
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai, Brand Image Terhadap Niat Beli 

Ulang Konsumen di Griya Margahayu Bandung maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Tanggapan responden mengenai Brand Image adalah sebesar 3.86, nilai 

tersebut berada pada interval 3,40 

 

4,19. Artinya rata 

 

rata responden 

bahwa Brand Image dari Griya Margahayu Bandung dinilai Baik  

2. Tanggapan responden mengenai Niat Beli Ulang adalah sebesar 3.87, nilai 

tersebut berada pada interval 3,40 

 

4,19. Artinya niat konsumen untuk 

membeli kembali pada Griya Margahayu dapat dinilai baik, karena nilai 

rata-rata keseluruhan pernyataan adalah sebesar 3,87 berada pada interval 

3,40-4,19 dan dapat menunjukan loyalitas konsumen. 

3. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode statistik, maka 

dapat diketahui : 

a) Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi dengan 

menggunakan korelasi Rank Spearman diperoleh nilai sebesar 

0,821 yang menunjukan hubungan yang kuat dan positif antara 

Brand Image (variabel X) dan Niat Beli Ulang (variabel Y). 

b) Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai 

sebesar 67,40%, hal ini menunjukan bahwa Brand Image 

mempengaruhi Niat Beli Ulang di Griya Margahayu Bandung 

sebesar 67,44%, sedangkan sisanya sebesar 32,60% dipengaruhi 

oleh variabel lainnya yang tidak diukur, misalnya harga, 

promosi, kepuasan,store atmosphere dan lain 

 

lain. 

c) Berdasarkan uji signifikansi diperoleh t hitung sebesar 12,2, 

sedangkan t tabel sebesar 1,663. Terlihat bahwa t hitung lebih 

besar dari t tabel  (12,2 > 1,663) dan berdasarkan kriteria 



pengujian hipotesis, yaitu jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Dengan demikian bahwa hipotesis yang penulis 

ajukan, yaitu : Terdapat hubungan yang signifikan antara 

Brand Image terhadap Niat Beli Ulang, dapat diterima.       

   

5.2 Saran 

Saran yang penulis berikan berikut ini didapat dari hasil penelitian, 

sehingga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang 

bermanfaat bagi Griya Margahayu Bandung. Adapun saran 

 

saran sebagai 

berikut: 

1. Dari hasil analisis pernyataan responden mengenai Brand Image pada 

Griya Margahayu Bandung dapat dikatakan baik. Konsumen dapat 

mengenali warna,simbol,dan gambar dari Griya dengan baik. Berbelanja di 

Griya Margahayu pun memberikan kesan positif terhadap konsumen. Akan 

tetapi Griya Margahayu harus mempertahankan Brand Image nya agar 

dapat bisa bersaing dengan perusahaan sejenisnya, karena banyak sekali 

perusahaan sejenis perusahaan Griya di Bandung ini. Untuk 

mempertahankan Brand Image Griya, salah satunya dapat dengan cara 

mempertahankan kualitas produk yang dijual oleh Griya.  

2. Secara keseluruhan, pernyataan responden mengenai Niat Beli Ulang 

konsumen dapat dikatakan baik. Hampir semua konsumen ingin 

melakukan pembelian ulang di Griya Margahayu, dan ingin 

merekomendasikan kepada kerabat mereka. Akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan bagi konsumen untuk berpindah ke perusahaan lain. Oleh 

karena itu Griya Margahayu harus dapat dengan cepat membaca pasar, dan 

tau apa yang dibutuhkan konsumen saat ini,agar konsumen setia untuk 

berbelanja di Griya Margahayu. 

3. Pada pertanyaan nomer 7 dalam kuesioner variabel X yaitu tentang brand 

image menunjukkan rata 

 

rata terkecil, oleh karena itu, supermarket griya 

harus menempatkan dirinya sebagai supermarket keluarga, bukan sebagai 



supermarket anak muda. Jika supermarket griya margahayu ingin 

memasang iklan,maka sebaiknya memasang iklan yang menampilkan 

keluarga yang sedang berbelanja, dan pastikan di benak konsumen bahwa 

griya margahayu adalah supermarket keluarga.                            


