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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis paparkan pada 

pembahasan, dapat diambil beberapa simpulan sebagai jawaban atas tujuan 

penelitian yang telah ditentukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel brand ambassador dan 

variabel brand image memiliki pengaruh yang lemah yaitu sebesar 0,278 

atau 27,8%. Meski demikian dapat kita ketahui bahwa brand image juga 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam analisis ini 

misalnya kualitas produk, reliabilitas produk, kegunaan produk, harga 

serta citra yang dimiliki perusahaan (Schiffman & Kanuk, 2007). 

2. Penelitian ini memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,528. Nilai ini 

menunjukkan bahwa hubungan antara variabel tersebut kuat. 

3. Dimensi Trustworthiness dan brand image memiliki nilai korelasi paling 

tinggi yaitu 0,526 artinya terdapat hubungan positif yang kuat. Dimensi 

Respect dan brand image memiliki nilai korelasi yang paling rendah yaitu 

0,251 artinya terdapat hubungan positif yang tak berarti. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Praktis 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, 

penulis dapat memberikan saran praktis bagi Oppo Indonesia untuk 
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menggunakan brand ambassador yang dipandang tinggi atau dihormati 

oleh target pasarnya. Pasalnya berdasarkan data yang diperoleh penulis, 

dimensi respect paling sedikit pengaruhnya terhadap brand image 

apabila dibandingkan dimensi-dimensi brand ambassador lainnya. Oppo 

Indonesia perlu memahami apabila setiap kalangan usia mengenal 

selebriti yang berbeda-beda. Misalnya kalangan Mahasiswa banyak yang 

mengenal Chelsea Islan, namun kalangan pekerja banyak yang tidak 

familiar dengan Chelsea Islan  dan  justru lebih familiar dengan selebriti 

yang lain. 

5.2.2 Saran Akademis 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, 

penulis dapat memberikan saran akademis bagi penelitian selanjutnya 

untuk menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan 

paradigma konstruktivis agar diperoleh hasil yang lebih mendalam dan 

komprehensif. 
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