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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai customer value dan 

brand awareness terhadap loyalitas konsumen pada Rumah Cantik Irna Sukabumi 

diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut: 

5.1.1 Customer value pada Rumah Cantik Irna Sukabumi melalui emotional value, 

social value, quality/performance value dan value of money sebagai dimensi, 

dengan berdasarkan hasil penelitian dan garis kontinum memiliki nilai yang 

berada pada kategori sedang. 

5.1.2 Brand awareness atau kesadaran pelanggan terhadap Rumah Cantik Irna 

Sukabumi melalui tingkatan Top of mind, Brand recall, Brand recognation, 

dan Unaware Brand sebagai dimensi, dengan berdasarkan hasil penelitian 

dan garis kontinum diperoleh nilai yang berada pada kategori sedang. 

5.1.3 Loyalitas konsumen Rumah Cantik Irna Sukabumi melalui repeat purchase, 

purchase across product lines, refer others, dan immunity sebagai dimensi, 

dengan berdasarkan hasil penelitian dan garis kontinum dengan perolehan 

nilai yang berada pada kategori sedang. 

5.1.4 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) menunjukkan 

bahwa customer value dan brand awareness berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas konsumen pada Rumah Cantik Irna Sukabumi. 
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1.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan dan menjadi masukan untuk Rumah Cantik Irna Sukabumi berupa 

saran yang dapat peneliti berikan, yaitu sebagai berikut: 

1.2.1 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat 72,9 % 

faktor lain yang lebih mempengaruhi loyalitas konsumen. Sehingga peneliti 

menyarankan pada penelitian yang akan datang agar dapat lebih di 

identifikasi lebih dalam lagi alat ukur atau variabel yang digunakan untuk 

mengukur loyalitas konsumen. 

1.2.2 Rumah Cantik Irna Sukabumi diharapkan dapat lebih meningkatkan 

efisiensi nilai pelanggan khususnya pada indikator pelayanan terhadap jasa 

perawatan serta ketanggapan para karyawan dalam melayani keluhan 

maupun kebutuhan konsumen agar lebih sesuai dengan yang diharapkan dan 

bisa lebih diterima oleh konsumen sehingga loyalitas konsumen juga lebih 

meningkat. 

1.2.3 Untuk meningkatkan brand awareness atau tingkat kesadaran konsumen 

terhadap Rumah Cantik Irna Sukabumi agar berada pada posisi top of mind 

atau puncak pikiran, dapat dilakukan dengan melakukan promosi dan 

kegiatan pemasaran yang lebih giat lagi seperti pemasangan atau 

penayangan iklan di sosial media, televisi, radio dan media elektronik 

lainnya. Apabila Rumah Cantik Irna Sukabumi sudah menjadi Top of Mind 

dibenak konsumen, maka loyalitas mereka sebagai konsumen juga akan 

meningkat. 


