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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan yang dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Variabel kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap loyalitas merek pada pemakai shampoo pantene di Surabaya. 

Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini, bahwa variabel kepuasan 

pelanggan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas merek 

pada pemakai shampoo pantene di Surabaya adalah diterimanya dan 

terbukti. Besar pengaruh semua variabel bebas yang terdiri dari kepuasan 

pelanggan, kepercayaan merek, citra merek secara bersama sama 

berpengaruh terhadap loyalitas merek sebesar 68,8% 

2. Variabel kepercayaan merek mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap loyalitas merek pada pemakai shampoo pantene di Surabaya. 

Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini, bahwa variabel 

kepercayaan merek mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

loyalitas merek pada pemakai shampoo pantene di Surabaya adalah 

diterimanya dan terbukti. Besar pengaruh semua variabel bebas yang 

terdiri dari kepuasan pelanggan, kepercayaan merek, citra merek secara 

bersama sama berpengaruh terhadap loyalitas merek sebesar 68,8% 
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3. Variabel Citra Merek mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

loyalitas merek pada pemakai shampoo pantene di Surabaya. Dengan 

demikian hipotesis pada penelitian ini, bahwa variabel citra merek 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas merek pada 

pemakai shampoo pantene di Surabaya adalah diterimanya dan terbukti. 

Besar pengaruh semua variabel bebas yang terdiri dari kepuasan 

pelanggan, kepercayaan merek, citra merek secara bersama sama 

berpengaruh terhadap loyalitas merek sebesar 68,8% 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Adapun keterbatasan penelitian ini adalah : Di lapangan, dalam memperoleh 

responden umum (non mahasiswa) sebagian besar responden menolak untuk 

mengisi kuesioner yang diberikan sehingga mengurangi jumlah responden 

dikalangan masyarakat umum. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti dapat 

memberikan saran yang bermanfaat bagi pihak pihak terkait : 

1.  Bagi Perusahaan 

Dilihat pada variabel kepuasan pelanggan indikator X1.2 dan variabel 

kepercayaan merek indikator X.2.2, masing masing memiliki nilai terendah dari 

indikator lainnya. Serta pada indikator X2.3 memiliki nilai koefisien korelasi di 

bawah 0,3 dibanding dengan indikator lainnya yang memiliki nilai koefisien 
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korelasi di atas 0,3. Hal ini menunjukan bahwa responden menilai produk 

shampoo pantene masih belum maksimal dalam memberikan kepuasan terhadap 

pelanggan sehingga para pelanggan kurang setuju bila akan melakukan pembelian 

secara terus menerus, selanjutnya ditemukan pada variabel kepercayaan merek 

dimana para pelanggan kurang setuju terhadap janji nilai shampoo pantene 

sehingga kepercayaan dari para pelanggan berpengaruh pada loyalitas merek, 

artinya perusahaan perlu meningkatkan dan mengevaluasi kinerjanya serta 

meningkatkan layanan seoptimal mungkin karena perusahaan tidak hanya menjadi 

bisnis yang sekedar mencari laba, tetapi harus perlu melihat betapa pentingnya 

kepuasan para pelanggan yang berpengaruh terhadap loyalitas merek pada 

pemakai shampoo pantene di Surabaya. 

2.  Bagi Penelitian selanjutnya 

 Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menambah variabel lain yang 

relevan dengan topik penelitian seperti variabel kualitas merek, dengan 

mengambil subyek yang lebih luas sehingga diharapkan mampu memberikan hasil 

penelitian yang lebih baik. 
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