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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknik analisis data yang peneliti 

lakukan mengenai analisis sensitivitas respon konsumen pada perluasan merek, maka 

peneliti dapat mengambil simpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Secara keseluruhan diketahui bahwa  sensitivitas respon konsumen pada 

perluasan merek kategori sensitif, meskipun pengukuran kekuatan respon konsumen 

dan stimulus konsumen berdasarkan model analisis hierarchy of effect  yaitu pada 

kekuatan respon daan stimulus nilai  perubahan yang paling besar dan siginifikan 

ditunjukan pada  tahap pembelian dan paling kecil pada tahap kesadaran, serta nilai 

kekuatan respon dan kekuatan stimulus Natasha Skin Care lebih besar daripada 

Natasha Hair Care. 

5.1.2  Nilai perubahan respon dan stimulus konsumen Natasha di Kota Sukabumi 

adalah negatif sehingga menimbulkan arah perubahan responnya juga negatif. Arah 

respon yang negatif meunjukkan bahwa konsumen tidak berperilaku sesuai yang 

diinginkan perusahaan, yaitu memiliki pengetahuan tentang produk Natasha Hair 

Care, berminat dan menyukai produk Natasha Hair Care, memiliki keyakinan terhadap 

produk Natasha Hair Care dan akan membeli produk Natasha Hair Care. 

 



 
 

 

  

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran pada PT. 

Pesona Natasha Gemilang yang dapat dijadikan masukan dalam meningkatkan 

kemajuan perusahaan, baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. 

Adapun saran yang diberikan sebagai berikut: 

5.2.1 Perusahaan sebaiknya  perlu meningkatkan lagi kesadaran, keyakinan sampai 

tahap pembelian kepada konsumen dengan cara melakukan kegiatan promosi secara 

langsung untuk kategori Natasha Hair Care yang bersifat persuasif, yaitu membuat 

iklan di baliho-baliho yang terletak pada jalan-jalan utama kota,  menyelenggarakan 

event-event yang  di sponsori oleh Natasha dan menawarkan hadiah menarik kepada 

pemenangnya, memberikan tester atau sampel Natasha Hair Care secara gratis kepada 

konsumen yang melakukan setiap pembelian produk Natasha. 

5.2.3 Diharapkan perusahaan dalam mempertahankan competitor positioning dengan 

cara memberikan hadiah menarik setiap pembelian tertentu, memberi diskon 10% 

setiap konsumen Natasha belanja memberi diatas 2 produk, menyediakan kategori yang 

lebih ekonomis kepada konsumen. 

 



 
 

 

5.2.4 Strategi perluasan merek yang dilakukan PT. Pesona Natasha Gemilang 

diharapkan  dapat juga dilakukan pada kategori produk baru dan lebih agresif dalam 

mensosialisasikannya kepada konsumen agar memberikan kesadaran, pengetahuan, 

kesukaan, kecenderungan, keyakinan, dan melakukan pembelian terhadap produk 

tersebut.   

 


