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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian mengenai pengaruh brand image Kopi Kenangan 

terhadap keputusan pembelian produk oleh konsumen didapatkan sebuah 

kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji kepada responden 

melalui survei, didapatkan hasil persentase tertinggi pada variabel X (brand 

image) sebesar 86,62% yang terletak pada dimensi citra produk. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa citra dari produk Kopi Kenangan lebih 

menarik perhatian konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. 

Berdasarkan hasil dari kuesioner hal ini disebabkan karena konsumen 

menyetujui bahwa produk Kopi Kenangan merupakan salah satu kebutuhan 

bagi konsumen.  

Selanjutnya citra produk yang dimiliki Kopi Kenangan tidak hanya 

terletak pada rasa dan kualitasnya saja melainkan juga dari komponen lain, 

yaitu kemasan dan harga. Kemasan Kopi Kenangan yang praktis dengan 

desain yang simple ternyata disukai oleh konsumen. Hal lain adalah mengenai 

harga produk. Seperti yang kita ketahui bahwa produk Kopi Kenangan 

memiliki harga yang cocok untuk berbagai kalangan masyarakat. Sesuai 

dengan tujuan Kopi Kenangan bahwa perusahaan ingin membuat rantai 

pencinta kopi yang dapat mengisi kesenjangan antara kopi mahal yang 

disajikan di retail internasional dengan kopi yang dijual di pinggir jalan. 

Keterkaitan antara harga dengan kualitas produk yang bagus bagi masyarakat 

serta kemasan yang cukup praktis membuat citra produk Kopi Kenangan 

lebih unggul dibandingkan dengan citra perusahaan dan citra pemakai sebagai 

komponen pembentuk brand image dari Kopi Kenangan. 

Selanjutnya persentase tertinggi pada variabel keputusan pembelian (Y) 

terletak pada keputusan tentang cara pembayaran yaitu sebesar 95,5%. Hal ini 

dikarenakan Kopi Kenangan menyediakan beragam alat pembayaran, seperti 
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tunai, kartu, hingga e-money yang beragam misalnya GoPay, OVO, dan 

Dana. Beragamnya alat pembayaran tersebut dirasa memudahkan konsumen 

dalam melakukan transaksi pembelian di gerai Kopi Kenangan.  

Hasil dari pengujian data statistik didapatkan korelasi antara variabel X 

brand image Kopi Kenangan dan variabel Y keputusan pembelian produk 

oleh konsumen memiliki hubungan yang sangat kuat. Kemudian dilakukan uji 

regresi untuk mengetahui besaran pengaruh brand image terhadap keputusan 

pembelian. Dari uji tersebut didapatkan koefisien regresi bernilai positif, 

diartikan bahwa jika pengaruh variabel X bernilai positif maka variabel Y 

juga bernilai positif.. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Brand Image  yang terdiri 

dari citra produk, citra pemakai, dan citra perusahaan mempengaruhi 

responden untuk melakukan keputusan pembelian. Meskipun Kopi Kenangan 

mempunyai label sebagai kopi murah, tetapi nyatanya image murah tersebut 

dapat terkalahkan oleh tiga komponen brand image yang dijadikan dimensi 

dalam penelitian ini. Justru sebaliknya, image “murah” yang dimiliki oleh 

Kopi Kenangan dapat mendekatkan dan mencapai target sasaran produknya. 

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan Kopi Kenangan membangun brand 

image produknya di komponen lain. 

5.2 Saran  

5.2.1 Saran Akademis 

Saran yang dapat penulis berikan adalah untuk peneliti selanjutnya 

untuk melakukan penelitian dengan menggunakan teori lain yang lebih 

sesuai dengan tema penelitian, salah satu teori lain yang dapat 

digunakan adalah teori AIDA. Kemudian dari teori tersebut akan 

didapatkan dimensi untuk salah satu variabel, dimana dimensi tersebut 

menjadi fokus untuk diteliti. Selain itu saran lain yang dapat penulis 

berikan untuk peneliti selanjutnya adalah responden yang dapat 

digunakan penelitian ini dapat menggunakan responden dengan 

klasifikasi yang lebih spesifik. Responden yang lebih spesifik tersebut 
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misalnya dengan klasifikasi baru mencoba satu kali membeli produk 

Kopi Kenangan.  

5.2.2 Saran Praktis 

Komponen brand image yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 

digunakan bagi praktisi usaha dalam membangun brand image dimana 

ketiga komponen tersebut terbukti berpengaruh dalam penelitian ini. 

Kopi Kenangan juga dapat meningkatkan value dari ketiga komponen 

brand image ini, dimana masih terdapat beberapa hal yang harus 

ditingkatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


