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ABSTRAK 

Ficka Andrianti Ruwaheni, 1821100043. Skripsi. Program Studi Manajemen. 

Analisis Pengaruh Brand Image Terhadap Purchase Intention Dengan Brand 

Awareness Sebagai Variabel Mediasi Pada Produk Skincare Scarlett 

Whitening (Studi Kasus Pada Pengguna Produk Scarlett Whitening di 

Mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten). 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh brand image terhadap 

purchase intention dengan brand awareness sebagai variabel mediasi pada produk 

skincare Scarlett Whitening (Studi kasus Pada Pengguna Produk Scarlett Whitening 

di Mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten) secara langsung maupun tidak 

langsung. Sampel pada penelitian ini adalah pengguna produk Scarlett Whitening 

di kalangan mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten sebanyak 100 

responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan 

kuesioner secara langsung kepada responden dan melalui link google form. Data 

yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 20. 

Analisis ini meliputi analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, analisis 

korelasi, analisis jalur, uji hipotesis (uji t, uji mediasi dan uji koefisien determinan). 

Berdasarkan hasil penelitian ini dengan taraf signifikansi 5% diperoleh 

kesimpulan: (1) pengaruh langsung brand image terhadap brand awareness adalah 

positif dan signifikan, (2) pengaruh brand awareness terhadap purchase intention 

adalah positif dan signifikan, (3) pengaruh brand image terhadap purchase 

intention adalah positif dan signifikan, (4) pengaruh brand image terhadap 

purchase intention tidak dimediasi oleh brand awareness. Pengaruh variabel brand 

image terhadap brand awareness memiliki nilai sebesar 35,6%, sedangkan sisanya 

yaitu 64,4% dipengaruhi oleh variabel lain serta variabel purchase intention 

dipengaruhi oleh variabel brand image dan brand awareness sebesar 51,8%, 

sedangkan sisanya yaitu 48,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 

Kata Kunci : Brand Image, Brand Awareness, dan Purchase Intention 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri kecantikan sangatlah pesat. Saat ini, banyak 

merek produk kecantikan baru yang bersaing baik di dalam maupun di luar 

negeri. Terutama kesehatan kulit wajah yang merupakan hal penting yang 

paling sering diperhatikan oleh kalangan wanita, karena kulit dan wajah 

adalah bagian yang sangat terlihat dalam segi penampilan yang harus dijaga 

dan dirawat. Penampilan akan sangat mendukung tingkat kepercayaan diri 

wanita, dari hal tersebut skincare dan bodycare yang termasuk golongan 

produk kecantikan ini menjadi suatu hal yang paling sering dicari oleh kaum 

wanita.  

Berbisnis di bidang produk perawatan kecantikan atau perawatan 

tubuh dinilai menguntungkan karena hampir semua wanita beranggapan 

bahwa tampil cantik dan memiliki kulit yang terawat merupakan kebutuhan 

primer.  Perkembangan produk di bidang kecantikan atau perawatan tubuh 

juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti meningkatnya standar 

ekonomi, meningkatnya permintaan konsumen, dan gaya hidup masyarakat 

yang memperhatikan penampilan. Untuk mendapatkan kulit yang cerah dan 

segar tentunya membutuhkan perawatan. Maka dari itu, di Indonesia kini 

banyak bermunculan berbagai produk kecantikan dengan kategori produk 

perawatan kulit. 
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Indonesia merupakan salah satu pangsa pasar besar dalam industri 

kecantikan, khususnya perawatan kulit (skincare). Banyak perusahaan 

kosmetik di Indonesia, mulai membuat rangkaian skincare yang saat ini 

sedang dibutuhkan para wanita, maupun pria Indonesia. Hal ini menuntut 

perusahaan mengembangkan strategi pemasarannya disertai dengan 

pembentukan citra positif terhadap produk yang dipasarkan agar bisa 

bersaing dan dapat menarik minat beli konsumen.  

Sehubungan dengan adanya persaingan antar perusahaan kosmetik 

di Indonesia ini, maka penting untuk meneliti apa saja yang mempengaruhi 

purchase intention dari konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2012: 137) 

Purchase intention merupakan perilaku konsumen dalam menanggapi suatu 

objek yang menunjukkan keinginan pembelian konsumen. 

Terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi purchase 

intention. Menurut Hakim (2019), purchase intention dipengaruhi oleh 

brand awareness, brand image dan Customer Perceived Value. Sementara 

menurut Pramitha (2020), purchase intention dipengaruhi oleh country of 

origin, brand image dan brand awareness. Lebih lanjut menurut Wibowo 

(2015), variabel elektronik word of mouth dan brand image berpengaruh 

terhadap purchase intention. Adapun menurut Setiawan (2018), variabel 

yang mempengaruhi purchase intention adalah celebrity endorsment dan 

brand awareness. Selanjutnya, menurut Orlando (2015) variabel yang 

mempengaruhi purchase intention adalah brand image dan brand 

awareness.  
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Salah satu variabel yang mempengaruhi purchase intention adalah 

brand image. Brand image adalah persepsi konsumen terhadap suatu merek 

yang mencerminkan asosiasi merek yang ada di benak konsumen (Keller, 

2008). Membangun citra yang kuat membutuhkan kreativitas dan kerja 

keras. Citra merek tidak bisa ditanamkan pada pikiran manusia hanya 

dengan waktu semalam atau disebarkan melalui media massa. Sebaliknya, 

citra merek harus disampaikan dan didistribusikan secara terus-menerus 

melalui semua sarana komunikasi yang memungkinkan. Perusahaan harus 

berusaha secara maksimal untuk menciptakan produk yang memiliki citra 

positif dimata konsumen agar dapat mempertahankan konsumen tersebut. 

Menampilkan produk dengan citra yang positif dapat meningkatkan 

kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan dan dapat 

menarik perhatian konsumen untuk membeli produk tersebut.  

Konsumen lebih cenderung membeli produk bermerek karena 

barang yang sudah dikenal akan terasa lebih nyaman. Terdapat asumsi 

bahwa merek yang terkenal dapat lebih diandalkan, mudah ditemukan, 

selalu tersedia, dan kualitasnya yang tidak diragukan. Jadi, merek yang lebih 

dikenal lebih mungkin dipilih oleh konsumen daripada merek yang tidak 

dikenal. Semakin tinggi status citra merek, minat untuk membeli juga 

semakin tinggi. Konsumen cenderung memiliki nilai yang dirasakan lebih 

tinggi, akibat dari meningkatnya minat pembelian ketika menghadapi merek 

pilihan.  
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Produsen suatu produk harus menjaga agar brand image dari 

produknya tetap terjaga dengan baik. Hal ini dikarenakan citra merek yang 

baik akan mempermudah masyarakat dalam mengenali suatu produk, 

sehingga dapat meningkatkan minat beli konsumen akan produk suatu 

perusahaan tersebut. Dengan adanya minat beli menjadi salah satu hal yang 

penting dalam perusahaan meskipun minat beli tidak berpengaruh langsung 

dalam penjualan, namun minat beli merupakan sebuah proses dalam 

meningkatkan penjualan produk perusahaan. Minat beli dapat digunakan 

untuk memprediksi perilaku konsumen yang akan datang. Artinya apabila 

konsumen menunjukkan minat beli yang tinggi, maka peluang konsumen 

untuk melakukan pembelian aktual terhadap suatu produk akan semakin 

tinggi.  

Selain brand image, faktor brand awareness juga dapat 

mempengaruhi purchase intention. Kesadaran merek adalah tingkat 

pengetahuan konsumen yang mencakup identitas, desain atau slogan dari 

suatu merek atau produk tertentu. Kesadaran merek merupakan kemampuan 

konsumen untuk dapat mengenali dan mengingat merek dalam situasi yang 

berbeda. Brand awareness dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 

konsumen tentang suatu produk (Shahid, 2017). Menurut Durianto 

(2001:54) Brand awareness menunjukkan kemampuan seorang calon 

pembeli untuk mengingat kembali (recognize) atau mengenali kembali 

(recall) bahwa suatu merek adalah bagian dari kategori produk tertentu. 
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Merek sebagai peranan penting untuk meningkatkan minat beli 

konsumen. Semakin tinggi kesadaran konsumen akan suatu merek, maka 

semakin besar potensi produk suatu perusahaan untuk di beli oleh 

konsumen. Menanamkan dan menciptakan memori akan suatu merek di 

benak konsumen sangat penting untuk meningkatkan minat konsumen 

dalam membeli produk. Adanya brand awareness terhadap suatu produk 

memungkinkan konsumen untuk mempercayai produk tersebut di dalam 

benaknya, sehingga menimbulkan minat untuk membeli produk tersebut. 

