
 

BAB IV 

PENUTUPAN 

 

4.1. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan produk 

sangat berpengaruh terhadap minat pembelian konsumen pasca-kunjungan industri 

PT. Sinar Sosro.Hal ini terbukti dari hasil survei melalui kuesioner minat pembelian 

pasca-kunjungan industri PT. Sinar Sosro yang dibagikan penulis kepada 150 

resopnden. Berdasarkan hasil tabulasi data yang sudah diolah dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1.  Dari hasil survei kuesioner mengenai pengetahuan produk, yang paling 

berpengaruh bagi pengunjung adalah pengetahuan tentang pengolahan 

dan pemanfaatan limbah pabrik. Karena limbah pabrik merupakan salah 

satu faktor perusak lingkungan, sehingga para pengunjung berpersepsi 

bahwa perusahaan yang baik adalah perusahaan yang peduli akan 

lingkungan salah satunya dapat mengolah limbah pabrik dengan baik dan 

benar. Perusahaan yang baik juga tidak hanya mengambil keuntungan 

namun perusahaan yang tidak merugikan lingkungan sekitar. Jadi hal ini 

akan berpengaruh terhadap citra baik (brand image) perusahaan. Citra 

tehadap peruashaan berhubungan dengan sikap berupa keyakinan dan 

preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang 

positif terhadap suatu merek dan perusahaanakan lebih memungkinkan 

untuk melakukan pembelian. 

2. Dari hasil survei mengenai pelayanan pada saat kunjungan industri, yang 

paling berpengaruh bagi pengunjung adalah penjelasan mengenai 

perusahaan dengan jelas dan lengkap oleh pemandu kunjungan industri 

PT. Sinar Sosro. Kemudahan dan kejelasan dalam penyampaian informasi 

juga berpengaruh terhadap persepsi konsumen terhadap suatu produk dan 

perusahaan. Kepercayaan konsumen juga terbentuk dari persepsi dan 
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pengetahuan yang mereka dapatkan. Sehingga konsumen yang percaya 

akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. 

3. Dari hasil survei mengenai minat pembelian, yang paling berpengaruh 

bagi pengunjung adalah tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk-

produk PT. Sinar Sosro. Kepercayaan kualitas produk juga mendorong 

konsumen untuk membeli suatu produk. Tingkat kepercayaan konsumen 

terbentuk dari persepsi dan pengetahuan yang mereka dapatkan. Karena 

konsumen akan selalu berusaha untuk membuat keputusan yang rasional 

berdasarkan informasi yang tersedia. 

4.2.  Saran 

Adapun saran yang dapat diambil dari survei minat pembelian konsumen 

pasca-kunjungan industri PT. Sinar Sosro KPB Mojokerto, antara lain: 

1. Penjelasan tentang perusahaan sudah jelas dan lengkap, namun penjelasan 

tentang produk dan proses pembuatannya dirasa responden kurang jelas 

dan kurang lengkap. Pemandu juga perlu memperhatikan efisiensi dalam 

menjelaskan seperti padasaat kunjungan di dalam pabrik, suara pemandu 

kurang terdengar oleh para pengunjung sehingga informasi tidak bisa 

diterima dengan baik oleh pengunjung. 

2. Kondisi di luar auditorium sangat berisik dan luas sehingga pengunjung 

yang posisinya dekat dengan pemandu saja yang dapat mendengar 

informasi dengan jelas. Maka pada saat di dalam pabrik, pemandu juga 

perlu ditambah agar seluruh  pengunjung dapat mendengar dan  menerima 

informasi dengan jelas 

3. Pemanfaatan dan pengolahan limbah pabrik merupakan bagian 

serangkaian acara yang paling menarik bagi pengunjung. Sehingga 

penjelasan akan lebih lengkap dengan durasi yang agak lebih lama. 

Karena pemanfaatan dan pengolahan limbah pabrik dapat menginspirasi 

pengunjung dan menanamkan kepercayaan terhadap brand image 

perusahaan.
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