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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tentang pengaruh Brand Image 

terhadap keputusan pembelian Pond s White Beauty, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Brand Image yang terdiri dari citra pembuat (corporate image), citra 

pemakai (user image) dan citra produk (product image) mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap 

keputusan pembelian Pond s White Beauty. 

b. Brand Image yang terdiri dari citra pembuat (corporate image), citra 

pemakai (user image) dan citra produk (product image) mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap 

keputusan pembelian Pond s White Beauty dan citra produk (product 

image) merupakan variabel bebas yang mempunyai pengaruh secara 

dominan terhadap keputusan pembelian Pond s White Beauty. 

c. Citra produk (product image) mempunyai berpengaruh yang signifikan 

secara dominan terhadap keputusan pembelian Pond s White Beauty. 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tentang dikemukakan tentang 

pengaruh Brand Image terhadap keputusan pembelian Pond s White Beauty, 

maka saran yang dapat diberikan antara lain: 
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a. Berdasarkan hasil penelitian dimana brand image berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian Pond s White Beauty secara simultan diketahui 

bahwa variabel bebas yang terdiri dari citra pembuat, citra pemakai dan 

citra produk memberikan kontribusi sebesar 44% terhadap keputusan 

pembelian. Maka hendaknya perusahaan terus berupaya meningkatkan  

kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen akan produk pemutih yang memiliki kandungan komposisi 

yang lengkap dan aman untuk memutihkan kulit wajah dengan hasil 

yang maksimal. 

b. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, diketahui bahwa citra produk 

merupakan variabel yang berpengaruh secara dominan terhadap 

keputusan pembelian Pond s White Beauty dibandingkan variabel 

lainnya. Jadi, perusahaan hendaknya melakukan kebijakan dengan terus 

menerus melakukan riset pasar sehingga citra produk tersebut dapat 

digunakan sebagai acuan dalam membentuk citra merek yang kuat untuk 

mempengaruhi keputusan pembelian karena melalui citra merek yang 

kuat maka akan terbentuk adanya perasaan yang positif dalam benak 

konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 

c. Pada sekarang ini semakin banyak produk-produk kecantikan yang 

bermunculan ditengah-tengah masyarakat, para produsen saling 

menawarkan keunggulan produknya masing-masing. Maka, Unilever 

sebagai perusahaan pembuat harus tetap mempertahankan citra merek 

Pond s White Beauty yang telah baik dimata konsumen sebagai salah 

satu strategi untuk memenangkan pasar.  
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