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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

 Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik beberapa kesimpulan, 

yaitu : 

 a. Terdapat pengaruh langsung antara perceived quality terhadap brand 

attitude yang signifikan dan pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel 

perceived quality terhadap variabel brand attitude sebesar 0.832 atau 83,2%. Variabel  

perceived quality juga dinilai memberikan korelasi atau hubungan terhadap variabel  

brand attidude sebesar 83,2% sedangkan yang 16,8% tidak dapat dijelaskan di 

penelitian ini karena merupakan hasil hubungan dari variabel diluar ruang lingkup 

penelitian. Terdapat juga kontribusi dari variabel perceived quality terhadap brand 

attitude yaitu sebesar 69,2% 

 b. Terdapat pengaruh langsung antara brand attitude terhadap brand loyalty 

yang signifikan dan pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel brand attitude 

terhadap brand loyalty sebesar 0.565 atau 56,5%. Variabel brand attitude juga dinilai 

memberikan korelasi atau hubungan terhadap variabel brand loyalty sebesar 86% 

sedangkan yang 14% tidak dapat dijelaskan di penelitian ini karena merupakan hasil 

hubungan dari variabel diluar ruang lingkup penelitian. Terdapat juga kontribusi dari 

variabel brand attitude terhadap brand loyalty yaitu 0,739 atau 73,9% 

 c. Terdapat pengaruh langsung antara perceived quality terhadap brand 

loyalty melalui variabel brand attitude yang signifikan dan pengaruh total yang 

diberikan oleh variabel perceived quality terhadap variabel brand loyalty melalui 

brand attitude sebesar 0.825, angka ini membuat perceived quality akan mendapatkan 

hasil yang lebih optimal jika melalui variabel brand attitude di dalam mempengaruhi 

brand loyalty. 
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 d. Penelitian terdahulu oleh Wisnu dan Asep Hermawan pada tamu hotel 

Grand Tropic untuk pengaruh variabel perceived quality terhadap brand loyalty 

adalah 46,8 % sedangkan penelitian ini menghasilkan angka 35,5 % maka dapat 

disimpulkan bahwa orang cenderung akan tinggal di hotel yang sama tanpa harus 

repot untuk mencari hotel lain jika mereka sudah nyaman dengan hotel tersebut tetapi 

berbeda dengan produk smartphone yang bisa dengan gampang berubah  

e. Penelitian terdahulu oleh Jabin Fransisca dan Yohanes untuk pengaruh 

variabel perceived quality terhadap brand attitude adalah 45,6% sedangkan penelitian 

ini menghasilkan angka 83,2% yang diduga pengguna iPhone memiliki tingkat gengsi 

atau pamor yang lebih tinggi dibandingkan pengguna smartphone Samsung di 

Surabaya 

f. Penelitian terhadulu oleh Vincelia untuk pengaruh variabel brand attitude 

terhadap brand loyalty adalah 43,1% sedangkan penelitian ini 56,5% yang diduga 

bahwa pengguna deterjen lebih gampang berganti produk dibandingkan dengan 

produk smartphone seperti iPhone 

5.2 SARAN 

5.2.1 SARAN AKADEMIS 

 Peneliti menyadari adanya kekurangan di dalam penelitian ini baik secara tata 

penulisan maupun data penelitian tetapi diharapkan ini bisa menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya mencoba untuk menggunakan objek yang lain, smartphone 

diperbolehkan tetapi dengan menggunakan brand yang berbeda 

5.2.2 SARAN PRAKTIS 

 Peneliti memberikan saran untuk Apple.inc yang dapat dipertimbangkan 

berdasarkan hasil SPSS 2.5 dengan mempertahankan service center yang gampang 

ditemukan dengan nilai sebesar dengan nilai 0,176 dan yang ditingkatkan adalah 

ketahanan dari produk dan baterai iPhone itu sendiri dengan nilai 0,095   
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