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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh melalui 

penyebaran kuesioner kepada 100 orang responden mengenai pengaruh Brand 

Image terhadap Keputusan pembelian konsumen produk sepatu Nike di kalangan 

mahasiswa Universitas Widyatama, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai 

berikut  : 

1. Brand image yang dimiliki oleh Produk Sepatu Nike di kalangan Mahasiswa 

Universitas Widyatama dapat dikatakan baik, hal ini ditunjukan dengan nilai 

rata-rata keseluruhan sebesar 3,89 yang berada pada interval 3,40-4,19. Hal-

hal yang mendukung antara lain, produk Sepatu Nike memenuhi keinginan 

konsumen dalam hal bersepatu, produk Sepatu Nike tahan lama dalam 

penggunaannya, desain produk Sepatu Nike yang sesuai dengan keinginan, 

harga produk Sepatu Nike sesuai dengan kualitas produknya. 

2. Keputusan pembelian pada Produk Sepatu Nike di kalangan Mahasiswa 

Universitas Widyatama dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari nilai 

rata-rata keseluruhan pernyataan sebesar 3,87 yang berada pada interval 3,40-

4,19. Hal-hal ini dikarenakan produk Sepatu Nike memiliki ketertarikan dalam 

desain sepatunya yang bervariasi dibandingkan produk sepatu lainnya. 

3. Berdasarkan hasil perihitungan Rank Spearman, maka diperoleh nilai rs 

sebesar 0,683, karena nilai rs berada diantara 0,600-0,799 maka hubungan 
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antara brand image dengan keputusan pembelian dapat dikatakan kuat. 

Besarnya pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian pada produk 

Sepatu Nike di kalangan Mahasiswa Universitas Widyatama sebesar 65,2% 

dan sisanya 34,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti oleh 

penulis.  

4. Berdasarkan perhitungan melaluli SPSS model summary besarnya adjusted R2 

adalah 0,743, hal ini berarti 74,3% keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh 

variabel brand image. Sedangkan sisanya 25,7% dijelaskan oleh variabel 

lainnya diluar brand image.  

5. Dari perhitungan uji hipotesis, dapat dilihat bahwa thitung 2,483 lebih besar dari 

ttabel 1,660, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dilihat dari hasil pengujian 

maka terdapat pengaruh brand image dengan keputusan pembelian konsumen 

pada kalangan Mahasiswa Universitas Widyatama. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba 

untuk memberikan saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan untuk kemajuan bagi perusahaan, antara lain : 

1. Menambah kerjasama dengan pihak-pihak olah raga lainnya, yaitu menambah 

kerjasama dengan club-club sepak bola Eropa dan Asia, serta menambah 

daftar atlit yang dijadikan ikon dari masing-masing produk Nike, seperti 

misalnya yang terdahulu Air Jordan dan lain-lain, sebagai pengembangan 

produk dan perluasan promosi. 
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2. Pihak Nike sebelum meluncurkan produk sepatu yang baru sebaiknya di 

periksa terlebih dahulu kualitas jahitan dan bahannya agar dalam 

peluncurannya tidak membuat kecewa konsumen karena kualitas yang buruk 

dan menghindari terjadi pertimbangan konsumen dalam pembelian sepatu 

Nike. 

3. Dari pihak Nike harus sering melakukan riset terhadap konsumennya untuk 

mengetahui keinginan dan model dari konsumen saat ini, dan sebaiknya 

barang yang reject dimusnahkan agar tidak terjadinya penjualan illegal yang 

dilakukan dengan kualitas yang kurang baik dan dijual dengan harga yang 

murah sehingga dapat menurunkan Brand Image pada Produk Sepatu Nike. 

 

  


