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V. Simpulan dan Saran 

 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian yang kemudian telah dianalisa 

dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif, maka disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Loyalitas terhadap produk minuman isotonik vita zone dipengaruhi oleh sikap 

konsumen yang terdiri dari Karakteristik Merek, Karakteristik Perusahaan dan 

Karakteristik Konsumen- Merek. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien 

determinasi (R2)  sebesar 71,0% sedangkan sisanya 29,0% dipengaruhi oleh 

faktor lain. Angka diatas menunjukkan bahwa sikap konsumen terhadap 

kepercayaan merek berpengaruh terhadap peningkatan loyalitas konsumen 

pada minuman isotonik merek vita zone. 

2. Hasil pengujian hipotesis secara menyeluruh dengan uji F pada tingkat 

kepercayaan 95% diperoleh angka signifikansi sebesar 0,000<0,05. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka H0 ditolak Ha diterima, sehingga secara 

statistik semua variabel bebas yaitu karakteristik merek, karakteristik 

perusahaan dan karakteristik konsumen- merek secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap loyalitas konsumen minuman isotonik vita zone 
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3. Berdasarkan analisis kualitatif atas kepercayaan konsumen, ditemukan bahwa 

ditinjau dari tiap-tiap variabel yang memengaruhi loyalitas merek,  variabel 

karakteristik merek memberikan  pengaruh yang paling besar variabel 

Karakteristik Merek (β1 = 0,701)  lalu Karakteristik Konsumen-Merek (β2 = 

0,354 ) dan Karakteristik Perusahaan (β3 = 0,463 ) dengan pengaruh yang 

paling kecil berpengaruh positif terhadap loyalitas merek dengan asumsi 

variable bebas lainnya tetap. Temuan ini memberikan arti bahwa semakin 

percaya konsumen terhadap suatu merek akan meningkatkan loyalitas 

konsumen terhadap merek tersebut.  

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diajukan  

oleh peneliti adalah : 

 
1. Meskipun keseluruhan kepercayaan merek minuman isotonik vita zone  

dimata konsumen baik, namun akan lebih baik jika perusahaan meningkatkan 

atau mempertahankan kepercayaan yang telah ada dibenak konsumen 

sehingga memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa minuman isotonik 

vita zone selalu menjadi pilihan pertama bagi para konsumen.  

 

2. Walaupun minuman isotonik merek ini dinilai paling dipercaya oleh 

konsumen tetapi tetap saja harus terus waspada dengan munculnya minuman 

isotonik merek lain yang berkembang dipasaran. Oleh karena itu, perusahaan 

diharapkan untuk terus mengembangkan produknya baik dan selalu menjaga 

kepercayaan konsumen. 
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3. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh yang paling kecil didapatkan 

dari variabel karakteristik perusahaan, hal ini disebabkan karena tidak semua 

orang mengetahui perusahaan yang membawahi atau memproduksi minuman 

isotonik vita zone, para konsumen hanya mengetahui mereknya saja, untuk 

itu perusahaan disarankan untu lebih memperkenalkan dirinya agar makin 

tertananam di benak konsumenn. Perusahaan sebaiknya banyak berpartisipasi 

pada kegiatan-kegiatan tertentu, contohnya menjadi sponsor acara olahraga 

maupun mengadakan suatu acara sosial. Dengan begitu reputasi perusahaan 

di mata konsumen akan semakin tinggi. 

 
 


