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BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI MANAJERIAL DAN SARAN

V.I Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap variabel-variabel citra merek, harga, iklan

dan keputusan pembelian, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Citra merek berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian. Hal ini

menunjukkan bahwa citra merek memberikan dampak pada keputusan

konsumen dalam membeli Indomie mie goreng.

b. Harga tidak berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian. Hal ini

menunjukkan bahwa untuk harga yang murah tidak memberikan pengaruh

signifikan pada keputusan pembelian Indomie mie goreng.

c. Iklan tidak berpengaruh langsung keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan

bahwa untuk iklan televisi yang menjadi objek penelitian tidak memberikan

pengaruh signifikan pada keputusan pembelian Indomie mie goreng.

d. Citra merek, harga dan iklan berpengaruh secara bersama-sama terhadap

keputusan pembelian Indomie mie goreng.

V.2 Implikasi Manajerial

Dari hasil penelitian, tampak bahwa variabel citra merek yaitu mempunyai

reputasi yang baik terhadap konsumen adalah yang paling besar memberikan dampak

atau pengaruh terhadap keputusan pembelian, dibandingkan variabel harga dan iklan.

Adapun implikasi manajerial yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen dalam

upaya meningkatkan pengaruh variabel citra merek terhadap keputusan pembelian,

antara lain :

a. Meningkatkan citra merek yang positif terhadap stereotipe mie instan Indomie

sebagai makanan tidak sehat oleh sebagian masyarakat. Variabel citra merek

adalah yang paling tinggi pengaruhnya terhadap keputusan pembelian yang

meliputi merek yang mudah dikenali oleh konsumen, merek yang mempunyai

reputasi yang baik terhadap konsumen, merek yang selalu diingat dalam
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pikiran konsumen. Mengingat slogan “Indomie Seleraku” membuat image

positif di benak konsumen, ditambah promosi yang di kemas secara menarik

menambah kuatnya merek mudah di kenali oleh konsumen.

Citra merek ini dapat juga ditingkatkan dengan dengan memberikan kualitas

produk yang baik, misalnya dengan memberikan komposisi bumbu yang

lengkap dalam kemasannya sehingga konsumen tidak merasa dirugikan saat

membeli produk tersebut.

b. Memperhatikan reputasi yang sudah dibangun sampai sekarang agar dapat

terus bertahan. Walau dirasa perusahaan produsen Indomie adalah perusahaan

besar yang sudah go-public, namun perlu juga diperhatikan aspek-aspek agar

tidak ditinggalkan oleh konsumen loyal ataupun diambil pangsa pasarnya oleh

perusahaan kompetitor. Misalnya mempertahankan citra merek di benak

konsumen dengan menghasilkan iklan yang kreatif dan selalu diingat oleh

konsumen. Seperti yang dilakukan oleh kompetitor Mie Sedaap saat muncul

tahun 2003, menghasilkan iklan yang menarik perhatian. Alhasil sebagian

konsumen Indomie beralih ke merek Mie Sedaap.

c. Menghasilkan produk mie instan yang aman walaupun dikonsumsi sering oleh

konsumen. Hal ini bisa menjadi nilai jual lebih dibandingkan kompetitor lain.

Salah satunya dengan inovasi bumbu dan bahan pembuat mie yang terbuat

dari bahan yang aman jika dikonsumsi sering oleh konsumen. Ini dikarenakan

konsumen sekarang semakin pintar dan kritis akan kesehatan mereka sendiri,

sehingga walaupun mereka penikmat Indomie mie goreng tetapi mereka juga

tidak ingin ada efek negatif jika mengkonsumsi produk tersebut terlalu

banyak. Seperti misalnya kasus penarikan produk Indomie di Taiwan dimana

dalam kandungan bumbunya terdapat bahan yang tidak diperbolehkan sebagai

pengawet makanan di Taiwan yaitu pada bumbu Indomie goreng saus

barbeque. Tentunya hal ini jangan sampai terulang kembali apalagi terjadi di

luar negeri, dimana seharusnya produk yang akan diekspor ke luar negeri

harus mengikuti standar yang berlaku pada negara tujuan ekspor.
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d. Manajemen Indofood sebagai produsen juga perlu merencanakan

pengembangan yang berkaitan dengan citra merek, antara lain :

