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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penyusunan tesis dari bab sebelumnya, maka pada bab 

ini yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa 

uraian untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan penelitian, adalah sebagai 

berikut: 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini didasarkan pada Theory of Planned Behavior yang 

dikemukakan Icek Ajzen (1991), yang didalamnya terdapat variabel-variabel yang 

mempengaruhi perilaku yang diperantarai oleh niat. Modifikasi Theory of Planned 

Behavior dapat dilakukan sesuai dengan obyek penelitian. Pada penelitian ini teori 

dan metode disertai dengan ukuran reliabilitas dan validitas suatu varibel attitude, 

subjective norm, dan perceived behavior yang dilihat pengaruhnya terhadap brand 

image dan niat beli pada kosmetik halal Wardah di Bandung. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara semua variabel 

attitude, subjective norm, dan perceived behavior  terbukti mempunyai pengaruh 

signifikan brand image dan niat beli pada kosmetik halal wardah di Bandung. 

 

Berdasarkan rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 

5.1.1  Kesimpulan hasil perhitungan berdasarkan kuesioner 

 

1. Berdasarkan hasil analisis melalui kuesioner diperoleh hasil perhitungan 

dari setiap butir  pertanyaan variabel attitude tergolong tinggi dengan 

rata-rata interval 3.91. Hal ini didukung pula oleh data yang diolah 

melalui SPSS bahwa attitude berpengaruh signifikan secara statistik 
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terhadap brand image. Dimana sikap responden terhadap kosmetik 

Wardah  dapat membuat mereka lebih cantik  dengan rata-rata interval 

jawaban 3.84, nilai rata-rata yang tinggi menunjukkan responden 

menunjukkan sikap/attitude yang positif terhadap kosmetik Wardah.  

Tanggapan responden dalam memilih kosmetik Wardah sebagai kosmetik 

adalah bijaksana menujukkan rata-rata 3.80, hal tersebut  menunjukkan 

respon yang baik. Hal ini didukung juga dengan tanggapan responden 

yang baik tentang membeli kosmetik Wardah menguntungkan responden 

dimana rata-rata interval 3.87. Adapun tanggapan respoden terhadap niat 

membeli kosmetik Wardah adalah karena aman dan nyaman, nilai rata-

rata inerval masing-masing 4.07 dan 4.0, dapat disimpulkan bahwa sikap 

merupakan ungkapan perasaan, pengetahuan dan berujung pada tindakan 

responden terhadap niat beli karena menganggap bahwa kosmetik Wardah 

sudah terjamin aman dan nyaman.  

2. Berdasarkan hasil analisis melalui kuesioner didapat hasil perhitungan 

dari masing-masing pertanyaan variabel subjektif norm. Pada variabel ini 

menunjukkan secara spesifik tanggapan responden dalam menunjukkan 

perilakunya terhadap kosmetik halal yang  tinggi dengan nilai rata-rata 

interval 3.72. Dimana  hal tersebut dapat diartikan bahwa responden 

secara mayoritas  menilai bahwa subjektif norm mempengaruhi brand 

image dan niat beli. Hal tersebut juga didukung oleh hasil pengolahan 

data yang terbukti signifikan.  

3. Berdasarkan hasil analisis melalui kuisioner didapat hasil perhitungan dari 

masing-masing pertanyaan variabel perveived behavioral control dengan 

nilai rata-rata interval 3.81. Dimana hal tersebut dapat diartikan bahwa 

responden dapat dengan mudah menentukan tindakannya  berupa niat 

membeli kosmetik Wardah . 

4. Berdasarkan hasil analisis melalui kuisioner didapat hasil perhitungan dari 

masing-masing pertanyaan variabel brand image dan niat beli  degan rata-

rata interval 3.87 dan 3.69. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata yang tinggi dari responden menganggap bahwa citra merek dapat 
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mempengaruhi niat beli. Sehingga dapat diartikan bahwa mayoritas 

responden menganggap bahwa citra merek kosmetik Wardah sebagai 

kosmetik yang halal dapat menjadi pertimbangan responden dalam 

melakukan niat beli.   

 

5.1.2  Kesimpulan hasil perhitungan berdasarkan hipotesis 

 

1. Attitude  berpengaruh signifikan  terhadap terhadap variabel brand image 

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa variabel perceived behavior, 

brand image  berpengaruh terhadap terhadap variabel niat beli, hal ini dapat 

dilihat dari nilai signifikansi yang lebih kecil (0.00)  dari taraf kesalahan 0.05. 

