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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti mengenai pengaruh 

Brand Image Innisfree Indonesia terhadap Niat Beli pelanggan, maka dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut: 

1. Nilai uji hipotesis memiliki hasil yaitu variabel Brand Image (X) 

memiliki thitung lebih besar dari nilai ttabel, karena nilai thitung 26,578 > ttabel 

1,9660 dan diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,00 < 0,05. Maka 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, 

berarti terdapat pengaruh Brand Image Innisfree Indonesia terhadap 

Niat Beli pelanggan. 

2. Variabel X (Brand Image) memiliki kontribusi sebesar 64,4% dan 

terdapat 35,6% faktor lain yang mempengaruhi niat beli yang tidak 

dijelaskan dalam penelitian ini. Misalnya beberapa kegiatan lain seperti 

Sales Promotion atau Event yang Innisfree Indonesia lakukan secara 

rutin. 

3. Dari tiga dimensi pada variabel X yang paling berpengaruh adalah 

Brand Favorability dengan R Square sebesar 50,9%.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisis, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat 

dan berguna bagi perusahaan, pembaca, dan peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 
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melakukan penelitian dengan topik serupa agar penelitian selanjutnya dapat lebih 

mendalam dan lebih baik lagi. 

 5.2.1 Saran Akademis 

Peneliti menyadari bahwa adanya beberapa kekurangan dalam 

penelitian ini, sehingga peneliti mengharapkan untuk penelitian selanjutnya 

dapat lebih mendalam lagi dari segi kuesioner, konsep maupun teori-teori 

yang digunakan. Begitu banyak hal yang dapat mempengaruhi Niat Beli 

selain Brand Image sehingga peneliti selanjutnya bisa meneliti faktor-faktor 

lain tersebut misalnya pengaruh Brand Ambassador terhadap Niat Beli 

dikarenakan ambassador dari Innisfree cukup terkenal di Indonesia. 

 5.2.2 Saran Praktis 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki 

beberapa saran untuk kepentingan praktis bagi Innisfree Indonesia, yaitu: 

1. Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan, mayoritas 

responden memilih untuk membeli produk Innisfree Indonesia 

melalui official online store pada E-Commerce dikarenakan 

Innisfree Indonesia belum memiliki cabang yang tersebar di 

seluruh Indonesia. Lokasi pembelian pun menjadi salah satu 

pertimbangan penting bagi responden sebelum melakukan 

pembelian. Dengan itu, saya harap agar Innisfree Indonesia 

dapat memastikan adanya kemudahan bagi para pelanggan yang 

ingin membeli melalui online store, misalnya dengan 
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memastikan setiap daerah di Indonesia diberikan stok yang 

cukup seperti Drop Shipper agar pelanggan dapat menerima 

barang dengan lebih cepat.  

2. Pada bagian pembahasan juga telah dibahas bahwa sebelum 

sampai pada tahap pembelian, responden terlebih dahulu 

mencari informasi mengenai produk melalui media-media, 

khususnya melalui Instagram dan You Tube. Dengan itu, saya 

harap Innisfree Indonesia bisa mengembangkan konten-konten 

informatif pada Instagram dan You Tube official Innisfree 

Indonesia ataupun bekerja sama dengan berbagai Beauty 

Influencer agar pelanggan dapat memperoleh informasi dan 

insight yang baik mengenai Innisfree Indonesia. Walaupun tidak 

langsung berkunjung pada offline store untuk melihat produk 

secara langsung, pelanggan tetap dapat merasakan experience 

melalui konten-konten di media sosial sebelum membeli produk 

dari Innisfree Indonesia. 

3. Pengalaman langsung yang dialami oleh konsumen dengan 

sebuah merek akan membentuk Brand Strength yang akan 

sangat memengaruhi keputusan pelanggan, dengan menawarkan 

pengalaman secara langsung pada pelanggan Innisfree Indonesia 

bisa memperoleh citra yang baik juga. Misalnya dengan 

mengadakan Road Show ke berbagai kota besar di Indonesia. 
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