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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah peneliti uraikan di bab sebelumnya,

maka didapatkan kesimpulan untuk penelitian ini ialah:

1. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa, variabel bebas yaitu Perluasan Lini

(X) yang terdiri dari Kemiripan (X1), Reputasi (X2), Ketidakpastian (X3), dan

Sikap inovatif (X4), berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap

variabel Citra Merek (Y) pada es kirm Magnum Mini di Bandarlampung

sehingga Ha diterima dan Ho ditolak.

Pengaruh Perluasan Lini pada Citra Merek Magnum Mini di Bandarlampung

sebesar R2 = 0.503 atau atau berdasarkan variabel faktor-faktor Perluasan Lini

(X) yang terdiri dari Kemiripan, Reputasi, Ketidakpastian, dan Sikap Inovatif

mempengaruhi variabel Citra Merek (Y) sebesar 50,3%, dan sisanya sebesar

49,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2. Hasil hipotesis yang telah dilakukan diketahui bahwa F hitung > F Tabel

(24,083 > 2,47), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menujukkan
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bahwa secara simultan variabel bebas yaitu Perluasan Lini (X) yang terdiri

dari Kemiripan (X1), Reputasi (X2), Ketidakpastian (X3), dan Sikap inovatif

(X4), berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel Citra

Merek (Y) pada es kirm Magnum Mini di Bandarlampung.

3. Hasil uji f diketahui bahwa f hitung > f tabel (24,083 > 2,47) dan uji t untuk

setiap variabelnya ialah :

- Kemiripan = 2,726 > t tabel =1,985

- Reputasi = 3,893 > t tabel = 1,985

- Ketidakpastian = 2,873 > t tabel = 1,985

- Sikap Inovatif = 2,313 > t tabel = 1,985

4. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa

yaitu Perluasan Lini (X) yang terdiri dari Kemiripan (X1), Reputasi (X2),

Ketidakpastian (X3), dan Sikap inovatif (X4) yang memiliki pengaruh paling

besar terhadap Citra Merek ialah Reputasi yaitu sebesar 3,893 dan yang

paling kecil pengaruhnya ialah Sikap Inovatif (X4).
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh oleh peneliti maka yang dapat peneliti

sarankan kepada produsen Magnum Mini ialah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji data yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti

menyarankan pada pihak manajemen Unilever mengenai perluasan Lini.

Perusahaan harus memperhatikan persepsi konsumen dengan cara tetap

mempertahankan kualitas yang dimiliki Magnum Mini tetap sama dengan

produk induk sehingga Reputasi premium tidak memudar di mata konsumen.

2. Dimensi Perlusan Lini berikutnya yang memiliki pengaruh adalah

Ketidakpastian (X3). Menurut beberapa responden yang telah memiliki

pengalaman dalam mengkonsumsi berbagai jenis es krim mini memberikan

tanggapan bahwa es krim Magnum Mini merupakan es krim mini terbaik.

Perusahaan sebaiknya dalam menciptakan produk baru Magnum Mini

sebaiknya berpedoman pada kesuksesan produk induk, hal ini bertujuan untuk

mengurangi resiko yang akan diterima oleh konsumen.

3. Dimensi Kemiripian (X1) menurut konsumen sudah tepat karena Magnum

Mini memiliki tekstur dan rasa yang sama dengan produk induknya akan

tetapi yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah, menurut responden

Magnum Mini tidak memiliki identitas sendiri dibanding Magnum selain dari

perbedaan ukurannya. Konsumen yang beranggapan bahwa Magnum Mini

tidak memiliki perbedaan selain ukuran sebaiknya produsen lebih

menekankan identitas Magnum Mini sebagai es krim konsumsi

keluarga/family pack dengan ukuran kecil.
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4. Sikap Inovatif (X4) sebagai dimensi yang paling kecil pengaruhnya harus

lebih diperhatikan oleh perusahaan dengan cara memberikan stimulus

langsung pada konsumen seperti, memperbanyak Sales of Promotion dalam

acara-acara publik sehingga perusahaan dapat menstimulasi sikap invoatif dari

konsumen dan pada akhirnya konsumen yang hanya sekedar tahu akan merek

Magnum Mini dapat memperoleh kesempatan mencoba Magnum Mini.

5. Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat membantu untuk  dapat

mengembangkan penelitian selanjutnya, lalu disarankan peneliti lain

menambahkan variabel-variabel bebas lainnya agar lebih luas cakupannya

agar lebih mengetahui lagi mengenai perkembangan Citra Merek dan

Perluasan Lini.