 Melakukan diversifikasi produk dengan cita rasa yang mudah diterima di

lidah masyarakat Indonesia, dikarenakan ada sebagian produk Indomie

yang diluncurkan namin kurang diterima di pasaran, karena rasanya

kurang cocok di lidah masyarakat. Contohnya menurut sebagian

responden seperti Mie Goreng Cabai Ijo atau Mie Rebus Rasa Telor

Kocok. Sebelum mengeluarkan produk baru, hendaknya perusahaan

melakukan survey market pasar terlebih dahulu dan melakukan riset pada

konsumen untuk melihat bagaimana respon konsumen terhadap varian

rasa baru. Dari sini bisa diklasifikasikan, konsumen tipe apa  dan daerah

mana yang tepat untuk mendistribusikan produknya.

 Memberikan promosi terbaik terhadap konsumen mengingat merek

Indomie mempunyai reputasi yang baik terhadap konsumen dan

konsumen telah menjadi pelanggan setia sejak lama. Terbukti dengan

market share yang dikuasai oleh merek Indomie untuk kategori market

mie instan di Indonesia. Salah satunya dengan memberikan promo diskon

jika konsumen membeli 10 bungkus mie instan dan promo diskon jika

pembelian 1 dus.

 Menganalisis kembali apakah kualitas yang diberikan sudah maksimal

sehingga konsumen merasa puas terhadap merek Indomie. Misalnya

melakukan survey kepuasan pelanggan di mal atau pusat perbelanjaan

dimana konsumen mudah ditemui. Kurang dari 5 menit perbincangan

dengan konsumen di mal, bisa didapatkan data kepuasan pelanggan yang

ingin dicari.

e. Tetap menanyangkan iklan televisi Indomie dari sisi korporasi dalam hal ini

produk-produk merek Indomie yang mempunyai berbagai varian rasa berbeda.

Walaupun pada penelitian ini menghasilkan bahwa iklan televisi tidak

berpengaruh terhadap keputusan pembelian oleh mahasiswa UPN “Veteran”
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namun televisi tetap menjadi sarana iklan yang penting. Hal ini dikarenakan

jangkauan televisi yang cukup luas ke masyarakat. Sebagai contoh, di

Amerika Serikat, menurut survei AC Nielsen, 99% rumah tangga punya

Televisi dan 95% diantaranya yang menonton tayangan TV setiap hari. Dua

pertiga rumah di AS punya lebih 3 TV di rumahnya. Rata-rata rumah di AS

menyalakan TV selama 7 jam sehari. Rata-rata orang dewasa menghabiskan 5

jam sehari di depan TV, sementara anak-anak (2-7 tahun) menghabiskan 4

jam sehari. Namun, situasi ini sudah mulai berubah dengan perkembangan

ponsel, komputer, iPad, Twitter, dan media sosial. Banyak remaja AS beralih

ke teknologi baru ini. Meski demikian, komputer dan internet belum

menggantikan dominasi TV. Pengaruh internet hanya menambah waktu orang

untuk mengakses internet guna menambah imajinasi dan ide mereka.

Sedangkan di Indonesia, hampir 40 juta rumah tangga punya TV.

Jumlah pemirsa TV Indonesia setiap harinya mencapai 55 juta orang.

Sementara survei AC Nielsen menyebutkan, konsumsi media TV masih

mendominasi konsumsi media di Indonesia, yakni mencapai 94%. Dalam

sehari, pemirsa TV Indonesia bisa menghabiskan sekitar 4,5 jam duduk di

depan TV. Sementara pengguna internet di Indonesia tahun 2012 mencapai 63

juta orang atau 24,23 persen dari total populasi negara ini.

