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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh emosional 

merek, dan kepercayaan merek terhadap kepuasan pelanggan pada Calysta Skin 

Care Clinic Kota Sukabumi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1.1.1 Gambaran dari  emosional merek yang diterapkan Calysta Skin Care 

Clinic Kota Sukabumi. Ternyata banyak pelanggan yang menyatakan tidak 

puas dengan pernyataan yang diberikan terutama pada kemampuan merek 

dalam menciptakan hubungan yang erat antara merek dan pelanggan. Hal 

ini dapat dibuktikan dari penyebaran angket yang dilakukan pada sebagian 

pelanggan yang telah menggunakan produk dan jasa treatment Calysta 

Skin Care Clinic Kota Sukabumi, dan hasilnya faktor tersebut memiliki 

penilaian yang kurang maksimal khususnya pada pada kemampuan merek 

dalam menciptakan hubungan antara merek dengan pelanggan. 

1.1.2 Pelaksanaan kepercayaan merek pada Calysta Skin Care Clinic Kota 

Sukabumi. Ternyata banyakn pelanggan yang menyatakan tidak puas 

dengan pernyatan yang diberikan terutama pada tidak terpenuhinya 

keinginan pelanggan yang diberikan oleh merek. Hal ini terbukti dari 

penyebaran angket yang dilakukan pada pelanggan Calysta Skin Care 

Clinic Kota Sukabumi yang banyak menyatakan Tidak Puas terhadap 
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kesesuaian merek yang mengakibatkan kurangnya minat dan kepercayaan 

pelanggan sehingga dirasa tidak puas.  

1.1.3 Kepuasan Pelanggan Calysta Skin Care Clinic Kota Sukabumi. Kurangnya 

kepuasan pelanggan pada produk dan jasa yang sudah ditawarkan dan 

diberikan perusahaan kepada pelanggan. Dikarenakan banyaknya 

pelanggan yang menyatakan tidak puas dengan pernyataan yang diberikan 

terutama pada biaya yang dikeluarkan pelanggan tidak sesuai dengan 

kualitas produk. Dari hasil penyebaran angket terlihat bahwa kepuasan 

yang diberikan Calysta Skin Care Clinic Kota Sukabumi kepada 

pelanggan dirasa kurang memuaskan karena banyak menyatakan tidak 

puas terutama pada biaya yang dikeluarkan. Hal ini terlihat pada 

banyaknya responden yang menyatakan sangat Tidak Puas terutama pada 

pernyataan kepuasan pelanggan. 

1.1.4 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukan bahwa 

Emosional Merek dan Kepercayaan Merek memiliki pengaruh, hal 

tersebut dapat disimpulkan setelah pengujian hipotesis dan hal-hal lain 

yang mempengaruhi Kepuasan Pelanggan pada Calysta Skin Care Clinic 

Kota Sukabumi dan pengujian hiptesis secara simultan pun menunjukan 

bahwa Emosional Merek dan Kepercayaan Merek terhadap Kepuasan 

Pelanggan pada Calysta Skin Care Clinic Kota Sukabumi memiliki 

pengaruh, yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini.  
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1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan mengenai 

pengaruh emosional merek, dan kepercayaan merek terhadap kepuasan pelanggan 

pada Calysta Skin Care Clinic Kota Sukabumi, maka saran yang dapat diberikan 

sebagai sebagai berikut : 

1.2.1 Calysta Skin Care Clinic Kota Sukabumi hendaknya meningkatkan 

penerapan Emosional Merek produk dan jasa agar produk yang ditawarkan 

lebih mudah dirasakan serta jasa yang diberikan diterima oleh pelanggan. 

Hal ini sangat penting karena Emosional Merek pada sebuah sebuah 

produk dapat mempengaruhi Kepuasan Pelanggan untuk membeli produk 

yang ditawarkan serta memakai jasa perusahaan tersebut. 

1.2.2 Calysta Skin Care Clinic Kota Sukabumi sebaiknya penerpan Kepercayaan 

Merek yang diterapkan perusahaan. Salah satunya dapat memberikan 

keandalan pada sebuah produk, membuat para pelanggan merasa puas 

dengan terpenuhinya keinginan dan harapan pelanggan.  sehingga dapat 

membuat para pelanggan merasa puas dan akhirnya mereka tetap loyal 

pada produk tersebut yang ditawarkan oleh meningkatkan perusahaan. 

1.2.3 Diharapkan Calysta Skin Care Clinic Kota Sukabumi dalam 

mempertahankan serta memberikan kepuasan pelanggan dengan baik, 

yaitu dengan memperhatikan segala faktor yang dapat mempengaruhi 

Kepuasan Pelanggan dalam memakai produk serta menggunakan jasa  

treatmen perawatan kecantikan wajah dan kulit. 

 


