
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti dapat 

menyimpulkan: 

1. Dari hasil uji data antara variabel bebas citra merek (X1) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen zoya. Artinya, 

peningkatan citra merek (X1) akan diikuti dengan meningkatnya loyalitas 

konsumen zoya secara signifikan dan sebaliknya. 

2. Dari hasil uji data antara variabel bebas inovasi (X2) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap terhadap loyalitas konsumen zoya. Artinya, 

penigkatan inovasi produk (X2) akan diikuti dengan meningkatan loyalitas 

konsumen zoya secara signifikan dan sebaliknya. 

3. Dari hasil uji data antara variabel bebas kualitas pelayanan (X3) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadaployalitas konsumen zoya. 

Artinya peningkatan kualitas pelayanan (X3) akan diikuti dengan 

meningkatkan loyalitas konsumen zoya secara signifikan dan sebaliknya. 
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B. Saran 

 

Penulis menyadari masih terdapat keterbatasan yang muncul 

dalam pelaksanaan penelitian ini. Oleh karena itu hasil penelitian ini 

belum dikatakan sempurna. Namun dengan penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi. Berdasarkan hasil penelitian, 

pembahasan, dan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan saran 

sebagai berikut: 

1. Citra merek pada produk Zoya memiliki pengarus positif dan 

signifikan terhadap loyalitas konsumen artinya citra merek 

yang ada pada perusahaan zoya sudah baik namun harus lebih 

ditingkatkan lagi. Dengan cara selalu mengeluarkan tipe 

produk terbaru karena dengan citra merek yang bagus menjadi 

nilai tambah bagi konsumen untuk membeli suatu produk. 

2. Inovasi produk pada produk zoya memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas konsumen artinya produk 

yang ditawarkan oleh perusahaan sudah baik. Maka untuk 

dapat meningkatkan loyalitas konsumen perusahaan prodk 

zoya sehingga sering berinovasi untuk  selalu mengelurkan 

produk-produk baru sehingga konsumen selalu membeli 

produk zoya. 

3. Kualitas pelayanan produk zoya memiliki pengaruh positif dan 
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signifikan terhadap loyalitas konsumen artinya sebisa mungkin 

perusahaan selalu berusaha untuk selalu memberi pelayanan 

terhadap konsumen agar sebisa mungkin konsumen merasa 

senang terhadap pelayanan zoya contohnya menyapa 

pelanggan dengan sopan dan selalu tersenyum. 
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