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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Melalui hasil analisa penelitian yang telah dilakukan baik secara deskriptif 

maupun statistik dengan Structural Equation Modelling  melalui program Smart 

PLS 2.0 maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil 

pengujian hipotesa yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut : 

1. Tangggung jawab sosial perusahaan AQUA berpengaruh secara signifikan 

positif terhadap kepercayaan konsumen AQUA di Surabaya. Dengan 

demikian konsumen yang merasa AQUA telah meningkatkan kepedulian 

lingkungan akan merasa memiliki kepercayaan terhadap produk AQUA.  

2. Tangggung jawab sosial perusahaan AQUA berpengaruh secara signifikan 

positif terhadap kepercayaan konsumen AQUA di Surabaya. Dengan 

demikian konsumen yang merasa AQUA telah meningkatkan kepedulian 

lingkungan akan merasa puas dengan produk AQUA. 

3. Tangggung jawab sosial perusahaan AQUA berpengaruh secara signifikan 

positif terhadap identifikasi merek AQUA di Surabaya. Dengan demikian 

konsumen yang merasa AQUA telah meningkatkan kepedulian lingkungan 

akan merasa mendapatkan  keberhasilan. 

4. Kepercayaan konsumen AQUA berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap loyalitas merek AQUA di Surabaya. Dengan demikian konsumen 

yang merasa  percaya terhadap AQUA akan merekomendasikan produk 

AQUA. 
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5. Identifikasi merek AQUA berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

kepuasan konsumen AQUA di Surabaya. Dengan demikian konsumen yang 

merasa senang ketika orang lain membicarakan kebaikan AQUA akan merasa 

puas dengan produk AQUA 

6. Kepuasan konsumen AQUA berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

loyalitas merek AQUA di Surabaya. Dengan demikian konsumen yang 

merasa puas denagn AQUA akan merekomendasika produk AQUA kepada 

orang lain. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu bahwa reponden dalam 

penelitian ini didominasi mahasiswa sehingga belum dapat mewakili konsumen 

AQUA dari segmen lain secara luas.  

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti 

dapat memberikan saran – saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak – 

pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun saran-sarannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Perusahaan AQUA 

a. Dilihat hasil dari olah data pada variabel tanggung jawab sosial 

perusahaan, hasil yang paling rendah adalah item pertanyaan mengenai 

tentang produsen AQUA telah menerapkan tanggung jawab sosial 

perusahaan dengan meningkatkan kepedulian lingkungan. Pihak AQUA 

diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan tanggung jawab perusahaan 
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dengan program program yang dapat mencakup keseluruhan lapisan 

masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan pertama adalah menjelaskan 

program kepedulian lingkungan adalah merupakan suatu bentuk program 

tanggung jawab sosial perusahaan, bukanlah suatu bentuk program 

sponsorship ataupun komersial selain itu agar dapat meningktkan program 

tanggung jawab perusahaan adalah  bekerja sama dengan masyarakat 

sekitar atau dinas pemerintah setempat secara lebih menjangkau kepada 

seluruh masyarakat sehingga program tanggung jawab perusahaan lebih 

dapat diketahui dan dirasakan keuntungannya bersama bagi banyak pihak.  

b. Dilihat dari hasil olah data pada variabel kepercayaan, hasil yang paling 

rendah adalah item pertanyaan mengenai tentang kepercayaan terhadap 

produk AQUA. Bagi pihak AQUA diharapkan agar dapat terus 

memberikan informasi dan penjelasan kepada seluruh konsumen bahwa 

produk AQUA adalah produk yang dapat dipercaya dan merupakan 

produk air mineral yang alami. 

c. Dilihat dari hasil olah data pada variabel identifikasi merek, hasil yang 

paling rendah adalah item pertanyaan mengenai tentang perasaan malu 

terhadap laporan negatif yang ada di media massa. Hasil ini menunjukkan 

bahwa konsumen masih belum cukup merasa memiliki keterkaitan 

emosional atas merek AQUA yang telah dikonsumsi. Bagi pihak AQUA 

diharapkan agar dapat fokus kepada konsumennya secara lebih kembali. 

Hal ini dapat dilakukan dengan salah satunya memberikan simpati dan 
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perhatian  kepada konsumen  atau menciptakan diskusi antara konsumen 

dengan pihak AQUA. 

d. Dilihat dari hasil olah data pada variabel kepuasan konsumen, hasil yang 

paling rendah adalah item pertanyaan mengenai tentang harapan 

konsumen terhadap AQUA. Hasil ini mengindikasikan bahwa konsumen 

AQUA masih belum puas dengan hasil yang telah diproduksi dan 

diciptakan oleh AQUA. Sehingga bagi pihak AQUA diharapkan agar 

dapat meningktakan terus inovasi dan produk sehingga AQUA dapat 

memenuhi harapan konsumen dimasa yang akan datang serta terus 

melakukan evaluasi yang berkelanjutan terkait dengan seluruh kinerja 

AQUA agar tetap terjaga positif.  

e. Dilihat dari hasil olah data pada variabel loyalitas merek, hasil yang paling 

rendah adalah item pertanyaan mengenai tentang pilihan pembelian 

konsumen atas produk lain dibandingkan produk AQUA apabila tidak ada. 

Hasil ini mengindikasikan bahwa loyalitas merek atas produk merek 

AQUA masih sangatlah lemah sehingga bagi pihak AQUA disarankan  

agar dapat terus menciptakan inovasi di dalam promosi, produk, harga, 

dan saluran distribusi yang nantinya dapat menjadikan loyalitas atas merek 

AQUA dapat meningkatt dari sebelumnya yang didapatkan dari kualitas 

serta kenyamanan inovasi yang diciptakan AQUA tersebut.  

2. Bagi penelitian selanjutnya 

a. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian penyebaran 

kuesioner dengan lebih beragam responden sehingga hasil mendapatkan 
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konsumen AQUA secara lebih merata dan mencakup segmen yang 

lebih luas. 

b. Agar didapatkan suatu model penelitian yang didukung oleh teori 

empiris yang kuat maka disarankan untuk lebih memperbanyak 

referensi penelitian lain yang mampu mendukung topik yang diteliti. 
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