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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

brand image terhadap keputusan konsumen menggunakan jasa @infobdg, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan beberapa saran sebagai 

masukan bagi perusahaan. 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan beberapa uraian serta hasil penelitian yang telah penulis 

sajikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tanggapan responden terhadap brand image @infobdg memiliki nilai 

rata-rata keseluruhan sebesar 3,47. Nilai tersebut berada pada interval 

3.40 – 4.19 atau dapat dikatakan “BAIK”. Hal ini dapat diartikan 

bahwa brand image yang melekat pada @infobdg dinilai baik oleh 

para konsumen. 

2. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan teknik binary 

logistic regression, didapatkan beberapa hasil yang dapat dijelaskan. 

Besarnya pengaruh berdasarkan Nagelkerke R Square adalah 0.820 

atau 82,0%, artinya variabel keputusan pembelian dalam penelitian ini 

dapat dijelaskan oleh variabel brand image sebesar 82,0%, sedangkan 

18,0% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian 

ini.  
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3. Berdasarkan uji Chi Square Goodness of Fit Test, tingkat signifikansi 

diketahui sebesar 0,000, sedangkan hipotesis dalam penelitian ini 

adalah Ha : β1 ≠ 0 bila p-value < 0,05; hal ini berarti bahwa H0 ditolak 

dan Ha diterima. Artinya, ada pengaruh positif dan signifikan antara 

brand image terhadap keputusan konsumen menggunakan jasa 

@infobdg. 

 

5.2  Saran 

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil penelitian 

pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Konsumen merasa tweet @infobdg yang terdahulu sulit untuk dicari 

kembali. Dalam hal ini, @infobdg sebaiknya melakukan alternative 

seperti contoh membuat rekapitulasi tweet setiap harinya pada website 

mereka yang beralamat di www.infobdg.com. @infobdg dapat 

menyimpan link rekapitulasi tersebut pada bio Twitter, sehingga 

konsumen bisa dengan mudah mencari dan mengaksesnya. 

2.   Konsumen merasa harga yang ditawarkan untuk melakukan promosi di 

@infobdg kurang menarik. Harga memang sering menjadi 

pertimbangan bagi konsumen untuk membeli produk atau memakai 

sebuah jasa. Dalam hal ini, @infobdg sebaiknya lebih memperhatikan 

target pasar. Pertimbangan yang dapat dilakukan @infobdg untuk 

menentukan harga jasa promosi di Twitter kepada konsumen dapat 

dilihat dari berbagai hal, seperti contoh jenis usaha apa yang akan 

dipromosikan, apakah usaha tersebut termasuk jenis usaha besar atau 

http://www.infobdg.com/
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usaha kecil-kecilan. Atau contoh lainnya jika ada event yang ingin 

dipromosikan melalui akun Twitter @infobdg, @infobdg dapat 

melihat apakah itu event besar atau kecil. Dengan memperhatikan hal-

hal tersebut, @infobdg diharapkan dapat lebih tepat dalam 

menetapkan harga pada konsumen, sehingga konsumen merasa 

tertarik untuk menggunakan jasa dan melakukan promosi di 

@infobdg. 

3. Konsumen merasa lokasi kantor @infobdg belum cukup mudah untuk 

dicari. Dalam hal ini, sebaiknya @infobdg memberikan informasi 

yang jelas kepada konsumen mengenai lokasi kantor @infobdg. Selain 

itu, sebaiknya papan nama, spanduk atau banner dipasang di tempat 

yang mudah dilihat oleh orang lain, sehingga identitas kantor 

@infobdg lebih mudah untu kdicari dan diketahui. 

4. Konsumen merasa mendapatkan banyak informasi dari akun Twitter 

@infobdg. Informasi-informasi tersebut dimulai dari informasi 

mengenai produk, event, dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi 

di Bandung. @infobdg sebaiknya tetap mempertahankan hal tersebut. 

Alangkah lebih baik lagi jika @infobdg dapat menyelaraskan antara 

tweet promosi dan tweet informasi/berita, agar konsumen tidak bosan 

ketika membaca tweet @infobdg. Waktu posting tweet diatur agar 

tidak terlalu berdekatan dan tidak terlalu banyak, sehingga tweet 

terdahulu tidak sulit untuk dicari kembali. 

 

 


