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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasannya, dapat disimpulkan bahwa hasil 

hipotesis awal yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh citra merek pada niat 

beli shampo Dove di Bandar Lampung, diterima. Hal ini berdasarkan pada alasan 

berikut: 

1. Nilai signifikansi sebesar 0.00 atau lebih kecil dari 0.05, yang berarti 

hipotesis diterima yaitu citra merek berpengaruh positif signifikan pada 

niat beli. Jika ditinjau dari β yang cukup besar, yaitu 0,816%, ternyata 

masih ada tanggapan dalam kategori tidak baik. Pada elemen manfaat 

pengalaman tanggapan responden mengenai peningkatan ferkuensi 

pengunaan paling menonjol, yaitu sebesar 20%. Pada elemen manfaat 

simbolik tanggapan responden mengenai presepsi tentang gaya hidup 

paling menonjol, yaitu sebesar 16%. Pada elemen manfaat sosial 

tanggapan responden tentang presepsi dari orang lain paling menonjol 

19%. Pada elemen manfaat fungsional tanggapan responden mengenai 

mempercantik diri dan dapat diandalkan paling menonjol, yaitu sebesar 

22%. Pada elemen manfaat peningkat penampilan tanggapan responden 

mengenai solusi atas harapan paling menonjol, yaitu sebesar 14%. 
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2. Hasil uji R 2  sebesar 0.665 yang berarti faktor-faktor yang mempengaruhi 

variabel X (Citra Merek) berperan dalam mempengaruhi variabel Y (Niat 

Beli) sebesar 66,5% dan sisanya 34,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang lain yang tidak diteliti seperti harga produk, kualitas produk dan 

iklan, dan lain-lainya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk manajer perusahaan ada beberapa saran dari hasil penelitian ini, yaitu: 

a) Untuk manfaat pengalaman shampo merek Dove perlu 

mengkomunikasikan kepada konsumen dengan program Dove dengan 

membuat acara atau demo perawatan rambut sehingga membuat konsumen 

merasakan pengalaman yang baik. 

b) Untuk manfaat simbolik shampo merek Dove perlu menghubungkan 

individu dengan spesifik kelompok dan citra diri produknya dengan cara 

beberapa program komunikasi untuk lebih dekat dengan konsumennya, 

khususnya dari sisi wanita Indonesia seperti Dove Beauty Camps yang di 

selengarakan di seluruh kota besar di indonesia dengan cara datang ke 

kampus-kampus yang didatangi oleh tim Dove yang akan di seleksi dan 

diberikan kursus untuk kecantikan dalam segi hair styling, make up, etika, 

fashion dan public speakin. 

c) Untuk manfaat sosial shampo merek Dove perlu meningkatkan reputasi 

citra merek seperti pembuatan iklan yang menarik dengan mengunakan 

artis yang mempunyai citra yang baik dan rambut yang indah yang diputar 
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di televisi serta iklan di majalah majalah remaja sehingga akan membuat 

konsumen merasa yakin akan di terima di lingkunganya. 

d) Untuk manfaat fungsional shampo merek Dove perlu meningkatkan 

kualitas produk Dove seperti mengubah keharuman parfum untuk 

membedakan setiap varian shamponya, mengubah warna shampo agar 

lebih menarik dan mencari ekstrak baru untuk manfaat rambut sehat 

seperti buah alpukat, lidah buaya, atau kelapa.  

e) Untuk manfaat peningkat penampilan shampo merek Dove perlu 

meningkatkan kualitas produk agar efektif untuk rambut orang Indonesia 

dan menambah varian dari shampo Dove seperti khusus untuk rambut 

yang diwarnai dan untuk merawat rambut hitam berkilau sehingga akan 

meningkatkan penampilan konsumen. 

2. Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat membantu untuk dapat 

mengembangkan penelitian selanjutnya, lalu peneliti menyarankan untuk 

menambahkan variabel-variabel dependen lainnya agar lebih luas cakupannya 

agar lebih mengetahui lagi mengenai citra merek.. 

 

 


