
91 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

terdapat pengaruh positif dan signifikan kredibilitas selebgram endorser, 

perceived value, dan brand trust secara parsial terhadap brand loyalty. 

Kemudian, hasil penelitian ini juga memunculkan sebuah temuan bahwa 

hubungan kredibilitas selebgram endorser maupun perceived value terhadap 

brand loyalty diperkuat dengan adanya peran brand trust sebagai pemediasi. 

Artinya, ketika seorang konsumen memutuskan untuk loyal terhadap suatu 

merek, hal itu dikarenakan konsumen merasa yakin dan percaya terhadap 

merek tersebut. Hasil pengujian regresi yang dilakukan menunjukkan 

pengaruh tidak langsung kredibilitas selebgram endorser maupun perceived 

value terhadap brand loyalty lebih besar dibandingkan pengaruh langsung 

tanpa melalui brand trust sebagai pemediasi. Brand trust dalam hal ini 

berperan penting dalam memaksimalkan pengaruh dari penggunaan 

endorser yang kredibel maupun manfaat produk yang dihasilkan sehingga 

akan lebih meningkatkan loyalitas merek bagi para pelanggannya. 

 

5.2. Saran 
 

Sedangkan saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Pelaku Bisnis 

Bagi pelaku bisnis, khususnya Maybelline, brand trust perlu 

untuk menjadi perhatian bagi perusahaan dikarenakan peran brand trust 

yang sangat penting dalam membangun hubungan jangka panjang yang 

baik dengan konsumen yang mengarah pada loyalitas pelanggan. Brand 

trust dalam hal ini akan memaksimalkan pengaruh dari penggunaan 
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endorser yang kredibel maupun manfaat produk yang dihasilkan 

sehingga akan lebih meningkatkan loyalitas pelanggan untuk tetap terus 

menggunakan Maybelline. 

Perusahaan dapat membangun kepercayaan terhadap merek 

dengan cara bekerja sama dengan para selebgram yang kredibel dalam 

mengiklankan produk mereka, sehingga akan lebih membantu dalam 

penyampaian informasi produk yang lebih baik kepada para konsumen. 

Kemudian, selain keunggulan produk, mungkin perusahaan juga perlu 

menambahkan pesan pada iklan bahwa produk yang mereka hasilkan 

aman untuk digunakan pada jenis-jenis kulit tertentu sehingga 

konsumen merasa lebih yakin untuk menggunakan produk tersebut, 

mengingat produk make up yang biasanya mudah menimbulkan iritasi 

di kulit wajah. Dengan demikian, akan membentuk persepsi positif 

konsumen terhadap merek sehingga menjadikan brand Maybelline 

sebagai produk make up andalan, yang kemudian membuat para 

konsumennya merasa terikat dengan produk tersebut, dan dalam jangka 

panjang akan meningkatkan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi 

terhadap merek. 

 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya dengan topik serupa dapat menambahkan 

maupun mendalami variabel lainnya yang kemungkinan dapat 

berpengaruh terhadap brand loyalty dan brand trust berdasarkan 

rujukan dari penelitian-penelitian terdahulu terkait brand loyalty dan 

brand trust serta memperluas sampel dalam penelitian sehingga 

memperoleh hasil yang lebih akurat. 

 

  

 