Oleh karena itu, walaupun sekarang ini perkembangan internet yang

mudah diakses melalui handphone, laptop ataupun tablet, namun iklan

melalui televisi tetap menjadi cara yang efektif untuk menjangkau seluruh

tempat di dunia. Ini dapat menciptakan peluang untuk investasi baru bagi

korporasi besar seperti Indofood. Tak hanya itu, iklan melalui televisi bisa

meningkatkan efisiensi dalam hal pengelolaan sumber daya, perencanaan

produksi, pemasaran, dan distribusi bagi jutaan komoditas dan produksi

mereka.

f. Memberikan harga produk dengan harga yang kompetitif agar tidak

ditinggalkan pelanggan yang setia dan dapat menjangkau pelanggan baru yang
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membeli dengan pertimbangan harga. Walaupun pada hasil penelitian ini

menunjukkan harga tidak berpengaruh signifikan untuk kategori mahasiswa,

namun untuk pembelian 1 dus, harga produk mie goreng Indomie masih lebih

mahal dibandingkan kompetitor. Untuk konsumen yang membeli 1 dus, tentu

masalah harga akan menjadi pertimbangan mereka dalam melakukan

pembelian. Saat pembelian dalam kemasan dus, ada baiknya juga perusahaan

memberikan promo atau hadiah (misalnya piring atau gelas, deterjen sachet

dan lain-lain) agar dapat menarik konsumen untuk membeli. Sehingga

pertimbangan harga yang lebih mahal sedikit akan mengalihkan pertimbangan

konsumen agar dapat membeli dikarenakan mereka  berasumsi bahwa uang

yang mereka keluarkan tetap sepadan dengan adanya hadiah tersebut.

V.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi diatas, disarankan hal-hal sebagai

berikut :

a. Bagi pihak perusahaan, walaupun harga dan iklan tidak berpengaruh langsung

terhadap keputusan pembelian, pihak manajemen perlu mempertimbangkan

memberikan harga yang kompetitif dibandingkan harga yang ditawarkan merek

lain. Misalnya gratis piring atau produk lain, jika pembelian 1 karton Indomie

mie goreng, dan lain-lain. Iklan juga perlu diperhatikan dengan memberikan

informasi yang bermanfaat dalam hal memperbaiki image yang sebagian

masyarakat mempunyai anggapan negatif terhadap produk mie instan. Misalnya

dengan inovasi membuat mie sehat yang terbuat dari bahan baku yang tidak

menimbulkan efek samping  jika dikonsumsi sering oleh konsumen. Hal ini

dapat dilakukan perusahaan dengan memperkuat divisi penelitian dan

pengembangannya (research and development).

b.Bagi peneliti selanjutnya, saat menyebarkan kuisioner hendaknya dapat

menemani responden secara langsung/ tatap muka. Akan lebih baik jika

dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang nyaman bagi responden untuk
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mengisi kuisioner yang diberikan, misalnya saat sedang jam istirahat. Dengan

ini diharapkan dapat mengurangi bias yang dimungkinkan terjadi selama

responden menjawab item pertanyaan dengan terburu-buru dan karena

pengaruh responden lain.

c. Bagi peneliti selanjutnya, saat pembuatan kuisioner kiranya menggunakan

kalimat yang sederhana dan mudah dipahami oleh responden sehingga maksud

pernyataan dapat ditangkap dengan baik oleh responden. Misalnya dengan

kalimat pendek dan kuisioner yang tidak terlalu banyak yang dapat

menimbulkan perasaan malas mengisi kuisioner dari responden.

d.Untuk penelitian selanjutnya, masih ada faktor-faktor lain yang perlu dikaji

lebih jauh seperti top of mind, supply chain, diversifikasi produk, kualitas

produk dan sebagainya.
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