap-tiap masanya bagi para mahasiswa. 

Kegiatan endoresment adalah pemberian intensif terhadap 

seseorang atau sebuah kelompok karena telah mempromosikan 

sekaligus menyarankan untuk penggunan suatu produk dalam 

jangka waktu tertentu.   
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Alasan saya karena untuk menjadikan sepatu Vans merek yang 

paling diingat di dikalangan konsumen serta untuk menambah 

prospek pasar Vans selain melalui brand ambassador. Brand 

Ambassador sendiri merupakan seseorang atau sebuah 

kelompok yang dikontrak sebuah perusahaan untuk menjadi 

perwakilan untuk keseluruhan kegiatan promosi produk 

perusahaan. Brand Ambassador ini merupakan jenis metode 

pengiklanan yang bersifat jangka panjang. 

3. Promo potongan harga  

Pada faktor yang ketiga mengenai faktor daya minat. 

diharapkan kedepannya mampu menjadi pertimbangan bagi 

Vans untuk dapat membuat promo dengan sistem potongan 

harga ketika customer membeli dua pasang sepatu Vans dengan 

seri yang sama. Misalkan seseorang membeli satu pasang sepatu 

Vans seri authentic akan dikenakan harga normal sebesar Rp. 

700.000,- , apabila membeli dua pasang sepatu akan dikenakan 

potongan harga sebesar Rp. 100.000,- atau sama dengan Rp. 

1.300.000,-  

4. Kolaborasi merek 

Pada faktor keempat mengenai kolaborasi merek, diharapkan 

hasil penelitian ini mampu menjadi pertimbangan bagi sepatu 

Vans untuk dapat melakukan kolaborasi merek dengan brand 

lokal Indonesia yang sekiranya menjadi leader market. 

Kegiatan kolaborasi merek adalah suatu bentuk kerjasama 

antara dua merek untuk menggunakan masing-masing 

kekuatan/nilai dengan penggabungan ide/inovasi pada satu 

produk yang dikehendaki kedua perusahaan. Dimana hal 

tersebut belum pernah dilakukan oleh Vans di Indonesia. 

Misalkan Vans melakukan kolaborasi merek dengan brand baju 

Indonesia seperti Sunday Sunday milik Dochi Sadega atau 

Damn I Love Indonesia milik Daniel Mananta untuk menambah 
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prospek pasar sepatu Vans di Indonesia. Kolaborasi merek yang 

dilakukan bisa berupa mencantumkan icon,logo merek atau 

karakter gambar produk Sunday Sunday/Damn I Love 

Indonesia pada desain sepatu Vans yang akan dijual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


