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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden mengenai pengaruh

celebrity endorser terhadap brand image dan dampaknya tehadap loyalitas

konsumen produk sepeda motor merek Yamaha Mio GT. Dari hasil pengumpulan

data dan hasil analisisnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai

berikut :

1. Celebrity Endorser berpengaruh di mata konsumen dengan rata-rata

tanggapan responden mengenai sebesar 3,90 yang termasuk kategori baik.

Hasil uji statistik menunjukkan hubungan yang kuat dan berpengaruh sebesar

43.8%. uji hipotesis menunjukkan t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel,

artinya ho ditolak dan ha di terima dengan demikian Celebrity endorser

berpengaruh terhadap loyalitas konsumen.

2. Brand Image produk sepeda motor merek Yamaha di mata konsumen

dikatakan baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,72. Hasil uji statistik

menunjukkan hubungan yang sedang dan berpengaruh sebesar 20.6%. uji

hipotesis menunjukkan t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel, artinya ho ditolak

dan ha di terima dengan demikian brand image berpengaruh terhadap loyalitas

konsumen

3. Celebrity endorser dan brand image berpengaruh terhadap loyalitas konsumen

sebesar 47.9% dan memiliki hubungan yang kuat. Hasil uji hipotesis

menunjukkan Fhitung 44.634 > Ftabel 3.09, hal ini menunjukkan hipotesis

diterima secara simultan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, penulis mencoba memberikan

saran, yaitu sebagai berikut :

1. Pada pernyataan “Band NOAH sebagai bintang iklan membuat masyarakat

menyukai iklan produk Yamaha Mio GT”, memiliki nilai yang terkecil. Hal
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tersebut dianggap wajar karena mahasiswa seluruhnya menyukai Band Noah

selain salah satu bintangnya pernah dinilai buruk. Maka alangkah lebih

baiknya pihak pembuat iklan atau produsen lebih mengedepankan artis yang

model iklan sungguhan. Artinya bukan musisi yang dianggap lebih paham

dalam bidangnya.

2. Pada pernyataan “Merek yamaha mio GT mudah di ingat”, memiliki nilai

terendah hal ini dikarenakan banyaknya merek Yamaha dan varian Yamaha

Mio, sehingga mahasiswa tidak terlalu fokus pada merek Mio GT, dengan

demikian iklan dan brosur Yamaha Mio perlu di tingkatkan.

3. Kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada merek Mio GT

diharapkan untuk mencari variabel lain selain Celebrity endorser dan brand

image, agar perusahaan mengetahui kekurangan dan kelebihan produknya

terhadap loyalitas konsumen.


