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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implikasi electronic word of 

mouth terhadap loyalitas pelanggan dengan dimediasi oleh kepercayaan merek dan 

kepuasan konsumen pada Mahasiswa/i yang pernah berbelanja secara online di 

Bandar Lampung, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Electronic word of mouth (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepercayaan merek (Z1) Mahasiswa/i yang pernah berbelanja secara online di 

Bandar Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa electronic word of mouth tidak 

menimbulkan kepercayaan merek pada Mahasiswa/i yang pernah berbelanja 

secara online di Bandar Lampung. 

2. Electronic word of mouth (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen (Z2) Mahasiswa/i yang pernah berbelanja secara online di Bandar 

Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa electronic word of mouth 

menimbulkan kepuasan konsumen pada Mahasiswa/i yang pernah berbelanja 

secara online di Bandar Lampung. 

3. Kepercayaan merek (Z1) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

(Y1) Mahasiswa/i yang pernah berbelanja secara online di Bandar Lampung. 

Hal ini menunjukkan bahwa Kepercayaan merek menimbulkan loyalitas 
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pelanggan pada Mahasiswa/i yang pernah berbelanja secara online di Bandar 

Lampung. 

4. Kepuasan konsumen (Z2) tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan (Y1) pada Mahasiswa/i yang pernah berbelanja secara online di 

Bandar Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa Kepuasan konsumen tidak 

menimbulkan loyalitas pelanggan pada Mahasiswa/i yang pernah berbelanja 

secara online di Bandar Lampung. 

5. Electronic word of mouth (X1) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan (Y1) Mahasiswa/i yang pernah berbelanja secara online di Bandar 

Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa electronic word of mouth  

menimbulkan loyalitas pelanggan pada Mahasiswa/i yang pernah berbelanja 

secara online di Bandar Lampung. 

5.2 Saran 

Beberapa saran dalam penelitian ini antara lain:  

1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat mengkombinasikan 

penelitian ini pada objek penelitian lain yang juga merupakan produk yang 

memiliki kesamaan kriteria dengan produk belanja online, sehingga dapat 

diketahui apakah penelitian ini dapat digunakan pada penelitian selanjutnya 

dan menyempurnakan pemahaman terhadap variabel-variabel yang saling 

memperngaruhi. 
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2. Perusahaan-perusahaan yang berbisnis secara online harus dapat 

mempertahankan electronic word of mouth yang dimiliki sehingga dapat 

memberikan kepercayaan merek dan kepuasan konsumen dan menciptakan 

loyalitas pelanggan. Kemudian produsen juga harus mempelajari faktor-faktor 

yang mempengaruhi timbulnya loyalitas, karena loyalitas dapat muncul 

dengan banyak sebab seperti kualitas pelayanan dan hal-hal yang terdapat di 

dalam proses transaksi. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan 

pemahaman baru kepada perusahaan yang berbisnis secara online untuk terus 

meningkatkan electronic word of mouth dan juga produktifitas perusahaan 

yang berbisnis secara online. 

 

 


