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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mngetahui

Pengaruh Brand Image dan Desain Produk Terhadap Niat Beli Ulang Pada

Clothing UNKL347 kepada responden yatiu konsumen yang sedang berada di

Clothing UNKL347, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan

memberikan saran sebagai masukan bagi perusahaan. Berikut hasil kesimpulan

dari penelitian yang dilakukan :

1. Pengaruh Brand Image terhadap niat beli ulang pada responden

konsumen yang sedang berada di Clothing UNKL347, memiliki

hubungan yang searah dan signifikan karena memiliki nilai yang

plus (+) yaitu sebesar 0,478 dan nilai P > 0,05 yaitu sebesar 0,00

artinya brand image memiliki hubungan yang kuat dan signifikan

dengan niat beli.

2. Pengaruh desain produk terhadap niat beli ulang pada responden

pengunjung store UNKL347, memiliki hunungan yang plus (+)

yaitu sebesar 0,191 dan nilai P > 0,05 yaitu sebesar 0,00 artinya,

desain produk memiliki hubungan yang sedang dan siginifikan

dengan niat beli.

3. Hasil perhitungan koefisien determinasi parsial, pengaruh brand

image terhadap niat beli ulang sebesar 39,816% dan pengaruh

desain produk terhadap niat beli ulang sebesar 25,100%. Selain itu

keduanya berpengaruh secara signifikan dengan nilai F (44,671)

dan nilai P (0,00)
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dibahas di atas maka

penulis mencoba menyampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan

beberapa pihak antara lain :

 Berdasarkan hasil jawaban responden yang paling besar yaitu “Layanan

kasir di Clothing UNKL347 ramah”, sehingga Clothing UNKL347

diharapkan mampu mempertahankan layanan kasir yang ramah dan yang

paling rendah yaitu “Layanan shopkeeper di Clothing UNKL347 ramah”,

sehingga Clothing UNKL347 diharapkan perlu lebih memperhatikan

layanan shopkeeper untuk memberikan pelayanan yang ramah agar

terciptanya niat beli ulang.

 Berdasarkan hasil jawaban responden yang paling besar yaitu “Desain

produk UNKL347 mengikuti trend masa kini”, sehingga Clothing

UNKL347 diharapkan mampu mempertahankan ide-ide kreatif agar selalu

mengikuti trend dan gaya masa kini dan yang paling rendah yaitu “Warna

dari produk UNKL347 bervariasi” sehingga Clothing UNKL347

diharapkan dapat menciptakan variasi warna pada setiap produk yang

diciptakan oleh Clothing UNKL347 agar terciptanya niat beli ulang.

 Berdasarkan hasil jawaban responden yang paling besar yaitu “Saya

berniat  berbelanja kembali Produk UNKL347 menggunakan kartu kredit”,

sehingga Clothing UNKL347 diharapkan mampu mempertahankan

program diskon menggunakan kartu kredit agar kosumen tertarik untuk

melakukan pembelian dikemudian hari dan yang paling rendah yaitu “Saya

berniat membeli kembali produk UNKL347 pada bulan ini” sehingga

Clothing UNKL347 diharapkan mampu menciptakan produk yang

diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen agar tercipta niat beli ulang.
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 Berdasarkan fenomena yang diambil oleh peneliti bahwa Clothing

UNKL37 mengalami penurunan penjualan padahal  jumlah desain produk

meningkat. Hasil penelitian membuktikan bahwa brand image menjadi

keunggulan Clothing UNKL347 sehingga terciptanya niat beli. Sehingga

Clothing UNKL347 harus mampu mempertahankan brand image dan

dapat lebih memperhatikan desain produk. Cara yang dapat dilakukan

antara lain meciptakan produk yang lebih bervariasi dan inovatif serta

bermanfaat untuk konsumen yang menggunakanya.

5.3 Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ada beberapa

keterbatasan yang tidak diteliti oleh penulis antara lain :

1. Penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode non probality

sampling (NPS) berarti penarikan sample yang dilakukan ketika unsur-

unsur populasi tidak diketahui atau tidak mempunyai peluang yang sama

untuk dipilih menjadi sample. Oleh karena itu, kemungkinan hasil yang

diperoleh dalam penelitian tidak mewakili seluruh populasi responden

yang sedang berada di Clothing UNKL347

2. Berdasarkan variabel yang diteliti dalam penelitian ini, tidak semua

variabel independen mencerminkan seluruh variabel yang mempengaruhi

variabel dependen. Terlihat dari perhitungan koefisien determinasi tidak

semua memiliki nilai 100% karena adanya beberapa variabel yang tidak

diteliti oleh penulis.


