
 
 

101 
 

BAB V 

SIMPULAN 

1.1. simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh citra 

merek, dan kepercayaan merek terhadap kepuasan pelanggan pada produk lilin cap 

lumba lumba di Kota Sukabumi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dapat disimpulkan bahwa seluruh dimensi citra merek menunjukan hasil yang 

belum optimal mendorong terjadinya loyalitas pelanggan pada produk lilin cap 

lumba-lumba di PD. Ikram Nusa Persada Kota Sukabumi dan hal ini bisa di 

pengaruhi oleh pengaruh lain diluar penelitian. 

2. Dapat disimpulkan bahwa seluruh dimensi loyalitas pelanggan menunjukan 

hasil yang belum optimal mendorong terjadinya loyalitas pelanggan pada 

produk lilin cap lumba-lumba di PD. Ikram Nusa Persada Kota Sukabumi dan 

hal ini bisa di pengaruhi oleh pengaruh lain diluar penelitian. 

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi menunjukan Bahwa citra 

merek dan Kepercayaan merek memiliki pengaruh yang sedang terhadap loyalitas 

pelanggan.  Hasil analisis data yang didapat pada uji F citra merek (X1) dan 

Kepercayaan merek (X2) terhadap loyalitas pelanggan (Y) menunjukan bahwa nilai 

Fhitung yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan nilai Ftabel. Maka pengaruh 

citra merek  dan loyalitas pelanggan terhadap loyalitas pelanggan positif dan 

signifikan, hal tersebut dapat disimpulkan setelah pengujian hipotesis dan hal yang 

dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan produk lilin cap lumba lumba PD. Ikram 
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Nusa Persada Kota Sukabumi. yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan mengenai analisis 

citra merek dan kepercayaan merek terhadap loyalitas pelanggan lilin cap lumba-

lumba pada PD. Ikram Nusa Persada maka peneliti memberikan saran kepada 

perusahaan sebagai berikut : 

1. Perusahaan harus memperhatikan citra merek mereka guna meningkatkan 

loyalitas pelanggan pada produk lilin cap lumba lumba. Perhatikan pula 

dimensi dimensi citra merek sebagai acuan untuk meningkatkan loyalitas 

pelanggan. 

2. Kepercayaan merek terhadap produklilin cap lumba lumba pun harus di 

tingkatkan kembali guna semakin loyalnya pelanggan lilin cap lumba-

lumba karena semakin percaya pelanggan terhadap merek perusahaan 

maka pelanggan akan semakin loyal terhadap merek tersebut.  

3. Tetap jaga kualitas produk lilin cap lumba lumba dan produktivitas produk 

yang di hasulkan harus di perhatikan hal ini dilakukan sebagai ajang untuk 

meningkatkan loyalitas pelanggan pada lilin cap lumba-lumba PD. Ikram 

Nusa Persada kota sukabumi. 

 


