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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada 

bab empat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan dari hasil uji t (parsial) yang telah dilakukan, bahwa secara 

parsial variabel dari brand image (X) tidak semuanya memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan (Y). 

Hanya variabel citra produk (X3) yang memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan (Y), sedangkan citra perusahaan 

(X1) dan citra pemakai (X2) tidak memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan (Y). 

2. Berdasarkan dari hasil uji F (uji simultan) yang telah dilakukan, bahwa 

secara bersama – sama variabel independent brand image (X) yang terdiri 

dari variabel citra perusahaan (X1), citra pemakai (X2), dan citra produk 

(X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal 

ini dibuktikan dengan hasil analisis yang menunjukkan F hitung > F tabel 

yaitu 18,449 > 2,87 dan siginifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,0000, 

sehingga H4 diterima dan H0 ditolak. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diperoleh maka saran yang 

dapat saya berikan adalah: 

1. Dengan melihat dari hasil uji parsial ditemukan bahwa citra produk 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Apabila perusahaan ingin mengembangkan variabel citra 

produk, cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menciptakan label dan 

kemasan yang menarik, menambahkan jasa pelayanan pesan antar, 

menggunakan karakter animasi atau kartun sebagai model desain produk, 

menambah varian rasa, mengkombinasikan produk dengan bahan lain.  
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2. Dengan melihat dari hasil uji simultan ditemukan bahwa citra perusahaan, 

citra pemakai, dan citra produk memiliki pengaruh yang positif dan 

siginifikan terhadap loyalitas pelanggan. Apabila perusahaan ingin 

meningkatkan loyalitas pelanggan tidak bisa hanya dengan meningkatkan 

citra produk, tetapi citra perusahaan dan citra pemakai juga harus ikut 

ditingkatkan, karena ketiga citra tersebut mempengaruhi naik turunnya 

loyalitas pelanggan. Untuk dapat mengetahui lebih dalam mengenai citra 

perusahaan dan citra pemakai, perusahaan dapat melakukan riset tersendiri 

yang mengkhususkan tentang citra perusahaan dan citra pemakai. 

 


