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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Melalui hasil analisis yang sudah dilakukan baik secara deskriptif maupun 

statistik dengan regresi linier berganda maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Citra merek terhadap Niat Beli mempunyai nilai signifikan. Hal ini 

dikarenakan AMDK Cleo memiliki kualitas yang lebih baik di banding 

AMDK lain. Oleh sebab itu konsumen bersedia membeli AMDK Cleo di 

banding AMDK lain. Oleh sebab itu konsumen bersedia membeli AMDK 

Cleo dibanding AMDK lain. Selain itu AMDK Cleo juga mempunyai sejarah 

mutu yang baik, jadi konsumen bersedia merekomendasikan AMDK Cleo 

kepada orang lain. 

2.  Nilai yang Dirasa berpengaruh signifikan positif terhadap Niat Beli. Hal ini 

dikarenakan konsumen memilih AMDK Cleo karena harga air minum AMDK 

Cleo murah dan kualitasnya tinggi dengan begitu konsumen akan berniat 

untuk membeli AMDK Cleo dari pada AMDK lain. konsumen merespon Nilai 

yang Dirasa produk AMDK Cleo yang di lihat dari harga lebih bersaing dan 

kualitas untuk kesehatan yang lebih baik mempengaruhi niat beli konsumen 

oleh karena itu konsumen akan merekomendasikan AMDK Cleo kepada 

orang lain. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah Responden yang didapat 

kurang heterogen karena kebanyakan responden yang didapat adalah responden yang 

berada di Surabaya bagian Selatan, timur dan pusat dikarenakan distribusi Cleo di 

Surabaya daerah barat dan utara kurang terdistribusi dengan baik dan masi di kuasai 

oleh pangsa pasar AMDK lain. peneliti merasa kurang dapat menggambarkan dari 

hasil penelitian secara deskriptif. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil deskriptif variabel beserta indikator semua skor 

deskriptifnya pada peringkat yang bagus dan semua pendapat menyatakan setuju 

(3,41- 4,20). Namun pada hasil deskriptif variabel Niat Beli yaitu konsumen akan 

merekomendasikan AMDK Cleo kepada orang lain memiliki skor terendah 

dibandingkan skor indikator lainnya yaitu 3,94. Selain variabel niat beli, berdasarkan 

analisa Nilai yang Dirasa dan dilihat dari persepsi konsumen bahwa harga dan 

kualitas AMDK Cleo secara umum bagus yaitu dengan skor 4,00. Skor niat beli ini 

masi berada dibawah variabel nilai yang dirasa. harga dan kualitas yang bagus ini 

perlu di imbangi dengan niat beli yang tinggi. supaya dipresepsi lebih baik oleh 

konsumen, perusahaan harus meningkatkan niat beli konsumen dengan membuat 

iklan untuk membangun Citra Merek dari AMDK Cleo itu sendiri. Selain itu 

perusahaan harus selalu melakukan strategi promosi yang lebih gencar seperti 

membuat iklan yang lebih menonjolkan nilai dari segi pemrosesan air yang hiegenis, 

kandungan air murni pada AMDK Cleo, dan manfaat untuk kesehatanya dan juga 
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memberikan informasi yang lebih banyak mengenai keunggulan-keunggulan dari 

AMDK Cleo seperti manfaat untuk kesehatan dan kandungan air murninya pada 

produk AMDK Cleo melalui media masa maupun media cetak. Sedangkan saran bagi 

Peneliti Selanjutnya adalah disarankan untuk menambahkan atau  memperbaiki 

instrumen penelitian, bisa dengan cara menambah jumlah inidikator item pertanyaan 

dan menambah jumlah variabel yang tidak di ambil peneliti dalam penelitian ini, 

variabel-variabel yang di maksud meliputi, aspek Harga , EWOM, WOM, loyalitas 

konsumen, Kualitas Produk agar penelitian yang selanjutnya bisa lebih bervariasi 

hasilnya dan hasil yang lebih komprehensif. 
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