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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa strategi perluasan merek 

berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen shampo Lifebuoy. Hal ini 

didasarkan pada : 

1. Berdasarkan nilai Nagalkerke R
2 
= 0,608, artinya bahwa X mampu 

mempengaruhi variabel Y sebesar 60 % sedangkan sisanya 40 % 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model. Dari nilai ini 

terlihat bahwa terdapat pengaruh yang besar antara variabel perluasan  

merek (X) terhadap loyalitas (Y). 

2. Berdasarkan keempat sub variabel perluasan merek yang di uji dalam 

penelitian ini terdapat perbedaan nilai signifikan. Penelitian 

menggunakan tingkat signifikansi (α) 5 % (0,05). Jadi variabel dikatakan 

berpengaruh apabila nilai probabilitas < 0,05 . hasil analisis data 

diperoleh : 

  Variabel Similarity (X1) signifikan pada probabilitas 0,002 

  Variabel Reputation (X2) signifikan pada probabilitas 0,046 

  Variabel Perceived Risk (X3) signifikan pada probabilitas 0,036 

  Variabel Innovativeness (X4) signifikan pada probabilitas 0,007 
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 3. Berdasarkan nilai Hosmer and Lemeshow Test (X
2
) pada model ini 

sebesar 0,771 > dari 0,05 maka Ho diterima. Hal ini berarti model 

regresi logistik layak dipakai untuk analisis selanjutnya, karena tidak ada 

perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan 

klasifikasi yang diamati. Untuk menilai keseluruhan model dengan 

memperhatikan angka -2 log likehood. Angka -2 log likehood pada 

(Block number = 0) adalah 110,111 sedangkan berikutnya (Block 

Number = 1) angka -2 log likehood adalah 17,055, penurunan angka ini 

menunjukan model regresi logistik yang lebih baik. 

 4. Berdasarkan analisis kualitaitf diketahui bahwa seluruh variabel 

perluasan merek yang di uji melalui pernyataan dalam kuesioner 

mendapat hasil, sebagian besar responden setuju. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan 

adalah: 

 1. PT Unilever sebaiknya lebih memperhatikan strategi perluasan merek 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesannya; 

a. Similarity, yaitu dengan semakin meningkatkan kualitas yang 

diharapkan kosumen sebagai perlindungan unggul dalam melawan 

kuman di kulit kepala dan masalah- masalah pada rambut lainnya. 

b. Reputation, yaitu dengan menjaga reputasi besar yang telah 

disandangnya oleh Lifebuoy  sebagai perlindungan unggul dalam 

melawan kuman. 
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c. Perceived Risk, yaitu dengan penciptaan produk berkualitas yang 

dilakukan oleh Lifebuoy Shampo merupakan cara untuk mengurangi 

atau meniadakan sama sekali tingkat kerugian dan keraguan yang 

dirasakan konsumen sebagai konsekuensi dari pembelian produk. 

d. Innovativeness, yaitu dengan  menarik lebih banyak konsumen yang 

memiliki sifat innovativeness untuk mengembangkan strategi 

perluasan merek agar lebih efisien. 

Ke empat hal ini perlu dicermati karena strategi perluasan merek terbukti 

secara bersama-sama mempengaruhi loyalitas konsumen kepada shampo 

Lifebuoy. 

 2. Untuk masing-masing faktor yang mempengaruhi kesuksesan strategi 

perluasan merek Lifebuoy, disarankan agar faktor reputation lebih 

diperhatikan karena berdasarkan evaluasi terhadap perluasan merek, sub 

variabel reputation mempunyai pengaruh terkecil diantara variabel yang 

lain. PT Unilever sebaiknya lebih meningkatkan posisi Lifebuoy 

dipasaran  karena merek induk yang memiliki posisi yang kuat akan 

memberikan pengaruh yang besar pula pada produk hasil perluasannya. 

Tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahan diantaranya dengan 

selalu menjaga dan memperhatikan kualitas serta mutu produk agar tidak 

mengecewakan konsumen yang dapat berakibat merusak reputasi 

Lifebuoy sebagai perlindungan unggul melawan kuman. Perusahaan juga 

dapat melakukan berbagai upaya promosi perusahaan dan mensponsori 

berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perlawanan terhadap 

kuman, untik semakin menguatkan reputasi Lifebuoy di masyarakat. 
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 Program CSR (Corporate Social Responsibility) juga dapat menjadi 

salah satu alternatif yang inovatif dan efektif dalam membina hubungan 

baik dengan konsumen, sehingga dengan hubungan yang terjaga itu 

perusahaan dapat memperoleh konsumen - konsumen yang memiliki 

loyalitas terhadap produk shampo Lifebuoy. 


