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`BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan secara deskriptif 

maupun statistik dengan menggunakan Structural Equation Modeling dengan 

progam AMOS 22 dan metode estimasi Maximum Likehood, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Persepsi kualitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Niat beli 

susu kemasan Frisian Flag di Surabaya. 

2. Pengaruh Persepsi kualitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

Sikap merek susu kemasan Frisian Flag di Surabaya.  

3. Pengaruh  Sikap merek tidak berpengaruh signifikan terhadap Niat beli 

susu kemasan Frisian Flag di Surabaya. 

4. Pengaruh Sikap merek memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

Preferensi merek susu kemasan Frisian Flag di Surabaya. 

5. Pengaruh  Preferensi merek tidak berpengaruh signifikan terhadap Niat 

beli susu kemasan Frisian Flag di Surabaya. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penelitian ini mempunyai 

beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti mengalami kesulitan tapi berhasil dalam mencari calon responden 

sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, karena peneliti harus terlebih 

dahulu menanyakan data pribadi seperti nomor telepon yang bersifat 

privasi oleh sebagian responden. 

2. Peneliti mengalami kendala yang bersifat situasional, dimana responden 

kurang merespon dan menganggap tidak penting dalam mengisi kuesioner 

sehingga akan mempengaruhi jawaban responden dan sulitnya responden 

meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner. 

3. Dalam penelitian ini, terdapat 4 indikator kuisioner yang tidak normal 

yaitu indikator NB 1, NB 2, PM 1 dan PM 3.  

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka 

peneliti dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait. Adapun saran-sarnnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pihak susu kemasan Frisian Flag 

a. Dilihat dari hasil olah data variabel Persepsi kualitas, hasil terrendah 

adalah indikator pernyataan mengenai keandalan kualitas susu kemasan 

Frisian Flag. Hasil ini dapat membuktikan bahwa konsumen belum 

sepenuhnya yakin dengan keandalan kualitas dari susu kemasan Frisian 
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Flag. Dan disarankan bagi pihak susu Frisian Flag untuk terus 

meningkatkan kualitas pada produknya diantaranya menyesuaikan produk 

dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, ini bertujuan agar timbul 

perasaan senang saat konsumen mengkonsumsi susu kemasan Frisian 

Flag, khusunsya konsumen di Surabaya.  

b. Dilihat dari hasil olah data variabel Sikap merek, hasil terendah adalah 

item pernyataan mengenai perasaan senang konsumen saat mengkonsumsi 

susu kemasan Frisian Flag. Hasil ini dapat membuktikan bahwa konsumen 

belum sepenuhnya senang saat mengkonsumsi susu kemasan Frisian Flag. 

Dan disarankan bagi pihak susu Frisian Flag untuk menambah beberapa 

inovasi atau varians rasa yang lebih banyak agar konsumen lebih tertarik 

lagi pada susu kemasan Frisian Flag terutama konsumen yang berada di 

Surabaya. 

c. Dilihat dari hasil olah data pada variabel Preferensi merek, terdapat hasil 

terendah yaitu indikator pernyataan menjadi pilihan pertama saat 

konsumen akan membeli produk susu kemasan. Hasil ini dapat 

membuktikan bahwa konsumen belum menjadikan susu kemasan Frisian 

Flag menjadi pilihan pertama saat akan membeli produk susu kemasan. 

Disarankan bagi pihak susu Frisian Flag agar terus membuat promosi agar 

konsumen lebih tertarik lagi dan membuat mindset di benak konsumen 

seperti membuat slogan khusus untuk susu kemasan Frisian Flag ini, 

sehingga konsumen dapat menjadikan pertama kali dibenak mereka saat 

akan membeli susu kemasan adalah merek Frisian Flag.  
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d. Dilihat dari hasil olah data variabel niat beli, hasil terendah adalah item 

pernyataan mengenai apakah konsumen memiliki niat untuk membeli susu 

kemasan Frisian Flag di masa depan. Hasil ini membuktikan bahwa minat 

konsumen untuk membeli susu kemasan Frisian Flag di masa depan belum 

terlalu tinggi. Dan disarankan untuk pihak susu kemasan Frisian Flag agar 

meningkatkan kualitas produknya, meningkatkan promosi dan menambah 

inovasi rasa sesuai dengan keinginan konsumen, agar dapat meningkatkan 

loyalitas atau kesetiaan pada konsumen susu kemasan Frisian Flag, 

khususnya konsumen di Surabaya. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Agar mendapatkan model yang baik dengan didukung oleh teori empiris 

yang kuat, maka disarankan untuk lebih memperbanyak referensi dari penelitian 

lain agar mampu mendukung topik yang diteliti. Saran untuk peneliti selanjutnya 

yaitu agar meneliti tentang variabel harga dan produk yang berhubungan dengan 

rasa dari produk yang dipilih terutama produk Consumer Goods.  
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