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5. 	Produk dan promosi dangan total varian sabesar 1.39968 % 

6. 	Produk dangan tot.l varian sebesar 1.25649 % 

7. 	Promosi dang.n total varian sebesar 1.18394 % 

8. 	Warna K~maSAn denqan total varlan sebesar 1.1~·~75 % 

9. 	Kemasan dan merk dengan total varian sebesar 1.07096 % 

10. Harga dang an total varian sabesar 1.02849 % 

4. 	 Hasi! akhir penelitian menunjukkan bahwa faktor distribusi dan 

iklarl mer"upakan faktor yang domjnan dalam membel1 s~bun ;nandi 

Lu~ pada supermarket di Surabaya. 

5. 	 Arlalis15 ~:arakteristik individu dengan menggunakan Ct,~-S~u~re 

niGrnberikan gambaran bahwa ternyata tidak ad~ perbed8~n Y<3·ng 

bermakna terhad~p salera konsumen di d~lam memheli sabun mandl 

l_ux pada supermarket yang berada di pla~a d~n super"fnarket y~ng 

barada di luar plaza. 

Dengan demikian dC\patlah disimpulkan secara r.:eselurLthan bahwel. 

faktor yang mempengartJhi pembelian sabun mandi Lux pada $upermaY'

ket di Surabaya berasal dari faktor distribusi, iklan, kemas;:..n~ 

k~nlasan~ kemasan dan merk dan yang terakhir adalah harg~. Seddng

~an faktor yang dominan ad~lah faktor distribusi dan iklan~ 



._. __~ ~c~ULUSan konsumen untuk membeli sa bun matl(ii Lux 

pada supermarket di Surabaya sebesar 60.4% sehingga disar~nkan 

untuk melakukan penelitiarl lebih lanjut dalam usaha UG~uk 

rnempertinggi •.ontribusi faktor terhadap keputusan 

untuk memb~li sabun mandi Lux~ 

Pada penelitian ini telah diketahui bahwa faktor yang aominan 

dalam pembelian sabun mandi Lux pada supermarket di Surabaya 

adalah distribusi dan iklan. Olen karena itu perusahadtr1 dalam 

m~'lakLlk".n konsep STP (Segmentation. Targeting d«n Po""~tiCJninlJ) 

pE~rlu memperh~t.if:an faktDr tersebut sehlnqqa k.onsE"p iri3_ dd,pa1.~ 

ber-JAlan untuk menunjang tujuan dari perusahaart y~itu kepuasan 

konsumen. 

.'. 	 H«.I lain y«ng periLI mendapat perh«tian dari produsen adedah 

l.lsaha-usaha untuk menciptakan 

,ulf.?lalui promosi berhadiah yang bertuJuan buk.n tlanya untuk 

Irlf?!"l i ngka. tkan volume penjualan tetapi lebih merupakdn tanda 

tL'ri.mt'l. kasih dari pr"odusen a~:an kesediaan konsumen membeli 

sabun ,nandi Lux semua yang diperaleh 

pE'rusahaan adalah dari konsunlen dan seharusnya jug~ 

sebaliknya yaitu kcnsumen juga mendapatkan <i',pa 'fdOfJ 

d iber~ ikan k.epada perusahaan dari pen..H.'.. .3:ha~n Juga. 


