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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Setelah peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, 

penyebaran kuesioner dan pengujian hipotesis dengan tujuan mengetahui 

bagaimana pengaruh citra merek terhadap proses keputusan pemnelian konsumen 

Cerva Store Bandung, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh melalui 

penyebaran kuesioner kepada 100 responden, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Tanggapan konsumen mengenai citra merek Cerva Store dapat dikatakan baik, 

hal ini dilihat dari nilai rata-rata jawaban responden. Meskipun demikian 

terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti pemakai produk 

Cerva Store yang berkelas sosial menengah atas memiliki rata-rata paling 

rendah, artinya memang target pasar Cerva merupakan anak-anak muda 

seperti pelajar SMA dan mahasiswa dengan kelas sosial yang lebih merata. 

2. Tanggapan konsumen mengenai proses keputusan pembelian konsumen Cerva 

Store dapat dikatakan baik, hal ini dilihat dari nilai rata-rata jawaban 

responden. Meskipun demikian terdapat beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan yaitu pernyataan untuk kepuasan setelah menggunakan produk 

Cerva Store karena pernyataan tersebut memiliki nilai lebih rendah 

dibandingkan dengan rata-rata secara keseluruhan. 

3. Citra merek mempunyai korelasi yang positif dan signifikan terhadap variabel 

proses keputusan pembelian konsumen Cerva Store Bandung. Artinya citra 

merek yang baik akan menyebabkan perubahan pada proses keputusan 

pembelian konsumen Cerva Store Bandung. Sedangkan secara parsial sub 

variabel citra perusahaan memiliki korelasi yang positif akan tetapi tidak 

signifikan, kemudian citra pemakai dan citra produk memiliki korelasi positif 

dan signifikan. 
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5.2 Saran 

 Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisis maka penulis akan 

memberikan saran untuk dapat digunakan perusahaan dalam mengatasi 

kekurangan yang ada, yaitu: 

1. Secara keseluruhan citra merek memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

proses keputusan pembelian, akan tetapi dalam penelitian ini citra merek 

diketahui terdiri dari tiga komponen/sub variabel yaitu: 

a. Citra perusahaan yang tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

proses keputusan pembelian, karena memang distro Cerva ini relatif baru 

dibanding distro lainnya yang ada di Bandung. Untuk itu Cerva perlu 

melakukan promosi distronya, seperti mengadakan acara musik yang 

disponsori oleh Cerva setiap akhir pekan dan yang mengisi acara tersebut 

bisa dengan band pendatang baru seperti Hersk, kemudian penyanyi solo 

seperti Nadya Fatira. Karena Cerva selama ini hanya mempromosikan 

produk-produk supplier yang dijualnya saja. 

b. Citra pemakai memiliki pengaruh secara signifikan terhadap proses 

keputusan pembelian, karena Cerva memiliki endorser yang mempunyai 

potensi dalam menarik konsumen untuk melakukan pembeilan. Untuk itu 

Cerva mempertahankan hal ini dengan memelihara konsistensi dalam 

mendapatkan endorser yang potensial. Maksudnya menggunakan artis 

seperti Chelsea Islan yang merupakan artis fenomenal saat ini untuk 

menjadi endorser atau menggunakan tokoh-tokoh musisi seperti Virzha 

Idol yang memiliki citra positif di mata masyarakat. 

c. Citra produk memiliki pengaruh secara signifikan terhadap proses 

keputusan pembelian, karena Cerva memiliki hubungan yang baik dengan 

beberapa supplier produk yang sudah memiliki citra positif di Kota 

Bandung. Untuk itu Cerva perlu menjaga hubungan tersebut agar para 

supplier tetap percaya produknya akan terjual dengan baik. Maksudnya 

seperti mengadakan sebuah pertemuan dengan para supplier produk untuk 

membahas mengenai bagaimana produk mereka terjual di Cerva agar 

Cerva tetap mendapatkan kepercayaan dari para supplier. 
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2. Cerva Store perlu meningkatkan dalam mendapatkan supplier produk yang 

lebih baik lagi dari sebelumnya seperti menjual produk sepatu dari Amble dan 

Brodo, agar target pasar Cerva bisa ditambah lagi yaitu dengan orang-orang 

kalangan kelas sosial menengah atas. Hal ini untuk meningkatkan citra merek 

Cerva dimata masyarakat agar menjadi distro yang lebih memiliki kelas dari 

sebelumnya. 

3. Untuk mendapatkan kepuasan ketika konsumen sudah menggunakan produk 

Cerva, maka Cerva juga harus lebih baik lagi dalam menseleksi produk yang 

ditawarkan supplier seperti produk-produk yang cacat atau kurang rapih harus 

lebih diperhatikan agar produk yang dijual di Cerva dapat memuaskan setiap 

konsumen yang membeli dan menggunakan produk tersebut. Maksudnya 

kontrol kualitas bisa dilakukan untuk menjaga produk yang dijual kepada 

konsumen akhir. 


