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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian dan analisis mengenai pengaruh 

Brand Image dan Lokasi terhadap Loyalitas Konsumen Someday Clothing 

maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner yang diperoleh dari 100 

responden konsumen Someday Clothing tanggapan mengenai Brand 

Image dinyatakan baik, karena memiliki rata-rata sebesar 3,41. Tetapi 

terdapat kekurangan pada pernyataan Someday Clothing memiliki logo 

perusahaan yang menarik dan mudah diingat yang mana mendapat 

skor 3,33 sedangkan skor tertinggi sebesar 3,59 untuk pernyataan 

harga produk sangat kompetitif. 

2. Hasil pengolahan data kuesioner yang diperoleh dari 100 responden 

konsumen Someday Clothing tanggapan mengenai Lokasi dinyatakan 

baik, karena memiliki nilai rata-rata sebesar 3,37.Tetapi terdapat 

kekurangan pada pernyataan Akses jalan utama menuju toko Someday 

Clothing dengan skor sebesar 2,90 dan skor tertinggi sebesar 3,56 

untuk pernyataan area parkir Someday Clothing cukup memadai.  

3. Hasil pengolahan data kuesioner yang diperoleh dari 100 responden 

konsumen Someday Clothing loyalitas konsumen sebesar 3,71 tetapi 

terdapat kekurangan pada pernyataan anda bersedia membeli berbagai 

produk baru yang berbeda pada Someday Clothing dengan skor 

sebesar 3,27 sedangkan untuk skor tertinggi sebesar 3,56 unutk 

pernyataan bersedia mereferensikan Someday Clothing kepada orang 

lain.  

4. Terdapat pengaruh yang signifikan dari Brand Image dan Lokasi  

terhadap Loyalitas Konsumen Someday Clothing  yang dibuktikan 
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dengan F hitung = 43,939  lebih besar dari F tabel = 3,09. Berdasarkan 

uji t (parsial) dapat disimpulkan bahwa Brand Image (X1) berpengaruh 

secara signifikan terhadap Loyalitas Konsumen Someday Clothing (Y). 

Untuk perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 

sebesar 0,475 atau 47,5%. Artinya sebanyak 47,5% variabel terikat 

(Loyalitas Konsumen Someday Clothing) di pengaruhi oleh Brand 

Image dan Lokasi. Sedangkan 52,5% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

 5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan diatas, peneliti 

mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perusahaan. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis pada Brand Image, terdapat indikator yang 

perlu ditingkatkan yaitu indikator Someday Clothing memiliki logo 

perusahaan yang menarik dan mudah diingat. Untuk lebih 

memudahkan logo Someday Clothing dapat diingat konsumen, maka 

memberikan logo Someday Clothing tersebut pada bagian belakang 

baju atau dapat juga memasang di papan reklame agar dapat perhatian 

konsumen tersebut. 

2. Berdasarkan analisis pada Variabel Lokasi, terdapat indikator yang 

perlu di perhatikan yaitu akses jalan utama menuju toko Someday 

Clothing mudah dijangkau. Hal ini dapat diatasi dengan memasang 

atau membuat petunjuk jalan untuk menuju toko Someday Clothing 

agar konsumen dapat dengan mudah mengetahui lokasi dan menuju 

toko Someday Clothing. 

3. Berdasarkan analisis Variabel Loyalitas Konsumen, terdapat indikator 

yang perlu ditingkatkan yaitu mengenai bersedia melakukan pembelian 

berbagai jenis produk lainnya yang ditawarkan Someday Clothing, hal 

yang perlu dilakukan untuk meningkatkan indikator tersebut adalah 

menciptakan produk - produk baru lainnya yang lebih menarik. Hal 
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tersebut akan menarik perhatian konsumen untuk membeli produk 

lainnya yang ditawarkan Someday clothing. 

 


