
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

mengenai pengaruh brand image dan lokasi terhadap loyalitas konsumen café 

LOL (Lick Over Lips), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Responden kuesioner menggambarkan konsumen café LOL (Lick Over 

Lips). Konsumen café LOL (Lick Over Lips) didominasi perempuan dengan 

kelompok usia remaja dan dewasa yang berpendidikan terakhir SMA yang 

masih menyandang status sebagai pelajar / mahasiswa, serta memiliki 

penghasilan / uang saku perbulan sebesar Rp. 1.005.000 – Rp. 3.000.000. 

Konsumen mendapat informasi mengenai café LOL (Lick Over Lips) dari 

teman / keluarga serta dari internet / media sosial diantaranya facebook, blog, 

twitter, instagram, dll. Frekuensi konsumen berkunjung ke café LOL (Lick 

Over Lips) tidak menentu bergantung pada keinginan konsumen untuk 

berkunjung. Tanggapan responden mengenai brand image yang dibentuk café 

LOL (Lick Over Lips) sudah baik dengan rata-rata 3,99; namun masih ada 

tanggapan konsumen yang kurang baik yaitu terkait variasi produk yang 

ditawarkan café. Tanggapan responden mengenai lokasi yang dipilih café 

LOL (Lick Over Lips) dinyatakan sudah cukup baik dengan rata-rata 3,19; 

namun masih ada tanggapan konsumen yang kurang baik yaitu terkait ukuran 

billboard café yang kurang terlihat jelas. Tanggapan  responden mengenai 

loyalitas konsumen sudah baik dengan rata-rata 3,57. 

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, diantaranya adalah untuk 

mengetahui hubungan antar variabel yang diteliti maka dapat disimpulkan 

bahwa brand image berpengaruh secara signifikan terhadap proses loyalitas 



 
 

konsumen dengan pertimbangan nilai β1 ≠  0  yaitu 0,292 dan nilai thitung lebih 

besar dari nilai ttabel (5,417 >1,9847). 

3. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, diantaranya adalah untuk 

mengetahui hubungan antar variabel yang diteliti maka dapat disimpulkan 

bahwa lokasi berpengaruh secara signifikan terhadap proses loyalitas 

konsumen dengan pertimbangan nilai β2 ≠  0  yaitu 0,149 dan nilai thitung lebih 

besar dari nilai ttabel (2,215 >1,9847). 

4. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, secara simultan dan 

signifikan brand image dan lokasi berpengaruh terhadap loyalitas konsumen 

di café LOL (Lick Over Lips). dengan pertimbangan nilai Fhitung > Ftabel  

(27,489>3,09), selain itu brand image dan lokasi dapat menjelaskan variabel 

loyalitas konsumen sebesar 36,2%, sedangkan sisanya sebesar 63,8% 

merupakan pengaruh dari variabel lain (misal: inovasi produk dan store 

atmosphere) yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 

 

5.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan mengenai penelitian pengaruh brand image dan 

lokasi terhadap loyalitas konsumen café LOL (Lick Over Lips), penulis 

mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perusahaan. Maka saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil kesimpulan pada variabel brand image terdapat indikator 

yang perlu ditingkatkan, yaitu indikator variasi produk yang ditawarkan. Hal 

yang perlu dilakukan untuk meningkatkan indikator tersebut adalah dengan 

menambahkan lagi varian produk makanan asin atau menambahkan jenis 

minuman, jangan hanya menambah varian rasa es krim saja. 

2. Berdasarkan hasil kesimpulan pada variabel lokasi terdapat indikator yang 

perlu ditingkatkan, yaitu indikator ukuran billboard yang terlihat jelas. Hal 

yang perlu dilakukan untuk meningkatkan indikator tersebut adalah dengan 

mengganti billboard dengan billboard yang lebih besar, atau melepas 



 
 

billboard dan memasang billboard tersebut di tempat yang lebih tinggi 

supaya lebih jelas terlihat.  

3. Berdasarkan hasil kesimpulan pada loyalitas konsumen terdapat indikator 

yang perlu ditingkatkan, yaitu tidak tertarik terhadap café lain selain café 

LOL (Lick Over Lips). Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan 

indikator tersebut agar konsumen tidak tertarik terhadap café lain selain café 

LOL (Lick Over Lips) adalah dengan cara membuat suatu hal yang tidak ada 

di café lain, misalnya dengan membuat sistem membership, dimana ada 

benefit-benefit khusus yang dimiliki pemilik member dibanding yang tidak, 

contohnya mendapatkan diskon 20% setiap hari rabu dan mendapat voucher 

Rp.50.000 setiap berulang tahun. 

 


