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BAB 5 

SIMPULAN dan SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dengan 

menggunakan Structural Equation Modeling (SEM), penelitian ini 

memperlihatkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini 

cocok dengan data. Selanjutnya dari hasil pengujian hipotesis dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Variabel Co-Branding memiliki pengaruh positif terhadap 

Brand Preference. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

co-branding dari dua merek ternama Unilever yaitu Wall’s 

dan Buavita memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

dalam mencoba produk baru, dalam hal ini konsumen 

memiliki preferensi merek yang baru atau dapat digantikan 

dengan produk yang ditawarkan Unilever. Dapat dikatakan 

semakin baik kombinasi atau perpaduan dua merek yang 

memiliki kelebihan akan semakin memperkuat preferensi 

konsumen dalam memilik produk tersebut. 

2. Variabel Brand Equity berpengaruh positif terhadap Brand 

Preference. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa brand 

equity atau kualitas merek dari es krim Wall’s Buavita 

dapat mempengaruhi preferensi konsumen untuk beralih 

membeli produk Wall’s  Buavita. Preferensi merek seorang 

konsumen dapat berubah apabila produk yang digunakan 

tidak lagi menarik minat beli, sehingga produk dengan 
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kualitas atau keunikan tertentu akan menjadi pilihan baru 

konsumen dalam keputusan pembelian. Dapat dikatakan 

semakin baik ekuitas merek yang ditawarkan oleh suatu 

merek akan semakin memperkuat preferensi konsumen 

dalam memakai atau memilih merek tersebut. 

3. Variabel Brand Preference berpengaruh positif terhadap 

Purchase Intention. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa brand preference dapat mempengaruhi konsumen 

untuk memiliki minat beli pada merek suatu produk dalam 

hal ini pada produk es krim merek Wall’s Buavita. 

Preferensi konsumen yang baik tentang merek Wall’s 

Buavita mempengaruhi minat beli konsumen dalam 

mengkomsumsi es krim merek Wall’s Buavita 

dibandingkan dengan merek es krim lainnya. Semakin baik 

preferensi konsumen tentang suatu produk, akan semakin 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan 

dalam pembelian. 

4. Variabel Brand Equity berpengaruh positif terhadap 

Purchase Intention. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ekuitas merek dari es krim merek Wall’s Buavita 

dapat mempengaruhi konsumen dalam pengambilan 

keputusan untuk membeli es krim merek Wall’s Buavita. 

Selain itu hal ini juga membuktikan bahwa konsumen 

merasa ekuitas merek yang ditawarkan oleh merek ini 

dapat memenuhi keinginan konsumen dalam mencoba 

produk baru yang belum pernah ada sebelumnya.  
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5. Variabel Co-Branding berpengaruh positif terhadap 

Purchase Intention melalui Brand Preference. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa brand preference dapat 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian 

terhadap suatu produk, sedangkan preferensi merek yang 

didapat oleh konsumen merupakan salah satu dari sekian 

banyak preferensi merek yang ada. Konsumen akan 

cenderung mencari informasi tentang produk yang ingin 

dibeli. Semakin banyak kelebihan yang didapat atau 

diperoleh konsumen dalam mengkomsumsi suatu produk 

akan menjadi pilihan utama konsumen. Es krim merek 

Wall’s Buavita merupakan salah satu merek es krim hasil 

penggabungan dari dua merek produk Unilever yang 

menjadi pilihan utama konsumen yang memiliki kelebihan 

dan juga merupakan salah satu es krim yang memiliki 

keunikan yang diinginkan konsumen. Perpaduan dari jus 

segar dengan buah-buahan yang dibuat dalam bentuk es 

krim yang disukai konsumen akan lebih memberikan 

tambahan nilai tertentu seperti vitamin dan juga rasa 

potongan buah-buahan yang akan terasa dimulut. 

Kecocokan dalam penggabungan dua merek yang berbeda 

tentunya akan menambah manfaat atau nilai suatu produk 

dan menjadi preferensi utama dari konsumen dalam 

mempengaruhi minat beli. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, dapat 

dikemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut: 

1. Saran bagi Manajemen Wall’s Buavita Unilever di Surabaya 

Hasil penelitian dapat memberikan saran-saran bagi manajemen 

Wall’s Buavita Unilever untuk: 

a. Meningkatkan brand equity khususnya pada brand 

awareness yaitu untuk lebih memperkenalkan lagi produk 

gabungan yang memiliki keunggulan lebih dibandingkan 

produk sejenis lainnya agar konsumen bertambah banyak 

mengetahui tentang produk yang ditawarkan dari dua 

gabungan merek yang terkenal, selain itu pada brand 

associations pada es krim Wall’s Buavita agar dapat menjadi 

pembeda yang kuat dari merek pesaing lainnya serta 

memiliki merek yang unik, sehingga akan menimbulkan 

ketertarikan konsumen untuk lebih memilih es krim merek 

Wall’s Buavita dibandingkan merek mobil lainnya. 

b. Mempertahankan serta meningkatkan brand equity 

khususnya pada brand perceived quality pada es krim Wall’s 

Buavita agar memberikan lebih banyak tambahan rasa unik 

yang berasal dari lebih banyak buah-buahan dengan begitu 

konsumen akan lebih loyal dan puas pada produk yang 

ditawarkan, sehingga akan menimbulkan minat beli 

konsumen untuk lebih membeli es krim Wall’s Buavita. 

c. Meningkatkan brand preference pada es krim merek Wall’s 

Buavita di Surabaya, agar konsumen lebih tertarik mencoba 
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es krim Wall’s Buavita serta mempengaruhi purchase 

intention atau minat pembelian dari konsumen yang ada. 

 

2. Saran bagi peneliti selanjutnya  

Bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis 

atau lebih lanjut dengan topik atau judul yang sama dapat 

menambahkan variabel pendukung lainnya yang dapat 

memperkuat penelitian yang ada, selain co-branding, brand 

equity serta dapat menambahkan variabel dependen lain selain 

brand preference yang dapat mempengaruhi hubungan brand 

equity terhadap purchase intention. Kemudian diharapkan dapat 

menambahkan atau mengembangkan variabel purchase 

intention, sehingga tidak hanya meneliti sampai dengan 

pengaruh brand equity terhadap purchase intention saja, tetapi 

dapat juga meneliti tentang pengaruhnya terhadap keputusan 

pembelian ulang pada produk yang sama (re-purchase 

intention). 
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