
 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa citra merek 

berpengaruh terhadapa loyalitas konsumen pelembab wajah Ponds di Bandar Lampung hal 

ini berdasarkan : 

1. Nilai Nagelkerke          . Artinya bahwa variabel-variabel citra perusahaan 

(X1), citra produk (X2) dan citra pemakai (X3) mampu mempengaruhi loyalitas 

konsumen (Y) sebesar 0,694 sedangkan sisanya 0,306 dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar model. 

2. Berdasarkan hasil analisis kualitatif diketahui bahwa citra merek yang diuji melalui 

pernyataan dalam kuisioner mendapatkan jawaban yang menyatakan bahwa 

responden sebagian besar menjawab setuju variabel-variabel citra merek seperti citra 

perusahaan, citra produk dan citra pemakai berpengaruh terhadap loyalitas konsumen 

pelembab wajah Ponds di Bandar Lampung. Hal ini berarti konsumen dengan citra 

positif terhadap suatu merek lebih memungkinkan untuk menjadi loyal. 

3. Berdasarkan hasil analisis kualitatif diketahui bahwa penelitian menggunakan  

signifikasi (α) 5% (0.05). Jadi, variabel dikatakan berpengaruh apabila nilai 

probabilitas <0,05. Hasil analisis data diperoleh bahwa variabel citra perusahaan (X1) 

signifikan pada probabilitas 0,035<0,05.  Variabel citra produk (X2) signifikan pada 
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probabilitas 0,026<0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel citra 

perusahaan (X1), citra produk (X2) dan citra pemakai (X3) mempengaruhi tingkat 

loyalitas konsumen pelembab wajah Ponds di Bandar Lampung. Hal ini juga berarti 

bahwa model yang dipakai dalam penelitan ini cocok atau sesuai dengan data 

observasi. 

4. Perbedaan probabilita ketiga variabel pada tingkat signifikansi yang digunakan 

menunjukkan bahwa citra perusahaan (P=0,035) dan variabel citra pemakai (P=0,026) 

maka dapat disimpulkan bahwa citra produk  lebih berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian dibandingkan dengan citra pemakai dan citra perusahaan. 

5. Uji kelayakan model regresi diukur dengan nilai chi square dari uji nilai Hosmer and 

Lemeshow Test (    ). Pada model ini nilai chi square sebesar 8,346 dengan level 

keyakinan sebesar 0,400. Artinya bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima. 

6. Uji ekspektasi B (Exp B) menunjukkan bahwa citra produk mempunyai pengaruh 

yang lebih  besar nilai Exp (B)=5,756 terhadap loyalitas konsumen dibandingkan 

variabel citra pemakai (4,235) dan citra perusahaan (3,751). 
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5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan diantaranya 

adalah : 

1. PT Unilever sebaiknya lebih memperhatikan citra produk (product image ) dalam 

membentuk citra merek pelembab wajah Ponds yang kuat seperti kualitas produk dan 

penawaran produk. Karena, variabel ini terbukti mempunyai pengaruh yang dominan 

terhadap loyalitas konsumen produk pelembab wajah Ponds di Bandar Lampung. 

Untuk kualitas produk, dari hasil jwaban responden sebagian besar menyatakan setuju 

bahwa pelembab wajah Ponds mampu membuat wajah terlihat cerah dan mengurangi 

noda hitam. Tetapi, ada juga sebagian yang tidak setuju sehingga perusahaan 

disarankan mengevaluasi mutu produk yang lebih baik lagi dan sesuai keinginan 

konsumen. Untuk penawaran produk perusahaan disarankan untuk mengevalusi 

variasi produk sehingga pelembab wajah Ponds tidak hanya terdiri dari sedikit variasi. 

2. PT Unilever disarankan untuk lebih lagi menciptakan prestasi dan menjaga reputasi 

nama perusahan dengan memproduksi barang barang yang memberikan rasa aman 

kepada konsumennya, jujur terhadap pelanggan dan tetap konsisten terhadap janji 

perusahaan terhadap konsumennya. 

 

 


