
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 konsumen mobil Pajero Sport di Bandar Lampung, diterima. Hal ini

berdasarkan pada alasan berikut:

1. Ditinjau dari β = 0,699 artinya variabel citra merek memiliki pengaruh

positif pada niat beli konsumen. Namun, ternyata masih ada tanggapan

dalam kategori tidak baik. Pada elemen citra perusahaan tanggapan

responden mengenai pemutakhiran produk paling menonjol, yaitu sebesar

36%. Pada elemen citra produk tanggapan responden mengenai desain

interior paling menonjol, yaitu sebesar 28%. Pada elemen citra pemakai

tanggapan responden mengenai kemudahan membayangkan produk

sebagai layaknya seseorang paling menonjol, yaitu sebesar 22%.

2. Nilai signifikansi sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, yang berarti

hipotesis diterima yaitu citra merek berpengaruh positif dan signifikan

pada niat beli.
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3. Kontribusi citra merek pada niat beli konsumen mobil Pajero Sport di

Bandar Lampung sebesar R2 = 0,483 atau variabel citra merek

menjelaskan variabel niat beli konsumen sebesar 48,3% dan sisanya

sebesar 51,7% dijelaskan oleh variabel lain seperti harga jual, iklan, dan

kualitas produk yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

1. Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh , maka peneliti memberi bahan

masukan kepada perusahaan:

- Penerapan dimensi citra perusahaan oleh Mitsubishi mengenai

pemutakhiran produk harus diperbaiki. Mitsubishi melakukan

pemutakhiran produk dengan mengeluarkan tipe-tipe terbaru, seperti

Delica yang mengeluarkan tipe terbaru Delica Royal dengan kapasitas

mesin yang sama dengan tipe sebelumnya, Outlander Sport yang

mengeluarkan seri terakhir Outlander Sport PX dengan kapasitas

mesin yang sama dengan tipe sebelumnya, Mirage yang mengeluarkan

tipe terbaru New Mirage Sport dengan kapasitas mesin yang sama

dengan tipe sebelumnya dinilai masih belum sepenuhnya diterima

masyarakat, hal ini dikarenakan tidak ada perubahan pada kapasitas

mesin dari tipe sebelumnya. Pemutakhiran produk sebaiknya

diimbangi dengan pemutakhiran teknologi dan kapasitas mesin.

Kedepannya Mitsubishi perlu mempertimbangkan meningkatkan

kapasitas mesin agar konsumen memiliki alternatif pilihan kapasitas

mesin pada tipe produk Mitsubishi.
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- Penerapan dimensi citra produk oleh Pajero Sport mengenai desain

interior harus diperbaiki. Dengan harga yang sedemikian desain

interior Pajero Sport dianggap masih kurang elegan. Kedepannya

Pajero Sport perlu diperbaiki kembali desain interior menjadi lebih

elegan dengan sentuhan modern, sebaiknya desain dashboard memiliki

bentuk lebih sporty dan elegan.

- Penerapan dimensi citra pemakai Pajero Sport mengenai dapat dengan

mudah membayangkan produk sebagai layaknya seseorang harus

diperbaiki. Pemakai Pajero Sport lebih dikenal dari kalangan

menengah ke atas, sebaiknya perlu adanya sosialisasi dari mitsubishi

bahwa kalangan menengah dapat memiliki Pajero Sport, tentunya

disesuaikan dengan harga dan tipe yang disediakan.

2. Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat membantu untuk

mengembangkan penelitian selanjutnya. Peneliti menyarankan untuk

menambahkan variabel-variabel dependen lainnya agar lebih luas

cakupannya untuk mengetahui lagi mengenai citra merek dengan

memperluas jenis kategori produk lain, diluar kategori produk otomotif.


