
46 

 

 

BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan berbagai alat analisis dan 

pembahasan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil jawaban konsumen motor Honda terhadap variabel 

penelitian dapat disimpulkan sebagai berikrt: 

a. Konsumen memandang persepsi kualitas motor Honda sudah baik 

dengan tara-rata skor 4. 

b. Kesetiaan konsumen terhadap merek Honda sudah baik dengan 

rata-rata skor 4 

c. Konsumen memilki kesadaran merek yang baik terhadap merek 

Motot Honda dengan rata-rata skor 4 

d. Citra merek motor Honda sudah baik di mata konsumen dengan 

rata-rata skor 4. 

2. Hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi kualitas, loyalitas merek dan 

kesadaran merek berpengaruh terhadap pembentukan citra merek motor di 

Bandar Lampung dapat diterima. Hal ini berdasarkan angka signisikansi 

uji F sebesar 0,007. Angka ini lebih kecil dari angka pembanding yaitu 
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sebesar 0,05. Besarnya koefisien determinasi (R
2
) variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya sebesar 58,5%. 

3. Konsumen sepeda motor menempatkan variable kesetiaan merek sebagai 

faktor yang memiliki pengaruh terbesar dalam membentuk citra suatu 

merek. Faktor yang memilki pengurur terbesar kedua sebagai pembentuk 

citra merek adalah kesadaran merek dan faktor terakhir yaitu persepsi 

kualitas. 

 

5.2 Saran  

 

Berdasarkan perhitungan dan kesimpulan yang didapat, beberapa saran yang diajukan 

yang berkaitan dengan kesetiaan merk :  

1. Pemilik merek sepeda motor perlu meningkatkan persepsi kualitas melalui iklan, 

hal ini dikarenakan iklan merupakan faktor terbesar dalam membentuk perhatian, 

kesetiaan dan persepsi kualitas atas suatu merek motor. Iklan yang ditayangkan 

dimedia iklan sebaiknya fokus pada kegiatan Corporate Social Responsibility 

(CSR). Iklan CSR saat ini menjadi perhatian karena CSR merupakan bentuk 

kepedulian sosial perusahaan kepada masyarakat, sehingga diharapkan iklan ini 

mampu meningkatkan kesetiaan, perhatian dan persepsi kualitas atas citra merek 

sepeda motor. 

2. Produsen sepeda motor perlu meningkatkan kesadaran merek. Hal yang dapat 

dilakukan adalah dengan mengintensifkan penanyangan iklan baik dimedia cetak 
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maupun media elektronika. Hal lain yang dapat dilakukan oleh pemegang merek 

adalah dengan membuat point of sales pada masing-masing outlet penjual 

sehingga pengunjung tidak kesulitan untuk mengetahui kelebihan suatu merek.  

3. Penelitian lebih lanjut disarankan memasukan variabel pendapatan sebagai 

kontrol variabel. Pemasukan variabel ini dalam penelitian lebih lanjut dapat 

memberikan informasi tentang segmentasi konsumen kepada pemegang merek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


