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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 terhadap 

minat beli konsumen dalam membeli produk oleh-oleh khas Lampung. Sehingga 

hipotesis diterima. Hal ini berdasarkan pada alasan berikut: 

1. Hasil uji R 2  sebesar 0.605 yang berarti faktor-faktor yang berkontribusi 

pada variabel X (Dimensi Manfaat Citra Merek) berperan dalam 

mempengaruhi variabel Y (Minat Beli) sebesar 60,5% dan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

2. Hasil uji F hitung lebih besar dibandingkan nilai F tabel (28,847 > 2,31) 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, maka secara statistik bahwa secara 

keseluruhan variabel bebas (Citra Merek) berpengaruh terhadap Minat 

Beli pada produk Waleu Kaos Lampung. 

3. Hasil uji t sub diketahui bahwa nilai t hitung pada variabel Citra Merek 

(X) yaitu Manfaat Pengalaman, Manfaat Simbolik, Manfaat Sosial, 

Manfaat Fungsional, dan Manfaaat Meningkatkan Penampilan lebih besar 

dari t tabel yaitu 1,986. Hal ini berarti semua variabel Manfaat Citra 

Merek (X) memiliki pengaruh yang positif terhadap Minat Beli pada 

produk Waleu Kaos Lampung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha 

diterima dan Ho ditolak. 



62 
 

4. Hasil analisis kuantitatif membuktikan Manfaat Pengalaman bepengaruh 

lebih besar terhadap Minat Beli pada produk Waleu Kaos Lampung. Hal 

tersebut di karenakan nilai β sebesar 0.304. Sedangkan Manfaat 

Fungsional memberikan pengaruh yang sangat kecil yakni dengan nilai β 

sebesar 0.214. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka ada beberapa hal yang bisa 

dilakukan oleh Waleu Kaos Lampung antara lain: 

1. Waleu Kaos Lampung perlu meningkatkan kualitas produk dari segi 

fungsional. Konsumen merasa produk yang diciptakan oleh Waleu Kaos 

Lampung masih bersifat non-formal dan santai, sehingga tidak dapat 

dipakai sebagai pakaian semi-formal. Banyaknya responden yang 

memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta menginginkan pakaian yang 

dapat dipakai tidak hanya sebagai oleh-oleh tetapi dapat digunakan sebagai 

pakaian semi-formal yang bisa mereka gunakan pada saat mereka bekerja. 

2. Untuk variabel simbolik, disarankan perusahaan mendesain produk yang 

lebih baik lagi dan penggunaan bahasa yang lebih santun dan bijak 

sehingga dapat mencegah konsumen untuk mencari yang lebih murah dan 

dapat membantu konsumen merasa diterima oleh lingkungannya. 

Misalnya, menuliskan pantun bahasa Lampung baik pepadun ataupun sai 

batin dan menggunakan kalimat-kalimat bujak berbahasa Lampung. 

3. Sebaiknya perusahaan mempertahankan dan meningkatkan manfaat 

pengalaman dan penampilan dari produk Waleu Kaos Lampung. 
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Perusahaan diharapkan dapat mempertahankan mutu  produk dan reputasi 

yang baik sehingga dapat memberikan citra merek yang baik pada 

konsumennya. 

 


