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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan pada pembahasan maka pada bab ini peneliti akan 

mengemukakan kesimpulan dari penelitian ini:  

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai komunikasi berantai pada UMKM 

Hukma Jaya Kabupaten Sukabumi belum optimal. Hal ini dilihat dari beberapa 

konsumen yang masih tidak mau untuk membicarakan, mendorong teman, 

keluarga ataupun orang orang di sekitarnya. Terutama pada pada dimensi 

merekomendasikan konsumen UMKM Hukma Jaya masih ragu untuk 

merekomendasikan produk merek Hukma Jaya. 

2. Citra merek UMKM Hukma Jaya masih dalam kriteria rendah, hal ini dilihat 

pada merek Hukma Jaya belum melekat sepenuhnya diingatan atau benak 

konsumen karena Hukma Jaya bukan satu satunya pilihan bagi konsumen 

untuk memilih produk dalm bidang Fashion musim.  

3. Dari hasil perhitungan pengujian pengaruh komunikasi berantai melalui 

dimensi membicarakan,merekomendasikan,dan mendorong terhadap citra 

merek, menunjukan bahwa ada hubungan antara dimensi membicarakan 

terhadap citra merek, ada hubungan merekomendasikan terhadap citra merek, 

dan ada hubungan mendorong terhadap citra merek. Maka artinya bahwa citra 

merek dipengaruhi oleh komunikasi berantai konsumen 
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4. Dari hasil perhitungan pengujian pengaruh pengaruh komunikasi berantai 

terhadap citra merek secara bersama sama menunjukan adanya pengaruh yang 

positif dan segnifikan 

5.2 Saran  

1. Seiring dengan semakin berkembanngnya bidang usaha salah satunya fashion 

musilimah, komunikasi berantai merupakan salah satu elemen yang penting 

bagi perusahaan, untuk menciptakan agar konsumen mau mengkomunikasikan 

merek dari Hukma Jaya maka perlu dibuat suatu strategi dengan gencar 

mempromosikan merek Hukma Jaya untuk lebih dikenal oleh publik, misalnya 

mempromosikan produk merek Hukma Jaya di media sosial, membuat event, 

memberikan discount dan lain sebagainya, juga memberikan kualitas dan 

pelayanan yang memuaskan konsumen umtuk menarik perhatian konsumen.  

2. Untuk membangun citra merek pihak UMKM Hukma Jaya Kabupaten 

Sukabumi harus selalu memperhatikan perkembangan atau tren fashion yang 

terus berkembang sehingga konsumen dan juga membuat desain juga bahan 

yang berkulitas yang menarik agar konsumen tidak jenuh dengan produk hasil 

hasil merek Hukma Jaya, membuat inovasi inovasi baru yang dapat 

mencerminkan keistimewaan dari merek Hukma Jaya sehingga konsumen 

merasa merek Hukma Jaya memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan produk 

yang sama jenisnya dan Hukma Jaya akan selalu unggul di mata konsumen 

3. Untuk meningkatkan citra merek Hukma Jaya, perlu adanya cara yang 

digunakan meningkatkan citra merek Hukma Jaya dengan cara mengupdate 

informasi diberbagai sosial media, membagun interaksi lebih dekat dengan 
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konsumen agar konsumen dengan sukarela mempromosikan merek Hukma 

Jaya pada orang disekitarnnya
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