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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Kredibilitas endorser berpengaruh positif pada sikap terhadap iklan 

dan sikap terhadap merek. Implikasinya, semakin baik persepsi 

pemirsa terhadap kredibilitas endorser maka sikapnya pada iklan 

dan merek akan semakin baik pula. 

5.1.2 Kredibilitas endorser berpengaruh positif pada intensi membeli. 

Implikasinya, semakin baik persepsi pemirsa terhadap kredibilitas 

endorser maka minat belinya terhadap produk yang diiklankan 

akan semakin kuat. 

5.1.3 Kredibilitas perusahaan berpengaruh positif pada sikap terhadap 

iklan dan sikap terhadap merek. Implikasinya, semakin baik 

persepsi pemirsa terhadap kredibilitas perusahaan maka sikapnya 

pada iklan dan merek akan semakin baik pula. 

5.1.4 Kredibilitas perusahaan berpengaruh positif pada intensi membeli. 

Implikasinya, semakin baik persepsi pemirsa terhadap kredibilitas 

perusahaan maka minat belinya terhadap produk yang diiklankan 

akan semakin kuat. 
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5.1.5 Terdapat interaksi antara kredibilitas perusahaan dan kredibilitas 

endorser pada sikap terhadap iklan dan sikap terhadap merek. 

5.1.6 Terdapat interaksi antara kredibilitas perusahaan dan kredibilitas 

endorser terhadap intensi membeli. 

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu bahwa kredibilitas 

perusahaan dan kredibilitas endorser mempengaruhi sikap konsumen dan 

intensi membeli. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki 

kredibilitas yang baik agar dapat mempengaruhi sikap dan minat beli 

konsumen secara positif. Selain itu, para pemasar juga dituntut untuk lebih 

selektif dalam memilih endorser untuk meraih efektivitas iklan dan 

peningkatan minat beli konsumen. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Perusahaan dan Pemasar  

Intensi membeli merupakan variabel penting bagi 

konsumen, karena sebelum terjadi pembelian yang aktual terlebih 

dahulu dalam diri konsumen akan timbul intensi. Semakin kuat 

intensi membeli maka kecenderungan terjadinya pembelian aktual 

akan semakin besar.  
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Untuk meningkatkan intensi membeli, dapat dilakukan 

beberapa cara, antara lain: 

a. Peningkatan kredibilitas perusahaan 

Peningkatan dan pengendalian mutu produk dan 

pelayanan harus menjadi prioritas utama bagi perusahaan 

untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan dan kepercayaan 

konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. 

Perusahaan dituntut untuk secara konsisten menampilkan 

persepsi positif terhadap produk-produk yang dihasilkan 

dengan cara reinforcing. Hal ini menjadi sangat penting 

terutama untuk merek produk yang berasosiasi langsung 

dengan merek perusahaan. 

b. Pemilihan endorser yang kredibel 

Perusahaan dan pemasar dituntut untuk lebih selektif 

dalam memilih endorser yang membintangi iklan produknya 

agar tercapai efektivitas iklan dan peningkatan minat beli 

konsumen. Endorser yang kredibel memiliki pengetahuan, 

keahlian dan pengalaman yang berkaitan dengan produk yang 

diiklankan. Endorser yang kredibel memiliki kejujuran, 

integritas, dan dapat dipercaya. Selain itu, endorser yang 

kredibel memiliki tampilan fisik yang baik dan/atau karakter 

non-fisik yang menarik sehingga dapat menunjang iklan dan 

dapat menimbulkan minat konsumen untuk menyimak iklan 

dan merek suatu produk. 



84 
 

c. Pembentukan persepsi konsumen 

Pembentukan persepsi masyarakat akan produk yang 

bermutu dan tayangan iklan yang baik, menarik, dan 

informatif adalah hal tidak boleh dikesampingkan. 

5.2.2 Bagi Peneliti Lain  

Bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan 

penelitian pengembangan dari penelitian ini, diharapkan dapat 

melakukannya dengan menggunakan sampel yang luas 

cakupannya. Misalnya menggunakan sampel yang berasal dari 

masyarakat umum (bukan mahasiswa). Dengan demikian hasil 

penelitian nantinya akan memiliki tingkat generalisasi yang tinggi. 

Penelitian ini menggunakan iklan cetak sebagai stimulus 

eksperimen. Penelitian selanjutnya dapat meneliti pengaruh 

kredibilitas perusahaan dan endorser melalui berbagai media, 

khususnya televisi atau radio. Media iklan tersebut kemungkinan 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap bagaimana konsumen 

menerima pesan iklan. 


