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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan  Brand Image terhadap 

kepuasan konsumen Rumah Makan Mie Reman Braga Bandung, maka dengan ini 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi dari data-data yang telah 

dikumpulkan, dapat diketahui bahwa sub variabel dari Brand Image yang 

mendapatkan nilai tertinggi adalah Atribut dengan persentase sebesar 

14,01% atau dibulatkam menjadi 26%. Hal ini dipengaruhi oleh 

pernyataan Merek mudah diucapkan yang memperoleh persentase sebesar 

33,89%. Tingginya persentase tersebut dikarenakan kata Mie Reman ialah 

berasal dari bahasa indonesia sedangkan jika di bandingkan dengan 

pesaing lebih dominan menggunakan bahasa asing, sehingga merek dari 

Mie Reman lebih mudah di ucapkan. Sedangkan penilaian terendah 

terdapat pada sub variabel Budaya yaitu sebesar -0,6%. Hal tersebut 

dikarenakan dikarenakan masyarakat ragu akan Mie Reman mencirikan 

sebagai budaya mereka saat ini yang di karenakan tidak semuanya 

konsumen saat ini memiliki komitment mie sebagai makanan pokok atau 

makanan utama sehari-hari.  

2. Berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi dari data-data yang telah di 

kumpulkan, dapat terlihat bahwa sub variabel dari Loyalitas Konsumen 

yang mendapatkan nilai tertinggi adalah First Time Customer sebesar 

18,31% dan Advocates sebesar 18,31% Tingginya persentase yang dimiliki 

kedua indikator tersebut dikarenakan Rumah Makan Mie Reman walaupun 

terbilang masih baru dalam usaha kuliner, tetapi mereka mempunyai 

banyak pelanggan yang setia. Sehingga nama dari Brand Mie Reman 

sendiri bisa dapat diterima dengan baik di mata konsumenya sehingga 

konsumen tidak sukar untuk mereferensikan tentang Rumah Makan Mie 

Reman kepada Kerabat, Saudara dan keluarga.  
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Semenetara responden yang menyatakan persentasi yang terkecil indikator 

Prospect sebesar 14,66% yang dikarenakan banyaknya pesaing Rumah 

Makan Mie Reman yang mempengaruhi konsumen, sehingga konsumen 

mendapatkan banyak informasi Rumah Makan sejenis. 

3. Setelah meneliti dan menganalisis dari hasil perhitungan, bahwa Brand 

Image (X) terhadap Loyalitas Konsumen (Y) pada Rumah Makan Mie 

Reman Braga Bandung, yaitu sebesar 0,521. Kesimpulan statistiknyanya, 

terdapat hubungan yang positif dan searah antara Brand Image (X) 

terhadap Loyalitas konsumen (Y) pada Rumah Makan Mie Reman Braga 

Bandung. 

4. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa variabel X yang berpengaruh 

langsung terhadap variabel Y adalah Atribut (X1) yakni sebesar 14,07%. 

Dan dari hasil perhitungan diatas diperoleh bahwa besarnya pengaruh 

Brand Image (X1,X2,X3,X4) terhadap Loyalitas Konsumen adalah 53,43%. 

Dengan kata lain, Loyalitas Konsumen dipengaruhi oleh Brand Image 

sebesar 53,43% dan sisanya sebesar 46,57% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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5.2 Saran 

Melalui hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis 

merekomendasikan hal-hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan perusahaan 

sebagai berikut: 

1. Setelah dilakukan penelitian dan menganalisis data Rekapitulasi 

terbukti bahwa Variabel Brand Image mempengaruhi Loyalitas 

Konsumen Mie Reman Braga Bandung, namun adapun beberapa 

kekurangan yang terdapat dan perlu diperbaiki agar dapat 

meningkatkan loyalitas konsumen. Dari hasil Rekapitulasi Variabel 

Brand Image diketahui bahwa sub variabel Budaya memperoleh 

penilaian terendah sebesar 14,72% dan memilki pengaruh terendah 

dibandingkan sub variabel Manfaat Produk, Nilai, Kepribadian dan 

Pemakai. Maka dari itu, setelah menimbang dan mengkaji kembali 

pada penelitian ini, Rumah Makan Mie Reman Braga Bandung tidak 

hanya meningkatkan dan mempertahankan Atribut, tetapi juga perlu 

adanya upaya meningkatkan Budaya. Hal tersebut agar pelaksanaan 

program Brand Image dapat berjalan dengan maksimal. 

2. Setelah memperoleh data Rekapitulasi Variabel Loyalitas Konsumen 

dapat disimpulkan, bahwa konsumen Rumah Makan Mie Reman 

Braga Bandung memiliki tingkat Loyalitas yang Tinggi dan dapat 

katakan Baik terhadap Brand Image Rumah  Makan Mie Reman Braga 

Bandung. Namun Prospect menjadi sub-variabel terendah memperoleh 

penilaian 14,66% dibandingkan sub-variabel Loyalitas Konsumen 

lainya. Maka dari itu pihak manajemen Rumah Makan Mie Reman 

Braga Bandung perlu menciptakan evaluasi pada Mie Reman dan 

menambahakan inovasi-inovasi baru dan berbeda dari pesaing, agar 

strategi yang di lakukan pihak Mie Reman dapat di kembangkan dan di 

perbarui dengan tujuan mempertahankan loyalitas pada konsumenya. 
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3. Dalam penelitian tentunya memiliki kekurangan dan keterbatasan baik 

yang tidak disadari oleh peneliti dan disadari oleh peneliti, begitu juga 

dengan penelitian ini yang memiliki keterbatasan karena hanya 

dilakukan pada konsumen yang berkunjung dan melakukan pembelian 

di Rumah Makan Mie Reman Braga Bandung. Penelitian ini diukur 

berdasarkan hubungan Brand Image pada Rumah Makan Mie Reaman 

Braga Bandung. Sebagai bahan rekomendasi bagi para peneliti 

selanjutnya di Rumah Makan Mie Reman Braga bandung, sebaiknya 

para peneliti di masa yang akan datang dapat melakukan penelitian 

pada variabel-variabel lain dalam sehingga dapat terlihat kemampuan 

perusahaan Rumah Makan Mie Reman Braga Bandung dalam bersaing 

dengan Rumah Makan sejenis lainnya dan mampu mempertahankan 

kelebihan perusahan serta dapat meningkatkan kelemahan yang 

dimiliki perusahan untuk menjadi lebih baik. 

 


