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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

 Dalam berbagai hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan  pada penelitian ini bahwa : 

1. Dilihat dari karakteristik jenis kelamin pada responden laki-laki sebesar 

64% dan perempuan memiliki responden sebesar 36% berdasarkan hasil 

responden maka pada penelitian ini mayoritas berjenis kelamin laki-laki. 

2. Berdasarkan pekerjaan dari pelajar/mahasiswa memiliki sebesar 2% untuk 

pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil memiliki sebesar 6% untuk 

pekerjaan sebagai pegawai swasta memiliki sebesar 64% dan pekerjaan 

lainnya sebanyak 28%. Berdasarkan karakteristik pekerjaan mayoritas 

adalah pekerjaan pegawai swasta. 

3. Berdasarkan karakteristik menurut usia antara usia 19-25 tahun memiliki 

responden sebesar 11%, sedangkan untuk usia 25-35 tahun sebesar 33% 

usia 35-45 tahun sebesar 36% dan usia >45 tahun sebesar 20%. 

4. Citra merek, keterlibatan produk dan pengetahuan produk secara simultan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap niat membeli pada Pocari Sweat di 

Surabaya yang memiliki nilai signifikasi sebesar 0.000. 

5. Citra merek secara parsial berpengaruh signifikan terhadap niat membeli 

pada Pocari Sweat di surabaya yang memiliki nilai signifikasi sebesar 

0.001. 
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6. Keterlibatan produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap niat 

membeli pada Pocari Sweat di surabaya yang memiliki nilai signifikasi 

sebesar 0.000. 

7. Pengetahaun produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap niat 

membeli pada Pocari Sweat di surabaya yang memiliki nilai signifikasi 

sebesar 0.008. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Responden rata-rata berumur 35 tahun keatas sehingga dalam peneliti ini 

terlalu sedikit untuk umur dibawah 35 tahun kebawah sehingga kurangnya 

merata pada usia responden. 

2. Keterbatasan tiap item-item indikator pada kuesioner dan kurang bisa 

dipahami responden. 

3. Jumlah responden yang terbatas di kota surabaya sehingga kurangnya objektif 

dalam penelitian ini 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan pada hal-hal tersebut maka analisis penelitian yang telah 

disimpulkan, peneliti dapat memberikan  saran-saran yang dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak terkait : 

1. Bagi Perusahaan Pocari Sweat 

a. Berdasarkan pada analisis data dalam peneliti pada variabel niat 

membeli pada indikator pernyataan “ merekomendasikan orang lain 
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untuk membeli Pocari Sweat” bahwa masih ada rasa ragu-ragu  bahkan 

ada tidak setuju untuk merekomendasikan orang. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa produk Pocari Sweat masih belum dipercaya untuk 

direkomendasikan pada orang lain. 

b. Pocari Sweat harus berupaya untuk membuat inovasi pada produknya 

agar lebih dioptimalkan peminat konsumen lebih banyak lagi karena 

masih ada para responden yang memiliki rasa kurang mengetahui 

tentang Pocari Sweat. 

c. Dalam meningkatkan penjualan dalam variabel niat membeli, Pocari 

Sweat harus memperhatikan dan memantau pengetahuan produk yang 

dapat dilakukan melaui survey pengetahuan produk. Karena 

konsumen masih ada yang belum tahu mengenai Pocari Sweat. 

d. Perlu meningkatkan daya dalam keterlibatan produk, karena dalam 

item peryataan “ Saya merasa Pocari Sweat tidak terlalu penting” 

masih ada konsumen yang menyatakan setuju dengan item tersebut, 

maka bagi Pocari Sweat perlu menambahkan berbagai manfaat bagi 

konsumen agar para konsumen dapat mempercayai Pocari Sweat 

sebagai produk yang sangat penting. 

e. Lebih memperluas pemasaran dalam produk Pocari Sweat agar 

penjualan Pocari Sweat setiap tahun meningkat pesat. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Agar peneliti ini berjalan dengan lebih baik makan disarankan untuk 

menggunakan responden yang lebih banyak, karena karakter 
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responden berbeda-beda dan lebih banyak berbagai tanggapan yang 

ada serta pengambilan sampel tidak hanya di kota surabaya agar lebih 

meluas lagi 

b. Indikator dalam item peryataan lebih diperbanyak agar hasil 

pengolahannya lebih objektif dan para responden lebih konsisten 

dalam mengisi kuesioner. 

c. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik maka disarankan peneliti 

selanjutnya menambahkan segmentasi terhadap konsumen karena 

dalam peneliti ini berawal dari kriteria 19 tahun maka peneliti 

selanjutnya lebih diperluas dalam segmentasinya sehingga lebih 

bervariasi dalam tanggapan responden. 

d. Karakteristik responden lebih merata, agar semua karakteristik dapat 

memberikan tanggapan terhadap peneliti terdahulu.
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