
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pembahasan Bab IV mengenai 

Pengaruh Brand Image, Reputasi Universitas Terhadap Keputusan Memilih. Studi kasus 

pada Universitas Widyatama Bandung. Maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan 

dan memberikan saran sebagai bahan masukan untuk Universitas Widyatama.  

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan analisa data statistik dari kuisioner 

yang disebarkan, observasi dan wawancara dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tanggapan konsumen mengenai Brand Image Universitas cukup baik. dikarenakan 

presentase pada variabel Brand Image terdapat 63% orang dari sampel yang ada 

memiliki keterangan yang cukup, yang artinya Brand Image Universitas cukup 

baik pada mata konsumen. 

2. Tanggapan konsumen mengenai Reputasi Universitas cukup baik juga. Hal ini 

dikarenakan 64% dari sampel memiliki keterangan cukup, yang artinya pada 

variabel reputasi serta point-point yang terdapat pada kuisioner banyak yang setuju 

dengan semua kebijkakan yang ada. 

3. Tanggapan konsumen mengenai Keputusan Memilih Universitas Widyatama. 

Dalam mengambil keputusan butuh banyak hal untuk dipertimbangkan, apalagi 

dalam hal pendidikan. Tentu saja perlu adanya alternatife sebagai bahan 

pertimbangan, namun jika Universitas Widyatama memiliki brand image yang baik 

di benak konsumen dan reputasi yang bagus di masyarakat, akan membuat 

konsumen percaya dan memilih Universitas Widyatama. 



4. Pengaruh Brand Image, Reputasi Universitas terhadap Keputusan Memilih saling 

berkaitan. Untuk memutuskan pengambilan keputusan, brand image dan reputasi 

menjadi nilai ukur yang sangat penting. Jika Brand Image dan reputasi bagus di 

mata masyarakat, maka konsumen akan percaya untuk memilih Universitas 

Widyatama. Hal ini dikarenakan Brand Image dan Reputasi sangat berperan 

penting dalam pengambilan keputusan.  

 

5.2. Saran 

Setelah melakukan  penelitian, pembahasan dan analisa, maka penulis memberikan 

saran yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak Universitas dalam 

mengatasi berbagai kekurangan yang ada, yaitu : 

1. Untuk meningkatkan Brand Image maka Universitas Widyatama perlu 

melakukan perbaikan dalam pelayanan dan melakukan inovasi sehingga memiliki 

keunikan tersendiri di bandingkan dengan Universitas lain. 

2. Universitas Widyatama perlu menjalin kedekatan  dengan mahasiswa, orang tua 

mahasiswa dan alumni. Sehingga dapat memberikan apa yang benar-benar 

diinginkan mahasiswa. 

3. Universitas Widyatama juga perlu memperbaiki lagi Reputasi Universitas dan 

menjaga hubungan baik dengan perusahaan-perusahaan yang berkerja sama. 

Meningkatkan fasilitas yang ada di Universitas agar menunjang kembali proses belajar 

mengajar. 


