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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1       Kesimpulan 

  Hasil analisis data dengan menggunakan Structural Equation  

Modeling (SEM) menunjukan bahwa data pada penelitian ini tidak  

memiliki  kecocokan dengan model penelitian yang diajukan. Namun, 

untuk model pengukuran seluruh indikator memiliki kriteria valid dan  

seluruh variabel memiliki reliabilitas atau konsistensi pengukuran yang 

baik. 

 Berdasarkan model struktural dari kedelapan hipotesis penelitian 

yang diajukan ternyata tidak semuanya sesuai dengan hasil temuan Ahmed 

(n.d., 2011), Ahmed & Wahid (2012), dan Goldsmith et al (2000, 2002). 

Sehingga hasil dari model struktural tersebut dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Expertise of endorser credibility tidak memiliki pengaruh terhadap 

attitude toward advertising. Hal ini menunjukkan bahwa keahlian yang 

dimiliki Cristiano Ronaldo sebagai pemain sepakbola tidak sesuai atau 

relevan dengan keinginan konsumen akan informasi produk Clear Men 

Shampoo. 
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2. Trustworthiness of endorser credibility memiliki pengaruh positif 

terhadap attitude toward advertising. Hal ini menunjukkan bahwa  

tingkat kepercayaan konsumen terhadap Cristiano Ronaldo sebagai 

pemain sepakbola yang sportif, bertanggung jawab, dan dapat 

diandalkan dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap iklan Clear 

Men Shampoo. 

3. Attractiveness of endorser credibility tidak memiliki pengaruh terhadap 

attitude toward advertising. Bagi para responden pada penelitian ini 

yang berjenis kelamin pria tidak menjadikan daya tarik fisik Cristiano 

Ronaldo sebagai faktor yang mempengaruhi sikap konsumen terhadap 

iklan Clear Men Shampoo. 

4. Attitude toward advertising memiliki pengaruh positif terhadap attitude 

toward brand. Hal ini menunjukkan bahwa ketika konsumen merasa 

suka dan tertarik dengan kualitas gambar, konsep iklan dan 

penyampaian informasi yang baik pada iklan Clear Men maka 

konsumen dapat tertarik dengan produk Clear Men Shampoo. 

5. Attitude toward brand memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention. Hal ini menunjukkan bahwa ketika konsumen merasa suka 

dan tertarik dengan produk Clear Men, maka akan timbul niat beli 

konsumen untuk membeli produk Clear Men. 

6. Expertise of endorser credibility tidak memiliki pengaruh terhadap 

purchase intention. Hal ini menunjukkan bahwa Keahlian Cristiano 

Ronaldo sebagai pemain sepakbola tidak memiliki hubungan dengan 
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niat beli produk Clear Men. Konsumen merasa bahwa kualitas yang 

baik dan pemenuhan kebutuhan rambut konsumen dari produk Clear 

Men yang membuat konsumen berniat untuk membeli produk Clear 

Men Shampoo. 

7. Trustworthiness of endorser credibility tidak memiliki pengaruh 

terhadap purchase intention. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan 

konsumen pada karakteristik Cristiano Ronaldo tidak dapat 

mempengaruhi konsumen secara langsung tetapi hal-hal seperti 

kelebihan yang dimiliki produk Clear Men dibandingkan produk 

shampoo lainnya dan kualitas yang baik dari produk Clear Men yang 

dapat mempengaruhi niat beli konsumen terhadap produk Clear Men 

Shampoo.  

8. Attractiveness of endorser credibility tidak memiliki pengaruh terhadap 

purchase intention. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik fisik yang 

dimiliki Cristiano Ronaldo tidak menjadi suatu pertimbangan 

konsumen pria untuk berniat membeli produk Clear Men Shampoo, 

tetapi hal-hal seperti kelebihan yang dimiliki produk Clear Men 

dibandingkan produk shampoo lainnya dan kualitas yang baik dari 

produk Clear Men dapat mempengaruhi niat beli konsumen terhadap 

Clear Men Shampoo. 
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5.2       Saran 

5.2.1 Saran Bagi Perusahaan 

            Hasil penelitian menunjukkan bahwa Trustworthiness of 

endorser credibility memiliki pengaruh terhadap attitude toward 

advertising, attitude toward advertising memiliki pengaruh terhadap 

attitude toward brand, dan attitude toward brand memiliki pengaruh 

positif terhadap purchase intention. Sedangkan Expertise of endorser 

credibility tidak memiliki pengaruh terhadap attitude toward 

advertising, attractiveness of endorser credibility tidak memiliki 

pengaruh terhadap attitude toward advertising, expertise of endorser 

credibility tidak memiliki pengaruh terhadap purchase intention, 

trustworthiness of endorser credibility tidak memiliki pengaruh 

terhadap purchase intention, attractiveness of endorser credibility 

tidak memiliki pengaruh terhadap purchase intention.  

