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BAB V 

 

PENUTUP 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Brand 

Ambassador Raline Shah, Perceived Quality, dan Brand Image terhadap 

keputusan pembelian shampo pantene maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

 

- Berdasarkan hasil uji t telah diperoleh untuk variabel Brand Ambassador 

Raline Shah (X1) terbukti tidak berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Hal ini disebabkan karena data variabel 

Raline Shah cenderung berbeda arah dengan data keputusan pembelian. 

Hal tersebut menunjukan bahwa orang cndrung tidak memperhatikan 

Raline Shah ketika membeli produk shampo Pantene . 

- Berdasarkan kepada hasil uji t telah diperoleh untuk variabel X2 yaitu 

Perceived Quality terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

- Berdasarkan kepada hasil uji t telah diperoleh untuk variabel X3 yaitu 

brand image terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

- Berdasarkan hasil uji F yang telah diperoleh, bahwa secara bersama sama 

yaitu variabel brand ambassador Raline Shah (X1), perceived quality (X2) 

dan brand image (X3) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y) shampo Pantene.  

- Berdasarkan kepada uji koefisien determinan, telah diperoleh R Square 

dengan nilai 0,452 yang menjelaskan bahwa keputusan pembelian (Y) 
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mendapatkan penggaruh sebesar 45,2% dari variabel bebas yaitu brand 

ambassador Raline Shah (X1), perceived quality (X2), dan brand image 

(X3). Jadi dapat diartikan bahwa variabel bebas hanya mempengaruhi 

variabel terikat keputusan pembelian shampo pantene sebesar 45,2% 

sedangkan sisanya yaitu 54,8% dipengarui oleh variabel-variabel diluar 

brand ambassador Raline Shah (X1), perceived quality (X2), dan brand 

image (X3) yang tidak termasuk pada penelitian ini. 

 

 

 

5.2. Saran 

 

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Brand 

Ambassador Raline Shah, Perceived Quality, dan Brand Image terhadap 

keputusan pembelian shampo pantene maka terdapat beberapa saran oleh peneliti 

sebagai berikut : 

 

- Brand Ambasador Raline Shah telah terbukti secara statistik tidak 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Sehingga hal ini dapat 

memberikan gambaran pada Pantene untuk dapat efektif dan efisien dalam 

penggunaan budget marketing dalam pemilihan brand ambassador. Secara 

statistik tidak menunjukan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian Pantene. walaupun brand ambassador Raline Shah 

memiliki daya tarik yang tinggi , kepribadian yang santun serta karir yang 

sukses tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Untuk 

meningkatkan penjualan, brand ambassador merupakan pilihan yang 

kurang tepat bagi Pantene. Pantene harus lebih bijaksana dalam mengelola 

keuangan agar tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya bagi pendanaan 

brand ambassador.  

- Perceived Quality telah terbukti secara statistik memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan dengan perolehan nilai tertinggi. Dalam hal ini 



62 

 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

menunjulan bahwa persepsi konsumen terhadap produk tersebut (Pantene) 

merupakan salah satu hal yang patut dipertimbangkan Pantene. Pantene 

dapat membangun persepsi kualitas produknya secara konsisten dengan 

memperhatikan kemasan dapat dibuat lebih menarik dan memikat, tagline 

dapat dibuat lebih memikat dengan sesuai realita memperhatikan 

keunggulan yang dipunyai pantene serta kualitas produknya harus tetap 

konsisten sehingga dengan demikian dapat mempertahankan bahkan 

meningkatkan persepsi kualitas konsumen terhadap shampo Pantene. 

Dengan persepsi kualitas yang tinggi dan kuat maka dapat mempengaruhi 

secara positif dalam keputusan pembelian konsumen.  

- Brand Image terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian shampo pantene, konsumen memperhatikan 

bahwa merek pantene kuat, terkenal dan terpercaya karena sudah 70 tahun 

berada pada industri hair care sehingga Pantene harus tetap bisa 

mempertahankan merek besar yang dimiliki secara berturut-turut dan terus 

melakukan branding dengan berbagai sarana seperti televisi dan yang saat 

ini dapat menggunakan line, instagram, dengan postingan yang bermanfaat 

sekaligus mempromosikan merek pantene, sehingga konsumen semakin 

percaya terhadap merek pantene dan merek pantene semakin terkenal.  

- Saran peneliti bagi penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian 

dengan brand ambassador terbaru yang dimiliki pantene kemudian dengan 

menambahkan beberapa variabel bebas mengetahui variabel bebas 

penelitian ini hanya mempengaruhi variabel terikat keputusan pembelian 

shampo pantene sebesar 45,2% sedangkan sisanya yaitu 54,8% dipengarui 

oleh variabel-variabel diluar brand ambassador Raline Shah (X1), 

perceived quality (X2), dan brand image (X3) yang tidak termasuk pada 

penelitian ini. Sehingga penelitian selanjutnya dapat menambahkan secara 

lebih baik sehingga penelitian ini dapat semakin luas dan dapat 

bermaanfaat bagi semua orang 

 

 




