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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

      Berdasarkan pada tujuan penelitian, hipotesis dan pembahasan, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel posisi peletakkan warning label dengan recall menunjukkan hasil 

bahwa variabel posisi peletakkan warning label mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap recall. Posisi peletakkan warning label secara overtly 

mendapatkan recall lebih tinggi dibandingkan secara discreetly. Hasil ini 

sesuai dengan Graves (1993) yang menyatakan bahwa bahwa warning label 

yang diletakkan secara terang-terangan akan memberikan hasil recall yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan warning label yang diletakkan secara 

sembunyi-sembunyi.  

2. Variabel posisi peletakkan warning label dengan sikap terhadap kemasan 

menunjukkan hasil bahwa variabel posisi peletakkan warning label 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sikap terhadap kemasan. 

Posisi peletakkan warning label secara overtly akan menghasilkan sikap lebih  

tinggi dibandingkan secara discreetly. Hal  ini sejalan dengan hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Torres (2007), bahwa warning label secara 

efektif dapat memberikan pengaruh positif pada sikap konsumen. Usaha 
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perusahaan untuk memberikan informasi yang lengkap pada konsumen akan 

meningkatkan sikap konsumen terhadap produk dan perusahaan. 

3. Variabel posisi peletakkan warning label dengan niat beli menunjukkan hasil 

bahwa variabel posisi peletakkan warning label mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap niat beli. Posisi peletakkan warning label secara overtly 

mendapatkan niat beli lebih tinggi dibandingkan secara discreetly. Hal  ini 

sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wogalter and 

Laughery (1996), bahwa warning label secara efektif bertujuan untuk 

mengkomunikasikan resiko penggunaan produk akan dapat lebih 

mempengaruhi keputusan konsumen. 

 

5.2.  Saran  

1. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa posisi peletakkan warning label secara 

overtly (terang-terangan) mendapatkan respon recall, sikap terhadap kemasan, dan 

niat beli yang lebih positif  dibandingkan dengan posisi peletakkan warning label 

secara discreetly (tersembunyi), maka ada baiknya bila produsen obat dapat 

dengan cermat meletakkan warning label pada kemasan obat secara overtly atau 

secara terang-terangan dimana konsumen dapat dengan mudah melihat warning 

label pada sebuah kemasan obat, hal ini bertujuan memudahkan konsumen untuk 

mendapatkan informasi mengenai sebuah produk dan mempengaruhi penilaian 

konsumen mengenai produk tersebut. 
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2. Pada penelitian ini warning label yang digunakan pada produk obat  sehingga hasil 

penelitian ini hanya dapat digunakan untuk jenis produk yang sama. Sebaiknya 

pada penelitian berikutnya produk yang digunakan atau diteliti tidak hanya produk 

obat saja. Saran penulis untuk penelitian berikutnya adalah elemen dari warning 

label dapat ditambahkan dapat berupa warna, dan ukuran font.  
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