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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian hubungan brand image terhadap minat beli 

konsumen pada Distro ROCKMEN yang telah dibahas serta perhitungan-

perhitungan statistik yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut :

1. Melaluianalisisdeskriptifdariskor-skorjawabankuesionerpenelitian yang 

dikumpulkandari 100 orang yang dijadikansebagairesponden, 

dapatdiketahuibahwapadaumumnyapelaksanaanbrand imagepada Distro 

ROCKMENbaik. Hal 

tersebutdapatdilihatdariperolehanskoruntukvariabelBrand image 

yaitusebesar 3,98yang beradapada interval 3,40-4,19yang 

masukdalamkategoribaik.

2. MinatbelikonsumenpadaDistro ROCKMENsecaraumummenunjukanhasil 

yang berminat. Hasiltersebutdapatdilihatdariperolehanskor tertinggi 

untukvariabelminatbelikonsumenyaitu3,7.

3. Berdasarkanperhitungandenganmenggunakanmetodestatistik, 

makadapatdiketahui:

a. Berdasarkanhasilperhitungankoefisienkorelasidenganmenggunakankor

elasi Rank Spearman diperolehnilaisebesar0,759. 

Kesimpulanstatistiknyanya, terdapathubungan yang 

positifdansearahantarabrand image (X) terhadapminatbelikonsumen 

(Y) pada Distro ROCKMEN.

b. Hasilujikoefisiendeterminasi (Kd) adalah sebesar 57,61% mempunyai 

arti bahwa Brand Image (X) terhadap minat beli konsumen (Y) pada 

Distro ROCKMEN adalah sebesar 57,61% Sedangkan sisanya sebesar 

42,39% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada 

penelitian ini
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c. Berdasarkan hasil perhitungan diatas Thitung  >  Ttabel  bahwa hipotesis 

yang penulis buat dapat diterima, artinya hipotesis penulis terdukung 

oleh fakta-fakta dilapangan.Mengacu kepada perhitungan diatas, thitung

sebesar 11,54 berada pada daerah penolakan H0, dengan demikian  

hipotesis yang penulis ajukan pada Bab 1, yaitu : “Brand Image (X) 

Terhadap Minat Beli Konsumen (Y) Pada Distro ROCKMENDi 

Kota Bandung” Dapat diterima.

5.2. Saran

Padabagianakhirini, penulismengajukanbeberapa saran yang 

dapatdigunakansebagaibahanmasukandanpertimbanganbagiperusahaan.Adapun 

saran-saran yang penulisajukanantaralain:

1. Berdasarkan hasil analisa brand imagemengenai ‘Orang yang 

mengikuti perkembangan mode’ sebaiknya Distro ROCKMENselalu 

mengikuti perkembangan trend sekarang tanpa menghilangkan ciri 

khasdariROCKMEN sendiri. Seperti contohnya dalam beberapa bulan 

kebelakang mode motif yang sedang in adalah garis-garis putih dan 

hitam, buat tema produksi yang sama namun tanpa menghilangkan 

ornamen atau ciri khas dari ROCKMEN yang bertema rock.

2. Berdasarkan hasil analisa brand image  mengenai ‘mencerminkan 

mode masyarakat saat ini’ sebaiknya ROCKMEN tetap menyesuaikan 

kebiasaan dan keinginan masyarakat dalam berpakaian karena akan 

mempengaruhi image perusahaan bahwa ROCKMEN selalu up to 

date.

3. Berdasarkan hasil analisa brand image mengenai ‘pemakai terlihat 

berkelas’ sebaiknya ROCKMEN menambahkan produksi seperti jas, 

jaket, kemeja dan aksesoris lainnya yang menunjang penampilan 

konsumen akan terlihat lebih berkelas.

4. Berdasarkan hasil analisa brand image mengenai ‘warna beragam’ 

sebaiknya ROCKMEN menambahkan variasi warna yang lebih dari 

biasanya. Ciri khas dari produk ROCKMEN adalah warna-warna 
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gelap yang kuat, tambahkan beberapa warna dalam variasi produksi 

seperti penambahan warna dalam desain atau warna dasar.


