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BAB V  

     PENUTUP 

5.1.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

kredibilitas SMI memiliki arah yang positif dan signifikan terhadap minat beli pakaian 

casual pada mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang. Hal ini mengindikasikan 

bahwa semakin tinggi kredibilitas SMI maka semakin tinggi pula minat beli konsumen 

terhadap pakaian casual.  

Customer perceived value berperan secara parsial dalam memediasi hubungan 

antara kredibilitas SMI terhadap minat beli pakaian casual pada mahasiswi UNIKA 

Soegijapranata Semarang. Hal ini mengindikasikan bahwa kredibilitas SMI tidak 

secara langsung mempengaruhi minat beli namun melalui customer perceived value. 

Semakin tinggi kredibilitas SMI, maka semakin tinggi customer perceived value, dan 

semakin berdampak pada peningkatan minat beli pakaian casual.   

Kemudian pada penelitian ini ditemukan pula bahwa sikap konsumen terhadap 

iklan memediasi hubungan antara kredibilitas SMI terhadap minat beli pakaian casual 

pada mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang. Berdasarkan temuan ini dapat 

dikatakan bahwa kredibilitas SMI tidak secara langsung mempengaruhi minat beli 

namun melalui sikap konsumen terhadap iklan. Semakin tinggi kredibilitas SMI, maka 

semakin tinggi sikap konsumen terhadap iklan, dan semakin berdampak pada 

peningkatan minat beli pakaian casual 
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5.2.  KETERBATASAN PENELITIAN 

 Uji R2 pada jalur 1 (melalui customer perceived value) menunjukkan bahwa 

variabel kredibilitas SMI dan customer perceived value mampu menjelaskan 51,7% 

minat beli, yang berarti dari jalur 1 masih ada 48,3% variabel yang dapat digunakan 

untuk memprediksi minat beli. Di sisi lain uji R2 pada jalur 2 (melalui sikap konsumen 

terhadap iklan) menunjukkan bahwa variabel kredibilitas SMI dan sikap konsumen 

terhadap iklan mampu menjelaskan 38,8% minat beli, yang berarti dari jalur 2 masih 

ada 61,2% variabel yang dapat digunakan untuk memprediksi minat beli 

  

5.3.  SARAN  

5.3.1. Pebisnis Pakaian Casual 

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif 

dan signifikan antara kredibilitas SMI terhadap minat beli, serta adanya pengaruh 

mediasi customer perceived value pada hubungan kredibilitas SMI terhadap minat 

beli. Maka dari itu pebisnis pakaian casual dapat menggunakan SMI yang kredibel 

sebagai strategi pemasaran pakaian casual. Di dalam memilih SMI yang kredibel, 

pebisnis pakaian casual dapat memperhatikan karakteristik SMI yang memiliki daya 

tarik dan profesional. SMI yang memiliki daya tarik berarti SMI yang menarik, cantik, 

memiliki postur tubuh bagus, memiliki ciri khas yang membuat konsumen mudah 

mengingat, warna kulit sesuai, percaya diri, dan memiliki fisik yang mendukung untuk 

endorse pakaian casual.  

Selain itu, diketahui pula bahwa SMI yang komunikatif dianggap cocok untuk 

melakukan endorse pakaian casual, yang berarti SMI ini mampu memaparkan 
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informasi yang dibutuhkan konsumen terkait manfaat pakaian casual, tempat 

membeli, dan harga. Beberapa informasi pakaian casual yang sebaiknya ditekankan 

adalah aspek pakaian casual yang nyaman, santai dan simpel, yang mana ketiga aspek 

ini menunjukkan aspek yang timbul di benak konsumen tentang pakaian casual. 

Penambahan informasi akan pakaian casual ini dapat meningkatkan customer 

perceived value dan akhirnya berdampak pada minat beli konsumen. 

Selain itu, dalam beriklan, pebisnis pakaian casual dapat menghimbau SMI 

untuk menekankan aspek iklan yang aesthetic dan bagus, karena iklan yang terlihat 

aesthetic dan bagus adalah iklan yang disukai konsumen. Iklan yang aesthetic dapat 

diciptakan melalui memadupadankan background dengan properti tertentu, 

menggunakan lighting yang pas, dan didukung dengan pemilihan angle foto yang 

tepat.  

Secara keseluruhan, penggunaan Gisella sebagai SMI pakaian casual dapat 

dipertahankan karena memiliki karakter yang menurut responden cocok untuk 

melakukan endorse pakaian casual, seperti memiliki daya tarik, tubuh bagus dan 

cantik, profesional, jujur, dan komunikatif.  

  

5.3.2. Penelitian yang Akan Datang 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah penggunaan variabel lain juga perlu 

dilakukan, mengingat hasil uji koefisen determinasi yang menunjukkan masih ada (1) 

48,7% variabel selain kredibilitas SMI dan customer perceived value, yang mampu 

memprediksi variabel minat beli, dan (2) 61,2% variabel selain kredibilitas SMI dan 

sikap konsumen terhadap iklan, yang mampu memprediksi variabel minat beli.  
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Beberapa variabel lain yang dapat ditambahkan pada penelitian selanjutnya adalah 

pengetahuan konsumen akan produk dan kemasan produk (Bhakar dan Dubey, 2015; 

Shafiq dkk., 2011), efek iklan (Stephanie dkk., 2013), dan kewajaran harga produk 

(Indraswari dan Pramudana, 2014). Selain itu berdasarkan pertanyaan terbuka pada 

penelitian ini, ditemukan bahwa sebelum melakukan pembelian, mahasiswi 

mempertimbangkan faktor tempat online shop dan review dari konsumen lain. Maka 

dari itu kedua faktor tersebut dapat dijadikan variabel untuk penelitian selanjutnya.  

Kemudian untuk kepentingan generalisasi, diperlukan penelitian lanjutan yang 

menggunakan populasi yang lebih luas dan produk selain pakaian casual..     