Banyaknya brand yang mengeluarkan produk kecantikan, sehingga 

membuat konsumen terlebih dahulu mencari informasi untuk mencocokkan 

tipe jenis muka dan kulitnya dengan manfaat yang diberikan oleh hasil 

pemakaian produk. Konsumen biasanya memiliki pengetahuan dan waktu 

yang terbatas pada saat akan melakukan pembelian suatu produk. Oleh 

karena itu, brand image sering digunakan sebagai acuan sebelum 

melakukan pembelian produk. Karena pengetahuan dan pemahaman yang 

diperoleh konsumen tentang suatu produk akan menciptakan suatu 

kesadaran konsumen terhadap suatu merek dari sebuah produk. Setelah 

konsumen mengetahui brand image dari suatu produk itu baik, maka 

konsumen akan menyadari keberadaan merek tersebut dan akan mengingat 

produk tersebut sehingga dapat menimbulkan minat beli konsumen. 
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Menyadari pentingnya brand awareness dalam mempengaruhi 

minat beli konsumen menyebabkan banyak perusahaan berlomba-lomba 

untuk meraih top of mind di benak konsumen. Merek akan dihubungkan 

dengan citra khusus yang mampu memberikan asosiasi tertentu dalam benak 

konsumen. Suatu merek apabila posisinya sudah kuat, akan memudahkan 

perusahaan dalam memenangkan persaingan yang ada di pasar. Sehingga, 

perusahaan harus bekerja keras untuk membangun dan mempertahankan 

brand image suatu produk yang baik dengan tujuan untuk membangun 

sebuah kesadaran merek (brand awareness) agar dapat meningkatkan minat 

beli konsumen. 

Tingginya pertumbuhan e-commerce produk kecantikan ditingkat 

global dan Indonesia membuktikan tingginya minat konsumen untuk 

membeli produk kecantikan. Akhir-akhir ini produk kecantikan yang sangat 

digemari remaja hingga wanita dewasa adalah produk kecantikan Scarlett. 

Scarlett Whitening adalah salah satu produk skincare lokal yang sedang 

viral di Indonesia. Scarlett Whitening by Felycia Angelista adalah produk 

kecantikan yang berguna untuk mencerahkan kulit. Selain itu, Scarlett 

Whitening sudah memiliki sertifikasi BPOM (Badan Pengawasan Obat dan 

Makanan). Jadi, semua produk Scarlett Whitening sudah teruji secara klinis 

sehingga tidak akan membahayakan kulit penggunanya 

(Scarlettwhitening.com, 2021).  
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Gambar 1. 1 Pembelian Produk Kecantikan Scarlett sampai Januari 

2022 

Sumber: Scarlett Whitening Official Shop 2022, dalam 

(https://shopee.co.id/scarlettofficialshop). Diakses pada 05 Januari 2022. 

Dapat dilihat dalam data rata-rata penjualan produk Scarlett yang 

mencapai >10.000 produk terjual hingga awal bulan Januari 2022 di sebuah 

online shop pada gambar 1.1 di atas. Data ini juga menandakan begitu 

banyaknya minat beli masyarakat dalam produk kecantikan Scarlett. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik 

untuk mempelajari dan melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS 

PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP PURCHASE INTENTION 

DENGAN BRAND AWARENESS SEBAGAI VARIABEL MEDIASI 

PADA PRODUK SKINCARE SCARLETT WHITENING (Studi Kasus 

Pada Pengguna Produk Scarlett Whitening di Mahasiswa Universitas 

Widya Dharma Klaten)”. 

