
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh sikap dan 

norma subyektif terhadap minat beli, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Secara parsial sikap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli 

produk perawatan kulit Kangen Water  karena dalam melakukan pembelian 

suatu produk, konsumen lebih mementingkan akan pengetahuan kualitas 

produk, keunggulan produk, harga produk serta manfaat yang diberikan dari 

produk tersebut. 

2. Secara parsial norma subyektif tidak berpengaruh terhadap minat beli produk 

perawatan kulit Kangen Water, karena dari beberapa item pernyataan pada 

variabel norma subyektif (X2) mayoritas responden menganggap bahwa 

informasi yang didapatkan dari kelompok referensi seperti teman, keluarga 

dan orang lain lebih besar pengaruhnya sedangkan untuk informasi yang 

diperoleh dari relasi kerja maupun artis/ public figure pengaruhnya hanya 

sedikit. Hal inilah yang menyebabkan variabel norma subyektif menjadi tidak 
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memiliki pengaruh terhadap minat beli pada produk perawatan kulit Kangen 

Water. 

3. Secara simultan sikap dan norma subyektif  memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap minat beli produk perawatan kulit Kangen Water.  

5.2 Saran 

Saran penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemasar produk perawatan kulit Kangen Water perlu memperhatikan dengan 

cermat mengenai komunikasi pemasaran yaitu melalui informasi promosi dari 

produk perawatan kulit Kangen Water itu sendiri terutama pengaruh 

informasi dan saran orang lain sangan penting dalam melakukan promosi 

suatu produk agar  penyebaran informasi bisa menyebar secara merata 

diseluruh kalangan masyarakat. 

2. Bagi para konsumen sebaiknya lebih memperhatikan informasi dan saran dari 

kelompok referensi dijadikan acuan oleh konsumen sebagai dasar untuk 

perbandingan atau referensi dalam memberikan standar dan nilai sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

3. Bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik pada tema minat beli dapat 

dilanjutkan dan dikembangkan dengan menambah variabel lainnya yang 

mempengaruhi minat beli, agar cakupan mengenai variabel yang 

mempengaruhi niat beli dapat meluas dan mendalami aplikasi dari Theory of 

Reasoned Action (TRA). Serta dapat memberikan temuan-temuan baru yang 

dapat memberikan sumbangan baru untuk ilmu pengetahuan bidang 

pemasaran. 


