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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan melalui 

analisis mengenai pengaruh kepuasan pelanggan, promosi, dan citra merek 

sebagai variabel mediasi terhadap loyalitas merek., maka diperoleh kesimpulan 

bahwa, kepuasan pelanggan & promosi berpengaruh signifikan terhadap citra 

merek konsumen YouC1000, kepuasan pelangggan & promosi secara langsung 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek YouC1000. Citra merek tidak 

berpengaruh dan tidak signifikan terhadap loyalitas merek YouC1000, Kepuasan 

pelanggan & promosi secara tidak langsung melalui citra merek tidak memiliki 

pengaruh dan tidak signifikan terhadap loyalitas merek YouC1000. 

 

V.2 Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan penelitian dalam penelitian yang telah dijalankan ini tentu 

memiliki beberapa keterbatasan, hal tersebut antara lain: 

a. Dalam penyelesaian penelitian ini terhambat dalam melaksanakan 

bimbingan atau meminta arahan pada dosen pembimbing karena 

situasi dan kondisi yang dibatasi akibat pembatasan sosial berskala 

besar sehingga bimbingan hanya dapat dilakukan secara virtual. 

b. Penelitian ini dibuat ditengah pandemi covid19 dimana pergerakan 

atau mobilitas dibatasi, sehingga peneliti tidak dapat mencari 

responden secara langsung dan harus melalui google form. 

c. Jumlah variabel independen yang digunakan terbatas hanya mencakup 

kepuasan pelanggan, promosi, serta citra merek sebagai variabel 

mediasi sehingga tidak dapat mewakili variabel lain yang berpotensi 

mempengaruhi loyalitas merek sesuai dengan penelitian ini.  
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V.3 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang 

dapat diberikan adalah: 

a. Saran bagi perusahaan 

1. Citra merek masih dapat ditingkatkan agar meningkatkan loyalitas 

merek konsumen YouC1000 dengan terus memberikan pesan yang 

terintegrasi melalui event sponsorship, pengiklanan, dan desain 

kemasan produk demi membentuk citra merek karena sebuah citra 

merek untuk memiliki dampak yang signifikan harus melekat pada 

kehidupan masyarakat. 

2. Kepusan pelanggan masih dapat ditingkatkan agar meningkatkan citra 

merek serta loyalitas merek produk YouC1000 dengan melakukan 

evaluasi serta pengembangan melalui respon konsumen dengan 

melihat analisis interprestasi nilai indeks responden pernyataan 

kepuasan pelanggan bahwa produk YouC1000 memiliki keunggulan 

terhadap produk sejenis dengan merek lain yang memiliki nilai indeks 

terendah, maka perusahaan sebaiknya melakukan peningkatan kualitas 

produk seperti penambahan kandungan produk dengan demikian 

menambah manfaat produk serta memberikan keunggulan dibanding 

produk sejenis dengan merek lain untuk meningkatkan citra merek 

produk dan keunggulan persaingan. 

3.  Promosi masih dapat ditingkatkan agar meningkatkan citra merek 

serta loyalitas merek produk YouC1000 dengan melakukan evaluasi 

serta pengembangan melalui respon konsumen dengan melihat analisis 

interprestasi nilai indeks responden pernyataan promosi bahwa 

konsumen tidak melakukan pembelian sebesar 10 botol/bulan, maka 

perusahaan sebaiknya meningkatkan aktivitas promosinya seperti 

melakukan promosi Buy 2 get 1 free, ataupun penjualan secara bundle. 

Dengan begitu konsumen dapat mengenal produk akibat adanya 

eksposure serta berguna untuk mencapai “deals loyalty”. 

b. Saran bagi penelitian selanjutnya yang ingin membahas mengenai 

penelitian yang telah dibuat oleh peneliti, diharapkan untuk bisa 
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menambahkan beberapa variabel yang tidak dibahas oleh peneliti atau 

diluar variabel yang telah diambil oleh peneliti, seperti variabel keputusan 

pembelian dan kualitas produk, dengan tujuan agar penelitian selanjutnya 

lebih bervariasi sehingga dapat mengetahui pengaruh-pengaruh terhadap 

variabel dependen loyalitas merek secara lebih mendalam dan lebih luas.

 

 

 

 

 

  

 