      Oleh karena itu, saran bagi perusahaan yang dapat disampaikan 

dari hasil penelitian yang didapat adalah sebagai berikut : 

              Mempertahankan Cristiano Ronaldo sebagai bintang iklan 

Clear Men Shampoo dikarenakan adanya kepercayaan konsumen 

terhadap karakter yang dimiliki Cristiano Ronaldo sebagai pemain 

sepakbola untuk mempengaruhi sikap konsumen terhadap iklan Clear 

Men Shampoo. Lalu untuk mendukung hal tersebut sebaiknya Clear 

Men lebih menunjukkan karakteristik Cristiano Ronaldo yang sportif, 
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bertanggung jawab dan dapat diandalkan dalam bermain sepakbola 

pada iklan Clear Men Shampoo. Selanjutnya strategi yang dapat 

dialkukan adalah dengan menggunakan atlet olahraga cabang 

bulutangkis dan basket untuk mendukung atau menjadi bintang iklan 

Clear Men Shampoo sehingga tidak hanya menyasar pada konsumen 

cabang olahraga sepakbola. Lalu mengiklankan keunggulan atau 

kelebihan produk Clear Men yaitu adanya teknologi baru yang 

digunakan yaitu Pro-Nutrium 10 yang dapat menutrisi kulit kepala 

hingga ke dalam 3 lapisan kulit kepala. Lalu melakukan kerja sama 

antara Clear Men Shampoo dengan pengelola komunitas akun twitter 

@TeamRonaldoID dan akun facebook Cristiano Ronaldo Indonesia 

Fans Club untuk memberikan informasi secara lengkap tentang 

produk Clear Men Shampoo pada akun facebook dan twitter 

penggemar Cristiano Ronaldo tersebut. Clear Men dapat melakukan 

promosi dengan menjadi sponsor dalam event-event sepakbola, seperti 

: Piala Dunia dan Piala Eropa yang merupakan ajang turnamen 

sepakbola terbesar di dunia. Lalu mengadakan acara khusus bagi para 

penggemar Cristiano Ronaldo di Indonesia yang jumlahnya cukup 

banyak seperti  nonton bareng pertandingan sepakbola yang 

dimainkan oleh Cristiano Ronaldo dan mengadakan turnamen futsal 

khusus bagi anggota komunitas penggemar Cristiano Ronaldo. 

sehingga dapat membuat penggemar Cristiano Ronaldo suka dan 

loyal terhadap Clear Men.  
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5.2.2 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 

            Penelitian  ini  tentu  saja  jauh  dari  sempurna  dan  memiliki  

berbagai keterbatasan sehingga memerlukan penyempurnaan untuk 

penelitian di masa yang akan  datang.  Berikut  beberapa  saran  yang  

memungkinkan  untuk  penelitian selanjutnya, antara lain : 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan kriteria responden adalah 

yang sudah pernah membeli Clear Men Shampoo. Jadi dapat 

dilihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen 

untuk mau membeli kembali produk Clear Men Shampoo 

(repurchase intention) yang diiklankan oleh Cristiano Ronaldo. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan objek penelitian yang 

dipilih adalah artis pria lokal Indonesia yang membintangi produk 

Clear Men Shampoo yaitu Ello. Penelitian ini diharapkan dapat 

mengetahui apakah artis lokal cukup besar dalam mempengaruhi 

para konsumen di Indonesia. Hasilnya dapat diharapkan untuk 

membandingkan endorser luar dengan endorser lokal. 

3. Lebih memperbesar cangkupan luasan akan objek penelitian, tidak 

hanya pada komunitas akun facebook (Cristiano Ronaldo 

Indonesia Fans Club) dan akun twitter (@TeamRonaldoID), 

melainkan juga pada semua komunitas akun facebook atau twitter 

penggemar Cristiano Ronaldo yang aktif dan memiliki banyak 

anggota. 
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4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk variabel expertise 

dan attractiveness terhadap attitude toward advertising tetap 

dipertahankan, walaupun dari hasil penelitian ini hipotesis 

tersebut tidak terbukti, karena variabel expertise dan 

attractiveness merupakan standar penilaian umum responden 

kepada seorang endorser suatu produk. 
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