 

https://shopee.co.id/scarlettofficialshop
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1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Pemilihan judul yang diangkat penulis seperti yang tercantum dalam 

skripsi ini didasari oleh alasan: 

1.2.1 Alasan Objektif 

Dalam persaingan industri produk kecantikan yang ketat, 

menuntut perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasarannya 

agar bisa bersaing dan dapat menarik minat beli konsumen. Faktor 

yang dapat mempengaruhi purchase intention adalah brand image 

dan brand awareness. Brand image merupakan pedoman yang 

digunakan konsumen untuk menilai suatu produk ketika mereka 

tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk tersebut. 

Adanya brand awareness pada suatu produk memungkinkan 

konsumen untuk mempercayai produk tersebut di benaknya, 

sehingga menimbulkan minat untuk membeli produk tersebut. 

Semakin tinggi status citra dan kesadaran akan suatu merek, semakin 

besar kemungkinan potensi produk suatu perusahaan untuk dibeli 

oleh konsumen. 

1.2.2 Alasan Subjektif 

Penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana 

pengaruh brand image terhadap purchase intention dengan brand 

awareness sebagai variabel mediasi pada produk skincare Scarlett 

Whitening di kalangan pengguna produk skincare Scarlett 

Whitening pada mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten. 
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1.3 Penegasan Judul 

Untuk menghindari perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap 

variabel-variabel yang terkait dengan penelitian ini, maka berikut 

disampaikan penegasan terhadap variabel-variabel yang terdapat pada judul 

penelitian ini: 

1. Brand Image 

Brand image adalah persepsi konsumen terhadap suatu merek yang 

mencerminkan asosiasi merek yang ada di benak konsumen (Keller, 

2008). 

2. Brand Awareness 

Menurut Rangkuti (2004) brand awareness adalah kemampuan 

konsumen dalam mengingat merek atau iklan tertentu baik secara 

spontan maupun setelah dirangsang dengan kata kunci.  

3. Purchase Intention 

Purchase intention merupakan perilaku konsumen dalam 

menanggapi suatu objek yang menunjukkan keinginan pembelian 

konsumen (Kotler dan Keller, 2012: 137). 
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1.4 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, serta 

untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis 

membatasi objek yang diteliti. Penulis hanya menguji pengaruh brand 

image terhadap purchase intention dengan brand awareness sebagai 

variabel mediasi pada produk skincare Scarlett Whitening di kalangan 

pengguna produk Scarlett Whitening pada mahasiswa Universitas Widya 

Dharma Klaten. 

 

1.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dapat penulis 

angkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh langsung brand image terhadap brand awareness 

pada produk Scarlett Whitening ? 

2. Apakah ada pengaruh langsung brand awareness terhadap purchase 

intention pada produk Scarlett Whitening ? 

3. Apakah ada pengaruh langsung brand image terhadap purchase 

intention pada produk Scarlett Whitening ? 

4. Apakah ada pengaruh tidak langsung brand image terhadap purchase 

intention dengan brand awareness sebagai variabel mediasi pada 

produk Scarlett Whitening ? 
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1.6 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menguji pengaruh langsung brand image terhadap brand 

awareness pada produk Scarlett Whitening. 

2. Untuk menguji pengaruh langsung brand awareness terhadap purchase 

intention pada produk Scarlett Whitening. 

3. Untuk menguji pengaruh langsung brand image terhadap purchase 

intention pada produk Scarlett Whitening. 

4. Untuk menguji pengaruh tidak langsung brand image terhadap purchase 

intention dengan brand awareness sebagai variabel mediasi pada 

produk Scarlett Whitening. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

1.7.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan bahan referensi 

untuk penelitian yang sejenis pada masa mendatang. 

1.7.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Penulis 

Sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan baru 

mengenai teori-teori dalam pemasaran. Serta sebagai penambah 

pengetahuan dan wawasan penulis untuk lebih mengetahui 
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seberapa berpengaruhnya brand image terhadap purchase 

intention dengan brand awareness sebagai variabel mediasi. 

2. Bagi Perusahaan 

Untuk mengetahui sejauh mana brand image berpengaruh 

terhadap purchase intention melalui brand awareness sebagai 

variabel mediasi, yang mana hasil peneliatian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan untuk 

mempertimbangkan strategi menarik purchase intention 

konsumen. 

