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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

5.1 Kesimpulan 
 
 

Berdasarkan hasil Penelitian, pembahasan dan teknik analisis data yang 

peneliti lakukan mengenai Analisis Promosi Dan Citra Merek Terhadap 

Keputusan Pembelian pada CV.Neptuns, maka peneliti dapa mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

 
1. Terlihat bahwa Promosi yang di lakukan oleh CV. Neptuns ternyata sudah 

mampu memenuhi keinginan konsumen akan produknya, akan tetapi 

dalam beberapa hal konsumen juga merasa kurang puas. Hal tersebut 

dikarenakan kurangnya promosi priklanan yang dilakukan oleh 

CV.Neptuns Kota Sukabumi blum mampu memberikan informasi yang 

maksimal, penyebaran informasi atau cara mempromosi yang dilakukan 

kurang menarik. Sehingga konsumen tidak terlalu mengetahui tentang 

informasi atau promosi yang di lakukan oleh CV.Neptuns Kota Sukabumi. 

 
2. Citra Merek yang dilakukan oleh CV.Neptuns memiliki ciri khas yang 

berbeda dari produk lain meskipun masih banyak yang kurang, namun 

pada akhirnya CV.Neptuns menimbuklkan ketertarikan produk yang sudah 

berjalan cukup baik dikarenakan CV.Neptuns memililki ciri khas yang 

berbeda pada produknya. Sehingga konsumen tertarik untuk membeli 

produk CV.Neptuns Kota Sukabumi. 
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3. Keputusan Pembelian pada CV.Neptuns terbilang sudah berjalan cukup 

baik, konsumen merasa terpenuhi kebutuhannya mengenai produk yang 

dihasilkan CV.Neptuns Kota Sukabumi. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen sudah mersakan kepuasan terhadap produk yang dibeli. 

 
4. Promosi dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian pada CV. 

Neptuns Kota Sukabumi berpengaruh signifikan. Hal tesersebut 

disimpulkan setelah pengujian hipotesis dilakukan. 

 

1.2 Saran 
 

 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan juga kesimpulan yang telah 

diambil mengenai Promosi dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Pada 

CV.Neptuns Kota Sukabumi maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

 

1. CV.Neptuns Kota Sukabumi sebaiknya lebih mengembangkan strategi 

straegi pemasaran terutama promosi yang dilakukan agar konsumen lebih 

mengenal informasi tentang CV.Neptuns sehingga konsumen tertarik pada 

produk. Selain itu CV.Neptuns harus lebih mengembangkan kualitas 

produk yang dipasarkan agar tetap terjaganya citra merek yang baik di 

mata konsumen. 

 
2. CV. Neptuns Kota Sukabumi diharapkan mampu menjaga standar produk 

mereka dan lebih baik lagi jika ditingkatkan dalam beberapa hal, sehingga 

konsumen masih akan tetap mempromosikan produk CV. Neptuns Kota 

Sukabumi pada orang lain secara sukarela melalui Citra Merek yang 

dimana konsumen secara sukarela bersedia memberikan informasi, 
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merekomendasikan produk dan juga mengajak orang lain dalam 

menggunakan produk CV. Neptuns Kota Sukabumi. 

 
3. CV. Neptuns Kota Sukabumi diharapkan mampu mengefektifkan produk 

yang mereka jual. Karena pada era digital seperti ini, peran media sangat 

vital dalam melakukan pemasaran produk baik promosi maupun peyebaran 

informasi yang dilakukan oleh pemilik sehingga banyak konsumen merasa 

terbantu karena informasi mengenai produk dirasakan sangat mudah 

didapat melalui media yang mereka akses. Selain itu peningkatan kualitas 

juga dilakukan demi menjadikan produk CV. Neptuns Kota Sukabumi 

sebagai pilihan konsumen dalam memilih produk. 


