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5.1. Simpulan 

BABS 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dad hasil penelitian yang telah diperoJeh dan selanjutnya 

diolah, maka hasil penelitian dan uji hipotesis dapat dirangkum sebagai berikut: 

1. Pada tingkatan core beneftt ternyata terdapat perbedaan yang signifikan. 

yang dibuktikan dengan t hilung ( = 6.981) lebih besar dari t label ( =1.985). 

Dengan demikian Ho ditolak dan hipotesis kelja (H1) yang diajukan 

ditcrima. 

2. Pada tingkatan produk gencrik, ternyata terdapat perbedaan yang signifikan, 

yang dibuktikan dengan t hillIDg ( = 3.542) lebih besar dari t label { = 1.985). 

Dengan demikian Ho ditolak dan hipotesis kelja (HI) yang diajukan 

diterima. 

3. Pada tingkatan produk yang diharapkan, temyata terdapat perbedaan yang 

signifikan, yang dibuktikan dengan t hitung ( "" 7.696) lebih besar dan t label 

( = 1.985). Dengan demikian Ho ditolak dan hipotesis kelja (HI) yang 

diajukan diterima. 

4. Pada tingkatan produk tambahan, ternyata terdapat perbedaan yang 

signifikan, yang dibuktikan dengan t Mung ( = 6,638) lebih besar dari t label 

( =1.985). Dengan demikian Ho ditolak dan hipotesis ketja (H:) yang 

diajukan diterima. 
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5. Pada tingkatan produk potensial, temyata terdapat perbedaan yang 

signifikan, yang dibuktikan dengan t IUtwtg ( = 6.244) lebih besar dan t tabel 

( =1.985). Dengan demikian Ho ditolak dan hipotesis ketja (HJ) yang 

diajukan diterima, 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan sehagai bahan pertimbangan dan masukan bagi 

produsen shampoo suns ilk anti ket<lmbe dan pantene anti ketombe adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk manfaat dasar, diharapkan kepada perusahaan P&G dan Unilever 

untuk lebih meningkatkan pmduknya terutama dalam hal kemampuan 

membersihkan rambut, memelihara rambut, menghilangkan ketombe dan 

mencegah timbulnya ketombe, 

2. Untuk produk generik, diharapkan kepada perusahaan P&G dan Unilever 

untuk lebih meningkatkan produknya terutama dalam hal menghasilkan 

busa yang banyak dan lembut, desain yang memudahkan pemakaian dan 

ukuran kemasan yang lengkap 

3. Untuk produk yang diharapkan, diharapkan kepada perusahaan P&G 

membuat desain kemasan yang lebih menarik, dan membuat aroma 

shampoo yang lebih harum, Sedangkan bagi perusahaan Unilever, 

diharapkan dapat menetapkan harga yang lebih rendah dan desain yang 

lebih mampu melindungi isi produk. 
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4. Untuk produk tambahan, diharapkan kepada perusahaan P&G untuk 

mempertahankan kinerja produknya. Sedangkan bagi perusahaan Uni1ever, 

diharapkan dapat memproduksi shampoo sunsilk anti ketombe yang lebih 

hemat dalam pemakaian, lebih mudah didapatltersedia di mana-mana, harga 

yang lebih terjangkau dan info pemakaian yang lebih jelas. 

5. Untuk prod uk potensial, diharapkan kepada perusahaan P&G dan Unilever 

untuk benar-benar melaksanakan pengembangan produk yang baik 

mencakup penambahan vitamin bam, pembuatan desain kemasan baru 

ataupun pembuatan ukuran kemasan baru. 

Secara keseluruhan, diharapkan kepada perusahaan P&G serta Unilever agar 

terus berusaha memperhatikan situasi pasar. Hal ini perlu dilakukan agar 

perusahan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya perubahan 

seleralperilaku konsumen di mas a Y.a.dIlahirnya suatu perusahaan baru yang 

menciptakan produk shampoo mengingat pada saat ini banyak sekali bermunculan 

berbagai merek shampoo anti ketombe. 
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