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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama 

yang menyatakan bahwa Kepercayaan Merek yang memiliki sub-variabel meliputi 

karakteristik merek, karakteristik perusahaan dan karakteristik Merek-konsumen 

berpengaruh positif pada Loyalitas pelanggan, sehingga hipotesis diterima. Hal ini 

berdasarkan pada alasan berikut: 

1. Nilai standardized coefficient beta X yang meliputi karakteristik merek 

(X1) sebesar 0,318, karakteristik perusahaan (X2) sebesar 0,185 dan 

karakteristik merek – pelanggan (X3) sebesar 0,212 dengan tingkat 

signifikansi dibawah 0,05. Pengaruh positif signifikan mengartikan bahwa 

semakin pelanggan percaya terhadap merek, maka semakin meningkat 

loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan 

2. Berdasarkan uji F yang hasilnya F hitung lebih besar dibandingkan nilai F 

tabel (10,248 > 2,70) maka Ho ditolak dan Ha diterima, secara simultan 

bahwa kepercayaan merek berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan CV 

Aan Ibrahim Brother’s di Bandar Lampung. 
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3. Hasil uji t sub variabel diketahui bahwa nilai t hitung pada variabel 

kepercayaan merek (X) lebih besar dari t tabel yaitu 1,985. Hal ini berarti 

semua variabel kepercayaan merek (X) memiliki pengaruh yang positif 

terhadap loyalitas pelangan (Y), sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan Ha ditolak.  

 

4. Adjusted R Square sebesar 0,219. Hasil ini mengartikan bahwa sumbangan 

variabel Kepercayaan Merek (X) berperan dalam menjelaskan Loyalitas 

Pelanggan pada CV Aan Ibrahim Brother’s (Y) sebesar 21,9% (lampiran) 

sedangkan sisanya sebesar 78,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar 

model penelitian. 

5. Jika dilihat dari hasil koefisien regresi linear berganda maka Kepercayaan 

merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap  loyalitas pelanggan. 

Pengaruh positif mengartikan bahwa semakin tinggi nilai kepercayaan 

merek maka nilai loyalitas pelanggan juga semakin meningkat. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang diajukan peneliti untuk manajemen perusahan adalah  

1. Untuk Variabel Konsumen-Merek adalah lebih mengarahkan dan meminta 

kepada konsumen yang sudah loyal untuk merekomendasikan perusahaan 

mereka agar calon konsumen mengetahui perusahaan CV. Aan Ibrahim 

Brother’s dan tertarik untuk menggunakan jasa CV. Aan Ibrahim 

Brother’s. 
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2. Untuk Variabel Karakteristik Perusahaan adalah lebih memberikan 

ketepatan tindakan dan janji yang telah disepakati bersama dengan 

konsumen agar konsumen lebih merasa puas dan meningkatkan loyalitas.  

3. Untuk Variabel Karakteristik Merek yaitu lebih mempertahankan dan 

meningkatkan nama baik perusahaan di mata konsumen dengan cara 

meningkatkan kualitas dan manfaat yang lebih serta memberikan harga 

yang lebih terjangkau agar tidak terjadi penurunan reputasi, serta 

menambah variasi pada produk CV Aan Ibrahim Brother’s. 