Artinya adalah dan Hi diterima sehingga kesimpulannya adalah, attitude, 

berpengaruh signifikan  terhadap terhadap variabel brand image. 

 

2. Subjective norm  berpengaruh signifikan  terhadap terhadap variabel 

brand image 

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa variabel perceived behavior, 

brand image  berpengaruh terhadap terhadap variabel niat beli, hal ini dapat 

dilihat dari nilai signifikansi yang lebih kecil (0.00)  dari taraf kesalahan 0.05. 

Artinya adalah dan Hi diterima sehingga kesimpulannya adalah subjective 

norm  berpengaruh signifikan  terhadap terhadap variabel brand image. 

 

3. Perceived Behavioral Control berpengaruh signifikan  terhadap terhadap 

variabel niat beli 

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa variabel perceived behavior, 

berpengaruh terhadap terhadap variabel niat beli, hal ini dapat dilihat dari 

nilai signifikansi yang lebih kecil (0.00)  dari taraf kesalahan 0.05. Artinya 

adalah Hi diterima sehingga kesimpulannya adalah perceived behavioral 

control , berpengaruh signifikan terhadap terhadap variabel niat beli. 
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4. Perceived Behavior, Brand Image  berpengaruh signifikan  terhadap 

terhadap   variabel niat beli  

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa variabel perceived behavior, brand 

image  berpengaruh terhadap terhadap variabel niat beli, hal ini dapat dilihat dari 

nilai signifikansi yang lebih kecil (0.00)  dari taraf kesalahan 0.05. Artinya adalah 

Hi diterima sehingga kesimpulannya adalah perceived behavior, brand image  

berpengaruh signifikan terhadap terhadap variabel niat beli. 

 

Maka berdasarkan hipotesis yang saya ajukan “Analisis Theory of 

Planned Behavior terhadap Brand Image dan Niat beli konsumen pada kosmetik 

halal Wardah di Bandung”, dapat diterima. Hal ini disebabkan karena variabel 

attitude, subjective norm, perceived behavioral control berpengaruh signifikan 

terhadap brand image dan niat beli. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat dirumuskan saran-saran 

terkait, yakni: 

 

5.2.1 Saran untuk perusahaan kosmetik secara umum 

1. Mengingat pentingnya label halal bagi masyarakat khususnya pengguna 

kosmetik, perusahaan kosmetik sebaiknya tetap mencantumkan label halal 

pada semua produknya dan menambah pencantuman label halal bagi 

produk yang belum mendapat label halal terlebih dengan adanya 

perlindungan bagi konsumen melalui Undang-undang tentang jaminan 

produk halal untuk konsumen .  

2. Hasil kuesioner yang menunjukkan antusiasme dan niat beli yang baik 

terhadap kosmetik Wardah dapat dijadikan acuan bagi produsen kosmetik 

untuk menyegarakan memberi label halal bagi konsumen selain harus 

tetap bertanggung jawab akan kualitas dan mutu produk untuk menjaga 

loyalitas konsumen.  
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3. Brand Image kosmetik Wardah sebagai kosmetik yang mencitrakan 

kosmetik halal dapat menjadi acuan bagi perusahaan kosmetik lainnya 

untuk membentuk citra yang memberikan jaminan rasa aman, nyaman dan 

halal bagi konsumennya.  

4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa brand image 

berpengaruh signifikan terhadap niat beli dalam kasus ini, dengan 

memcantumkan label halal pada produk kosmetik oleh Wardah bisa diikuti 

oleh produsen kosmetik lain yang segmentasi pasarnya muslim, karena 

mayoritas penduduk Indonesia Muslim 

 

5.2.2 Saran untuk penelitian selanjutnya 

 

1. Penggunaan metode yang lebih baik dan jumlah sampel yang lebih banyak 

sehingga mempermudah penelitian. 

2. Penelitian ini dapat dilakukan di kota lainnya di Indonesia  mengingat 

karakteristik demografis dan psikologis yang  berbeda di setiap daerah 

sehingga dihasikan penelitian yang lebih beragam. Serta dengan objek 

penelitian selain dari kosmetik Wardah.   

3. Penyebaran kuesioner yang dilakukan dapat melalui online sehingga 

proses pengumpulan data dapat terkumpul dalam waktu yang relatif  lebih 

cepat  untuk memenuhi jumlah responden yang diharapkan oleh peneliti.  
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