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BAB V

PENUTUP

Bab ini memberikan ringkasan temuan, kesimpulan, rekomendasi, dan saran

untuk penelitian selanjutnya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka penelitian ini

memperoleh beberapan kesimpulan yang dihasilkan yaitu:

1. Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan

pelanggan.

2. Persepsi Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan

pelanggan.

3. Presepsi Nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan

pelanggan.

4. Kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

loyalitas pelanggan.

5. Kepuasan pelanggan memediasi secara kuat dalam sudut pandangan

positif antara citra merek terhadap loyalitas pelanggan.

6. Kepuasan pelanggan memediasi secara kuat memediasi secara kuat

dalam sudut pandangan positif antara persepsi harga terhadap loyalitas

pelanggan.

7. Kepuasan pelanggan memediasi secara kuat memediasi secara kuat

dalam sudut pandangan positif antaraa presepsi nilai terhadap loyalitas

pelanggan
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B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur

ilmiah, namun demikian masih memiliki kecterbatasan yaitu:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dalam penelitian ini hanya

terdiri dari tiga variabel, yaitu citra merek, harga, dan presepsi nilai,

sednagkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kepuasan

konsumen.

2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu

terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan

keadaan sesungguhnya.

C. Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaaan Baby Care

Temuan ini menyimpulkan bahwa kepuasan dan loyalitas

penting demi mempertahakan pelanggan, khususnya pada produk

baby care. Untuk kepuasan pelanggan, perusahaan baby care harus

mampu membangun citra yang baik, harga yang wajar dan perpsi nilai

yang dirasakan sesuaai ekspektasi dihadapan pelanggan dengan

menyediakan produk berkualitas, mampu memahami kebutuhan

khusus pelanggan. Kinerja produk yang dianggap baik adalah

pendorong citra merek dari sisi perusahaan, dan dari sisi nilai yang

dirasakan akan juga menjadi peningkat ekspektasi bagi pelanggan

sehingga perusahaan perlu meningkatkan kinerja produk dengan
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kualitas bahan yang baik dan semakin ramah dengan lingkungan yang

tidak akan memberikan efek kepada anak anak bila memakainya serta

kebijakan harga yang wajar dan seimbang akan meningkatkan

kepuasan pelanggan yang berdampak pada loyalitas akan

meningkatkan.

Berdasarkan konsepsi pemasaran, mengetahui kebutuhan dan

kebutuhan konsumen dan menciptakan manfaat untuk menanggapinya

adalah dasar untuk berorientasi pada pelanggan. Memang, berorientasi

pada pelanggan juga merupakan salah satu cara paling efektif untuk

menciptakan perbedaan di antara pesaing.

2. Penelitian Kedepan

Bagian ini akan mendemonstrasikan subjek atau area yang menarik

dan terkait dengan penelitian ini dan mungkin digunakan sebagai

referensi dalam penelitian ini.

a) Penelitian ini hanya fokus pada wilayah soloraya saja sehingga

bila selanjutnya bagi peneliti yang mengambil masalah yang

sama dapat lebih berkonsentrai dalam wilayah provinsi.

b) Pengumpulan sampel penelitian ini hanya sebanyak 116

responden sehingga selanjutkan bagi peneliti lain lebih

difokuskan pada pengambilan sampel yang lebih besar lagi

karena akan menentukan tingkat akurasi pembacaan hasil

penelitian dengan hasil dilapangan.
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c) Penelitian ini hanya mengeksplor 3 variabel  yang

mempengaruhi kepuasan pelanggan dan loyalitas pada baby

care. Penelitian selanjtnya dapat melakukan penyelidikan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan

loyalitas pelanggan dari produk baby care seperti marketing

mix, celebriti endorse, dan lainnya.


