
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Brand Awareness 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian, hal ini  dapat dilihat 

dari nilai Nagelkerke R Square (R2
) sebesar 50,6% yang artinya bahwa variabel 

Brand Awareness ( X ) mampu mempengaruhi keputusan pembelian (Y) sebesar 

50,6% , ini artinya Kesadaran merek merupakan salah satu Instrumen yang sangat 

kuat dalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli sebuah produk, 

khususnya produk Indomie; sedangkan sisanya 49,4 % dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain diluar model, sehingga perusahaan harus berusaha untuk menemukan 

Variabel lainnya yang juga mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli 

produk Indomie. Penelitian menggunakan tingkat signifikansi (α) 5% (0,05). Jadi, 

variabel dikatakan berpengaruh apabila hasil uji wald menunjukan nilai 

probabilitas < 0,05. Hasil analisis data diperoleh bahwa subvariabel Brand 

Recognition (X1), Brand Recall (X2), dan Top Of Mind (X3), semuanya 

berpengaruh positif terhadap pembelian. Dengan tingkat signifikan yang diperoleh 

dari hasil uji wald  X1  sebesar 0,037 < 0.05, X2 sebesar 0,022 < 0.05, dan X3  

sebesar 0,046 < 0,05. Dari data ini dapat kita ketahui elemen Kesadaran Merek 

yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian adalah Top of  Mind. 

Hal ini sesuai dengan karakter pembeli yang menginginkan produk terbaik yang 

mereka kenal. 
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5.2  Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian, Saran-saran yang kami diajukan sebagai bahan 

pertimbangan bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan Kesadaran Merek 

sekaligus mampu meningkatkan jumlah pelanggan Indomie sebagai berikut : 

1. Perusahaan perlu meningkatkan kembali elemen Kesadaran Merek yang 

memang sudah cukup baik ini, salah satunya dengan meningkatkan kesan 

merek yang positif  agar mudah dikenal, dan diingat dalam industri mie 

instan, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan 

Promosi produk  Indomie dengan berbagai media, misalnya periklanan 

melalui media elektronik dan media cetak; (karena selama ini yang kami 

perhatikan tanyangan iklan para competitor dimedia elektronik terutama 

Televisi sangat sering sekali muncul, khususnya iklan mie Sedaap yang 

diproduksi oleh perusahaan Wings) 

2. Untuk variabel Top Of Mind Perusahaan perlu mempertahankan dan 

meningkatkan Citra perusahaan. untuk mempertahankan dan peningkatan 

Citra produk dengan cara meningkatkan kualitas produk baik rasa,kemasan 

dan kandungan nutrisi dalam produk,serta kegiatan sosial perusahaan 

sehingga membentuk citra positif terhadap perusahaan dan produk 

perusahaan, dalam hal ini produk mie instan Indomie. 

 

 