3. Bagi Pembaca 

Melalui penelitian ini, diharapkan bisa menjadi bahan 

referensi dan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang terbaru 

bagi peneliti lain yang melakukan penelitian lanjutan mengenai 

brand image, brand awareness, dan purchase intention. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka 

disusunlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang diuraikan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, 
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perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai kajian teori yang terdiri dari manajemen 

pemasaran, brand (merek), brand image (citra merek), brand 

awareness (kesadaran merek), perilaku konsumen, dan purchase 

intention (minat beli), penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, 

dan hipotesis.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini, membahas mengenai desain penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan 

sampel, definisi operasional dan variabel penelitian, sumber data, 

metode pengumpulan data, uji instrumen penelitian, teknik 

analisis data, uji hipotesis dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum perusahaan, 

analisis deskriptif responden dan variabel penelitian, analisis 

data, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran yang dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh brand 

image terhadap purchase intention dengan brand awareness sebagai variabel 

mediasi pada produk skincare Scarlett Whitening (studi kasus pengguna 

produk Scarlett Whitening pada mahasiswa Universitas Widya Dharma 

Klaten) dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

brand image (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand 

awareness (Z) pada pengguna produk skincare Scarlett Whitening di 

kalangan mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten. Hal ini terbukti 

dari nilai thitung 7,463 > ttabel 1,984 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 

Sehingga dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H1 yang mengatakan 

bahwa diduga ada pengaruh langsung antara brand image (X) terhadap 

brand awareness (Z) diterima. Hal ini didukung juga oleh analisis 

korelasi yang menunjukkan bahwa hubungan antara brand image (X) 

terhadap brand awareness (Z) berkorelasi sedang (0,602). Hasil uji 

korelasi antara brand image (X) dan brand awareness (Z) diketahui 

menunjukkan korelasi yang positif yakni sebesar 0,602 yang artinya jika 

brand image (X) ditingkatkan maka akan berdampak terhadap brand 

awareness (Z) dari mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten juga 
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ikut meningkat. Determinan dari hasil korelasi antara brand image (X) 

terhadap brand awareness (Z) diperoleh sebesar 36,2% (0,6022 x 100%). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa brand awareness (Z) dipengaruhi 

oleh brand image (X) sebesar 36,2% jika faktor lain dianggap tetap. 

2. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

brand awareness (Z) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

purchase intention (Y) pada pengguna produk skincare Scarlett 

Whitening di kalangan mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten. 

Hal ini terbukti dari nilai thitung 2,860 > ttabel 1,984 dan nilai signifikansi 

0,005 < 0,05. Sehingga dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H2 yang 

berbunyi diduga ada pengaruh langsung antara brand awareness terhadap 

purchase intention diterima. Hipotesis tersebut didukung juga oleh 

analisis korelasi yang menunjukkan bahwa hubungan antara brand 

awareness (Z) terhadap purchase intention (Y) berkorelasi sedang 

(0,580). Hasil uji korelasi antara brand awareness (Z) dan purchase 

intention (Y) diketahui menunjukkan korelasi yang positif yakni sebesar 

0,580 yang artinya jika brand awareness (Z) ditingkatkan maka akan 

berdampak terhadap purchase intention (Y) dari mahasiswa Universitas 

Widya Dharma Klaten juga ikut meningkat. Determinan dari hasil 

korelasi antara brand awareness (Z) terhadap purchase intention (Y) 

diperoleh determinan sebesar 33,6% (0,5802 x 100%). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa purchase intention (Y) dipengaruhi oleh brand 

awareness (Z) sebesar 33,6% jika faktor lain dianggap tetap. 



99 
 

 
 

3. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

brand image (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase 

intention (Y) pada pengguna produk skincare Scarlett Whitening di 

kalangan mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten. Hal ini terbukti 

dari nilai thitung 6,265 > ttabel 1,984 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 

Sehingga dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H3 yang berbunyi diduga 

ada pengaruh langsung antara brand image terhadap purchase intention 

diterima. Hipotesis tersebut didukung juga oleh analisis korelasi yang 

menunjukkan bahwa hubungan antara brand image (X) terhadap 

purchase intention (Y) berkorelasi kuat (0,698). Hasil uji korelasi antara 

brand image (X) dan purchase intention (Y) diketahui menunjukkan 

korelasi yang positif yakni sebesar 0,698 yang artinya jika brand image 

(X) ditingkatkan maka akan berdampak terhadap purchase intention (Y) 

dari mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten juga ikut meningkat. 

