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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan

Pembelian Konsumen Distro Badger di Kota Bandung, maka penulis mengambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggapan konsumen mengenai brand image produk yaitu seluruh pernyataan

memenuhi kriteria karena berada pada interval 3,74 – 4,39 yang berarti baik.

Nilai rata-rata terbesar adalah 4,39 dimana Badger Invaders terkenal sebagai

merek distro dan nilai rata-rata pernyataan terendah 3,74 dimana produk

Badger tahan lama dalam penggunaannya. Rata-rata keseluruhan pernyataan

diatas adalah 3,58 yang berarti baik.

2. Tanggapan konsumen mengenai keputusan pembelian produk yaitu seluruh

pernyataan memenuhi kriteria karena berada pada interval 3,49 – 3,91 yang

berarti baik. Nilai rata-rata terbesar adalah 3,91 dimana produk Badger

Invaders memilik daya tarik yang kuat dibandingkan produk distro yang lain

dan nilai rata-rata pernyataan terendah 3,49 dimana menggunakan produk

Badger Invaders membuat konsumen yakin dan cocok dengan keinginannya.

Rata-rata keseluruhan pernyataan diatas adalah 2,65 yang berarti cukup baik

3. Pengaruh citra merek (brand image) terhadap keputusan pembelian oleh

konsumen atas produk di distro Badger menunjukkan bahwa kontribusi

dari Brand Image produk clothing Badger Invaders terhadap keputusan

pembelian konsumen adalah 7,2%. Kemudian sisanya sebesar 83,8%

perubahan yang terjadi pada variabel Y atau keputusan pembelian konsumen

disebabkan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti penulis.
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5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan maka dapat diberikan

saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi clothing

Badger Invanders,   yaitu :

1. Disarankan kepada pihak manajemen Badger Invanders untuk memerhatikan

faktor-faktor yang dapat memengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian

produk di luar dari pada faktor selain brand image.

2. Disarankan pula agar perlunya pihak manajemen Badger Invaders tetap

menjaga hubungan dan kerjasama yang terbina dengan baik kepada setiap

pelanggan khususnya dengan pangsa pasar pada segmen yang baru.

3. Mengingat bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap

keputusan konsumen dalam pembelian produk Badger adalah kualitas produk,

maka disarankan agar perlunya memerhatikan dan meningkatkan mutu atau

kualitas produk-produknya, hal ini dimaksudkan agar pelanggannya semakin

banyak serta memengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produk

Badger Invaders.


