
63 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil survei yang dilakukan JakPat pada tahun 2016 menemukan bahwa 

Wardah merupakan merek lokal pertama yang berada di benak responden 

konsumen sedangkan Etude House House merupakan merek Korea pertama yang 

disebutkan oleh responden konsumen. Berangkat dari temuan tersebut, studi ini 

melakukan analisis perbedaan (komparatif) pada kedua merek kosmetik tersebut 

dengan menggunakan responden mahasiswa di empat universitas yang berlokasi di 

Semarang yaitu UNIKA Soegijapranata, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas 

Diponegoro, dan Universitas Negeri Semarang. Hasil pengujian empiris yang telah 

dilakukan dalam studi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji komparatif kesadaran merek (brand awareness) membuktikan bahwa 

H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya, kesadaran merek (brand awareness) 

kosmetik wardah berbeda dengan kesadaran merek (brand awareness) pada 

merek Etude House House. Hal ini disebabkan karena konsumen lebih 

mengingat dan mengenal Wardah daripada Etude House House. Wardah 

memiliki banyak konter kosmetik di hampir seluruh pusat perbelanjaan di 

berbagai kota. Namun, Etude House House hanya memiliki konter toko 

kosmetik nya di kota-kota tertentu saja. 

2. Hasil uji komparatif asosiasi merek (brand assosiacion) membuktikan bahwa 

H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya, asosiasi merek (brand association) 
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kosmetik wardah berbeda dengan asosiasi merek (brand association) pada 

merek Etude House House. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan secara 

visual dari kemasan, Etude House House memiliki kemasan yang lebih 

menarik dan lucu. Kemudahan untuk menemukan produk pun juga 

mempengaruhi. Produk kosmetik Wardah lebih mudah ditemukan daripada 

produk kosmetik Etude House House. 

3. Hasil uji komparatif persepsi kualitas (perceived quality) membuktikan bahwa 

H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya, persepsi kualitas (perceived quality) 

kosmetik wardah berbeda dengan persepsi kualitas (perceived quality) pada 

merek Etude House House. Harga dari kosmetik Wardah dan Etude House 

berbeda. Kosmetik merek Wardah lebih terjangkau daripada merek Etude 

House. Selain perbedaan harga, efek jangka panjang yang dirasakan dari 

masing-masing produk. Beberapa konsumen merasakan tidak ada efek negatif 

jangka panjang, namun juga ada konsumen yang merasakan ada permasalahan 

di kulit wajah setelah penggunaan produk kosmetik. 

4. Hasil uji komparatif loyalitas merek (brand loyalty) membuktikan bahwa H1 

ditolak dan H0 diterima. Artinya, loyalitas merek (brand loyalty) kosmetik 

Wardah tidak berbeda dengan loyalitas merek (brand loyalty) pada merek 

Etude House. Kosmetik merupakan produk yang digunakan sehari-hari 

sehingga, konsumen akan terus membeli produk kosmetik ketika produk 

kosmetik mereka habis. Produk kosmetik Wardah dan Etude House merupakan 

pilihan merek kosmetik yang menjadi alternatif konsumen karena konsumen 
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terbiasa dengan merek Etude House sedangkan harga produk kosmetik Wardah 

yang terjangkau. 

5. Berdasarkan perhitungan indeks, rata-rata ekuitas merek Etude House House 

lebih tinggi yaitu sebesar 80,2 dibandingkan merek Wardah yang sebesar 78,5. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil studi ini dapat dikemukakan beberapa saran antara lain: 

Untuk merek Etude House House: 

1. Pada variabel kesadaran merek (brand awareness) Etude House House, 

indikator yang paling rendah adalah mengingat merek. Etude House 

House dapat lebih mempromosikan merek nya di Indonesia terutama di 

kota Semarang sehingga konsumen dapat lebih mengingat merek. Salah 

satu cara promosi yang dapat dilakukan yaitu menambah toko fisik. Di 

kota Semarang, toko fisik yang ada hanya berada di Citra Land Mall. 

Etude House House dapat menambah toko fisik di pusat perbelanjaan atau 

mall yang cukup besar dan baru seperti Paragon Mall, Transmart, dan 

mall baru lainnya. Diharapkan dengan bertambahnya toko fisik, ketika 

konsumen melihat atau melewati toko tersebut, konsumen menjadi lebih 

familiar. 

2. Etude House House perlu meningkatkan kualitas produknya. Hal ini 

ditunjukkan oleh angka indeks pada variabel persepsi kualitas (perceived 

quality) menunjukkan memiliki prosentase terendah dari indikator 

lainnya. Beberapa temuan dari pertanyaan terbuka menyatakan produk 
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jenis BB Cream atau foundation yang dinilai warnanya terlalu terang 

untuk kulit orang Indonesia dan produk kosmetik tidak membawa banyak 

manfaat atau perubahan di penampilannya. Maka dari itu, untuk Etude 

House House disarankan untuk membuat range warna lebih banyak untuk 

produk BB Cream atau foundation nya. Etude House House juga dapat 

memperbaharui formula bahan-bahan yang digunakan agar konsumen 

merasa ada manfaat yang terlihat. 

 

Untuk merek Wardah: 

1. Pada variabel asosiasi merek (brand association) indikator kemasan 

menunjukkan angka prosentase terendah. Pada pertanyaan terbuka 

memang responden menyatakan bahwa kemasan praktis, ringan, dan 

mudah dibawa seperti produk lip cream, DD cream, pelembab, bedak 

tabur, dan kemasan produk lainnya namun, kemasan dapat dilakukan 

perubahan menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. 

2. Kualitas secara keseluruhan untuk produk kosmetik merek Wardah 

memiliki prosentase terendah pada variabel persepsi kualitas (perceived 

quality). Beberapa responden menyatakan bahwa mereka cukup 

menyukai produk kosmetik Wardah misalnya seperti lipstick atau bedak. 

Namun juga ada yang kurang menyukai karena dinilai produk Wardah 

tidak sesuai ekspektasi mereka contohnya lipstick matte Wardah yang 

bagi sebagian responden membuat bibir kering dan teksturnya terlalu 

berat. 