Determinan dari hasil korelasi antara brand image (X) terhadap intention 

(Y) diperoleh sebesar 48,7% (0,6982 x 100%). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa purchase intention (Y) dipengaruhi oleh brand image 

(X) sebesar 48,7% jika faktor lain dianggap tetap. 

4. Berdasarkan hasil uji mediasi diperoleh nilai pengaruh tidak langsung 

(0,150) < nilai pengaruh langsung variabel X terhadap Y (0,548) sehingga 

membuktikan bahwa brand awareness tidak mampu memediasi 

hubungan brand image terhadap purchase intention. Hal ini berarti H4 

yang berbunyi diduga ada pengaruh tidak langsung antara brand image 
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terhadap purchase intention melalui brand awareness sebagai variabel 

mediasi ditolak. Sehingga brand awareness bukan merupakan variabel 

yang kuat dalam memediasi hubungan brand image terhadap purchase 

intention. 

5. Berdasarkan data yang diolah, dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) pada pengaruh brand image terhadap 

brand awareness sebesar 0,356 atau (35,6%). Koefisien determinasi ini 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase pengaruh 

hubungan brand image (X) terhadap brand awareness (Z) dan besarnya 

pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi dalam penelitian 

ini adalah 35,6%, sedangkan sisanya yaitu 64,4% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

6. Berdasarkan data yang diolah, dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) pada pengaruh brand image dan brand 

awareness terhadap purchase intention sebesar 0,518 atau (51,8%). 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

presentase pengaruh hubungan brand image (X) dan brand awareness (Z) 

terhadap purchase intention (Y). Besarnya pengaruh variabel independen 

dan variabel mediasi terhadap variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah 51,8%, sedangkan sisanya yaitu 48,2% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka peneliti memberi masukan 

sebagai berikut: 

1. Scarlett Whitening diharapkan terus berinovasi dalam menciptakan 

variasi varian baru dan produk dengan fungsi dan kegunaan yang selalu 

memenuhi kepuasan konsumen. Sehingga dapat tetap menjaga dan 

mempertahankan brand imagenya dan dapat menarik purchase intention 

konsumen. 

2. Scarlett Whitening diharapkan terus meningkatkan inovasinya dalam hal 

desain atau kemasan produk yang lebih menarik agar dapat meningkatkan 

purchase intention konsumen. 

3. Scarlett Whitening diharapkan menjaga kualitas produk yang menjadi 

solusi mengatasi permasalahan wajah dan kulit konsumen, agar dapat 

menjaga kepercayaan dari konsumen Scarlett Whitening sehingga terus 

menggunakan produk tersebut dan menjadikan Scarlett Whitening 

sebagai pilihan pertamanya. Jadi dari hal tersebut akan meningkatkan 

purchase intention konsumen.  

4. Scarlett Whitening diharapkan selalu membangun relasi dengan 

konsumen melalui layanan perusahaan dan melakukan pengiklanan 

secara luas melalui media sosial, youtube maupun televisi sehingga 

diketahui oleh masyarakat luas. Dan meningkatkan jangkauan 

distribusinya sehingga memudahkan konsumen untuk memperoleh 

produk tersebut. Maka nantinya akan membentuk brand awareness 
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konsumen yang tinggi terhadap produk Scarlett Whitening dan akan 

meningkatkan purchase intention. 

5. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti untuk menguji variabel-

variabel lain di luar variabel yang telah diteliti untuk memperoleh hasil 

yang lebih variatif dan mengetahui variabel lain yang mungkin dapat 

mempengaruhi purchase intention seperti celebrity endorsement, harga, 

kepercayaan merek, kualitas produk, dan lain-lain.  

6. Dari hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi 

oleh pihak lain dalam melakukan penelitian untuk permasalahan yang 

sama di masa yang akan datang. 
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