
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan mengenai pengaruh 

variabel negara asal (COO), citra merek, dan persepsi kualitas terhadap minat beli 

ulang lipstik merek Revlon di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 

Lampung, maka dapat diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Negara asal (COO) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli 

ulang lipstik merek Revlon, sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini 

dikarenakan pengguna lipstik merek Revlon ataupun yang pernah 

menggunakanya tidak mempertimbangkan mengenai di mana negara asal 

produk itu berasal dalam keberminatan pembelian ulang lipstik Revlon.  

Tetapi ada faktor–faktor lain yang mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan minat beli ulang lipstik merek Revlon. Faktor- faktor tersebut 

antara lain, kualitas produk lipstik Revlon yang yang baik saat konsumen 

gunakan, harga lipstik merek Revlon yang relatif terjangkau, dan 

kemudahan mendapatkan produk lipstik Revlon. 
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2. Citra merek memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap minat beli 

ulang lipstik merek Revlon di di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 

Lampung, sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini dikarenakan 

konsumen bisa merakan langsung produk dan merek dari lipstik Revlon yang 

mereka pilih karena kualitas tanpa harus mementingkan citra merek produk 

tersebut. Sehingga konsumen yang puas terhadap kualitas lipstik merek 

Revlon akan mempengaruhi konsumen dalam melakukan minat beli ulang 

lipstik merek Revlon.  

3. Persepsi kualitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli 

ulang lipstik merek Revlon di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 

Lampung, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Persepsi kualitas mempunyai 

pengaruh signifikan yang paling kuat diantara variabel independen lainya. 

Hal ini dikarenakan konsumen akan merasa puas jika setelah membeli dan 

menggunakan produk tersebut, ternyata kualitas produknya baik. Konsumen 

yang puas terhadap produk cenderung akan membeli kembali produk pada 

saat kebutuhan yang sama muncul kembali dikemudian hari.  

4. Negara asal (COO), citra merek, dan persepsi kualitas secara bersama-sama 

(simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli ulang 

konsumen pada lipstik merek Revlon di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Lampung dengan tingkat pengaruh sebesar 51,1%, sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa negara asal (COO), citra 

merek, dan persepsi kualitas jika dikemas sedemikian rupa didalam suatu 

produk akan mempengaruhi konsumen dalam keberminatan minat beli ulang. 
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5.2 Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, penulis memberikan beberapa saran yang 

disampaikan dalam penelitian ini kepada perusahaan dan para peneliti selanjutnya 

antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan penulis saat ini hanya mengambil sampel 

respondenya yaitu mahasiswi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 

Lampung saja yang menggunakan lipstik merek Revlon sehingga ruang 

lingkup pada penelitian ini terbatas dan hanya menghasilkan penelitian 

terhadap minat beli ulang konsumen pada lingkungan yang sempit pula. 

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, akan mengambil responden dalam 

ruang lingkup yang lebih luas sehingga menghasilkan penelitian yang akan 

berlaku pada daerah yang luas pula karena penelitian saat ini yang dilakukan 

oleh penulis mungkin memiliki hasil yang berbeda pada penelitian 

selanjutnya, hal ini disebabkan karena banyak perbedaan pada setiap 

lingkungan, negara, tingkah laku, pendapatan serta budaya disetiap wilayah. 

Sebaiknya penelitian yang dilakukan mendatang dapat meneliti produk lebih 

dari satu jenis dan merek. 

 

2. Bagi perusahaan sebaiknya dalam melakukan promosi serta pemasaran 

produknya tidak mengesampingkan persepsi kualitas, karena terlihat bahwa 

niat pembelian ulang konsumen di pengaruhi oleh persepsi kualitas. 


