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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang didapat dari variabel Brand 

Awareness dan Brand Image terhadap Keputusan Pembelian produk Energen di 

Kota Semarang maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sebagian besar mahasiswa di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

tidak sering melakukan sarapan pagi sebelum ke kampus  

2. Jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi sebagai sarapan pagi oleh 

sebagian besar mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata adalah 

makanan berat seperti nasi. 

3. Selain makanan berat, minuman yang dijadikan sarapan pagi oleh sebagian 

besar mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata adalah air putih, kopi, 

teh, susu dan jus. 

4. Brand Awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian produk Energen di Kota Semarang. 

5. Brand Image berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian produk Energen di Kota Semarang. 

6. Brand Awareness dan Brand Image berpengaruh terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Energen di Kota Semarang. 
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5.2 Saran 

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya produsen Energen yakni PT.Mayora Indah Tbk. Memperluas 

promosi produk Energen, baik dari promosi media sosial, media iklan dan 

media cetak karena hasil tabel distribusi jawaban responden yang 

menunjukkan sebagian besar konsumennya belum mengetahui secara jelas 

promosi apa saja yang dilakukan oleh Energen. 

2. Produsen Energen lebih sering mengadakan promosi dengan melakukan 

kegiatan sosial di masyarakat guna mengubah pola pikir konsumen mengenai 

sarapan yang baik dan sehat, serta waktu sarapan yang pas yaitu sebelum jam 

9 pagi. Melihat gambaran responden yang sebagian besar berasal dari 

wilayah Jawa dan pola perilaku konsumsi yang dilakukan yaitu sarapan 

dengan makanan berat dan minuman yang kurang mengandung gizi. 

Sehingga konsumen hanya mengkonsumsi Energen sebagai selingan saja 

bukan sebagai sarapan utama setiap hari. 

3. Produsen Energen menetapkan strategi promosi baru, untuk mengajak 

konsumen agar sarapan setiap hari dan juga memperdalam ingatan konsumen 

akan merek Energen sebagai pengganti sarapan yang bergizi dan praktis 

dikonsumsi, melihat frekuensi konsumen melakukan sarapan masih rendah 

berkisar 3 kali dalam satu minggu. Dengan adanya promosi yang lebih 

menarik perhatian, diharapkan asosiasi merek Energen dapat tertanam 

dengan baik. 


