
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh celebrity endorser BoyBand 

Smash terhadap keputusan pembelian pada clothing Unkl347, yang telah dibahas 

serta perhitungan-perhitungan statistik yang dilakukan, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

Melalui analisis deskriptif dari skor-skor jawaban kuesioner penelitian yang 

dikumpulkan dari 100 orang yang dijadikan sebagai responden, dapat diketahui 

bahwa pada umumnya pelaksanaan celebrity endorser Boyband Smash dapat 

dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan skor untuk 

variabel celebrity endorser yaitu sebesar 3,24 yang berada pada interval 2,60-3,39 

yang masuk dalam kategori cukup baik. 

Keputusan Pembelian pada Clothing Unkl347 secara umum menunjukan hasil 

yang cukup baik. Hasil tersebut dapat dilihat dari perolehan skor untuk variabel 

keputusan pembelian yaitu 3,12 yang masuk dalam kategori cukup baik berada 

pada interval 2,60-3,39. 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode statistik, maka dapat 

diketahui: 

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi dengan menggunakan korelasi 

Rank Spearman diperoleh nilai sebesar 0,425. Dengan demikian hubungan antara 

celebrity endorser dengan keputusan pembelian dapat dikatakan cukup kuat, 

karena berada pada interval 0,400 – 0,599. Serta terdapat hubungan yang positif 

dan searah antara celebrity endorser Boyband Smash (X) terhadap keputusan 

pembelian (Y) pada Clothing Unkl347. 

Hasil uji koefisien determinasi pengaruh celebrity endorser Boyband Smash 

terhadap keputusan pembelian pada Clothing Unkl347 adalah sebesar 18.0% 

Sedangkan sisanya sebesar 82.0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti pada penelitian ini. 



 

 

Berdasarkan uji signifikansi diperoleh thitung sebesar 5,136, sedangkan ttabel sebesar 

1,663, thitung lebih besar dari ttabel (5,136 > 1,663) dan berdasarkan kriteria 

pengujian hipotesis, yaitu jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dengan demikian bahwa hipotesis yang penulis ajukan, yaitu: 

“Celebrity Endorser Boyband Smash (X) Terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Pada Clothing Unkl347” Dapat diterima. 

  

5.2  Saran 

 Pada bagian akhir ini, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat 

digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan. Adapun 

saran-saran yang penulis ajukan antara lain:  

Dari survei yang dilakukan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian 

perusahaan yaitu, Boyband Smash sebagai endorser dalam iklannya harus lebih 

dapat menyampaikan pesan secara baik kepada konsumen, agar konsumen merasa 

tertarik terhadap produk Clothing Unkl347. 

Clothing Unkl347 harus dapat memilih celebrity endorser yang memiliki 

intelektual skill yang tinggi sehingga dapat lebih menarik perhatian konsumen. 

Kemudian Unkl347 harus dapat memilih celebrity endorser yang digemari oleh 

semua kalangan atau menyesuaikan dengan segmen perusahaan dan memilih 

celebrity endorser yang memiliki pengalaman pada bidang periklanan. 

Perusahaan pun sebaiknya memilih media lain dalam mempromosikan produk 

atau brand nya. 

 

 

 

 

 

 


