
 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data - data yang telah diperoleh dan dianalisa oleh perhitungan 

dengan menggunakan analisis regresi binari logistik, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : hipotesis yang menyatakan bahwa desain produk sikat gigi Oral - 

B berpengaruh positif terhadap keinginan beli konsumen di Bandar Lampung 

dapat diterima dengan alasan : 

1.  Nilai Nagelkerke Square, yaitu sebesar 0,835. Artinya bahwa variabel - 

variabel desain produk yaitu warna (X1), bentuk (desain) produk (X2), size / 

ukuran (X3), logo / merek (X4), tekstur (X5), dan material (X6) hanya mampu 

mempengaruhi keinginan beli konsumen (Y) sebesar 83,5 % dan sisanya, 

yaitu sebesar 16,5 % dipengaruhi oleh faktor lain. 

2. Desain produk sikat gigi Oral - B mempunyai pengaruh terhadap keinginan 

beli konsumen sikat gigi di Bandar Lampung dengan tingkat signifikansi (α) 

5% (0,05). Variabel dikatakan berpengaruh apabila memiliki nilai probabilitas 

< 0,05, dan pada penelitian ini semua variabel menunjukkan probabilitas < 

0,05 dan dinyatakan berpengaruh. 
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3.  Secara Parsial, variabel warna, bentuk (desain) produk, size / ukuran, logo / 

merek, tekstur, dan material berpengaruh terhadap keinginan beli konsumen 

sikat gigi di Bandar Lampung 

4.  Hosmer and Lameshow Test menguji hipotesis nol bahwa data yang diamati 

cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan yang nyata antara 

klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati).  Pada penelitian 

ini Hosmer and Lameshow Test menunjukkan hasil sebesar 1,000 > 0,05 yang 

berarti bahwa hipotesis nol diterima karena tidak ada perbedaan yang nyata 

antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Untuk 

menilai secara keseluruhan model dapat melihat hasil nilai -2 Log Likelihood 

pada awal dan berikutnya. Angka -2 Log Likelihood (Block Number = 0) pada 

awal adalah sebesar 169,790 dan angka -2 Log Likelihood (Block Number = 1) 

adalah sebesar 44,625. Penurunan angka menunjukkan model regresi logistik 

yang lebih baik 

5.  Perbedaan probabilitas keenam variabel, yaitu variabel warna (P = 0,001), 

variabel bentuk (desain) produk (P = 0,001), variabel size / ukuran (P =0,008), 

variabel logo / merek (P = 0,005), variabel tekstur (P =0,002), dan variabel 

material (P =0,025), pada tingkat signifikansi yang digunakan menunjukkan 

bahwa variabel warna dan variabel bentuk (desain) produk lebih signifikan 

daripada keempat variabel lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa warna dan 

bentuk (desain) produk lebih berpengaruh terhadap keinginan beli 

dibandingkan variabel lainnya. 
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6.  Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa seluruh variabel desain produk 

yang diuji melalui pernyataan dalam kuesioner berpengaruh terhadap 

keinginan beli. Ditandai pada variabel warna (X1) sebanyak 43,56 % 

responden memilih opsi ”setuju” daripada opsi lainnya pada pernyataan yang 

disajikan dalam kuesioner tersebut. Pada variabel bentuk (desain) (X2) 

sebanyak 42,67 % responden memilih opsi ”setuju” daripada opsi lainnya. 

Pada variabel size / ukuran (X3) sebanyak 42,44 % responden memilih opsi 

”setuju” daripada opsi lainnya. Pada variabel logo / merek(X4) sebanyak 39,78 

% responden memilih opsi ”setuju” daripada opsi lainnya. Pada variabel 

tekstur (X5) sebanyak 47,78 % responden memilih opsi ”setuju” daripada opsi 

lainnya, dan pada variabel material (X6) sebanyak 39,34 % responden memilih 

opsi ”setuju” daripada opsi lainnya. 

 

 5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti adalah : 

1.  Berdasarkan hasil analisis kualitatif bahwa keinginan beli konsumen sikat gigi 

dipengaruhi secara positif oleh desain sikat giginya. Oleh karena itu, produsen 

sikat gigi Oral – B, yaitu P&G disarankan untuk terus mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas produknya dari segi desain sikat giginya dengan 

menambahkan warna baru, menciptakan bentuk yang lebih menarik, 

menciptakan ukuran gagang sikat dan bulu sikat yang lebih nyaman, 

mempertajam logo pada produk, memperhalus tekstur gagang sikat dan tekstur 

bulu sikat, serta menggunakan kualitas material yang lebih baik dan ramah 
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lingkungan. Karena banyak konsumen yang lebih tertarik dengan bentuk / 

desain sikat gigi yang menarik serta sesuai dengan fungsi dan kualitasnya. 

Kepada P.T. Procter & Gamble Home Products Indonesia disarankan untuk 

terus mendatangkan berbagai desain produk sikat gigi baru sehingga inovasi 

lebih berkembang dan masyarakat lebih mengetahui tentang pentingnya 

kesehatan, khususnya kesehatan gigi, gusi dan mulut. 

2.  Berdasarkan hasil analisis kuantitatif melalui kuesioner diperoleh nilai 

variabel terbesar yang berpengaruh signifikan adalah warna dan bentuk 

(desain) produk, yaitu masing – masing sebesar 0,001 (0,1 %) pada tingkat 

probabilitas 0,05 (0,5 %). Oleh karena itu, peneliti menyarakan agar produsen 

tetap mempertahankan bahkan mungkin lebih meningkatkan kualitas desain 

produk sikat gigi Oral – B dari segi warna dan bentuk sikat giginya yang 

sudah dikenal baik oleh konsumen di pasar.  

3.  Untuk variabel – variabel desain sikat gigi sendiri seperti warna (X1), 

disarankan agar pihak produsen Oral – B lebih meningkatkan pemakaian 

warna pada produk dengan memberikan warna – warna yang lebih bervariasi 

pada desain sikat gigi Oral – B. Untuk bentuk (Desain) produk (X2), 

disarankan agar P&G terus mempertahankan bentuk atau desain sikat gigi 

Oral – B dan terus menciptakan desain yang lebih inovatif demi kesehatan gigi 

dan mulut konsumennya. Untuk size / ukuran (X3), disarankan agar Oral – B 

mempertahankan ukuran sikat gigi yang nyaman digunakan. Sedangkan untuk 

logo / merek (X4), disarankan agar Oral – B, khususnya P&G, untuk tetap 

mempertahankan nama baik merek sikat giginya yang sudah diakui oleh 
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sebagian besar dokter gigi dunia, sebagaimana yang telah disampaikan melalui 

kampanye iklan melalui media TV. Untuk tekstur, disarankan agar Oral – B 

untuk mempertahankan kualitas tekstur sikat giginya. Baik tekstur bulu sikat 

yang lebih diperhalus lagi atau tekstur gagang sikat gigi yang lebih nyaman 

digunakan.  Terakhir, untuk material (X6), disarankan agar Oral – B terus 

mempertahankan penggunaan bahan – bahan yang ramah lingkungan dan 

aman digunakan. 

4.  Berdasarkan data – data yang telah diteliti, agar hasil dan saran dapat 

diteruskan kepada Procter & Gamble Co. untuk dipertimbangkan, maka 

diperlukan penelitian lebih lanjut dikarenakan sarana dan prasarana yang 

dimiliki oleh peneliti saat ini terbatas.    

 

 


