
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



98 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Mengacu pada pertanyaan dan tujuan penelitian, maka dari 

penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Terdapat 

Pengaruh Brand image Spotify terhadap Brand Loyalty. 

Setelah melakukan analisis lebih dalam, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1) Terdapat pengaruh antara Brand Image Spotify 

dengan Brand Loyalty. Berdasar pada uji korelasi, 

bisa diketahui bahwa nilai kekuatan hubungan antara 

Brand Image Spotify dengan Brand Loyalty sebesar 

0,640 yang artinya kedua variabel memiliki korelasi 

yang kuat. Besar pengaruh antara variabel X dengan 

Y juga dapat dilihat dari nilai regresi yang 

menunjukkan angka 0,409 yang dengan kata lain, 

sebesar 40,9%   brand loyalty Spotify ditentukan oleh 

brand image, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

2) Pada penelitian ini pula dilakukan uji untuk melihat 

nilai paling besar dari dimensi variabel X yang 

mempengaruhi variabel Y. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dimensi yang paling kuat 
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adalah Favorability of Brand Associations sebesar 

35,5%. Secara teruji, hal ini menunjukkan jika 

desirability dan deliverability konsumen merupakan 

indikator yang dapat menjadikan nilai positif dalam 

menentukan suatu brand. 

 5.2 Saran 

 5.2.1 Saran Akademis 

 Penelitian berjudul “PENGARUH BRAND IMAGE SPOTIFY 

TERHADAP (Survei Mahasiswa Pengguna Spotify DKI Jakarta)” dapat 

dijadikan penelitian yang menambah wawasan akademisi mengenai Brand 

Image dan juga Brand Loyalty. Diharapkan para akademisi dapat pula 

menggali lebih dalam mengenai Brand Image dan juga Brand Loyalty karena 

temuan ini menarik dan tidak akan mati seiring zaman berubah digital. 

 Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

para akademisi lainnya. Namun, karena terdapat keterbatasan pada 

penelitian ini hendaknya para akademisi menelaah kembali sebelum 

menjadikan penelitian ini sebagai referensi.  

 5.2.2 Saran Praktis 

 Setelah melakukan penelitian dan melihat hasil penelitian, ditemukan 

bahwa pengaruh dari Brand Image terhadap Brand Loyalty cukup besar. 

Sehingga, diharapkan para praktisi atau perusahaan dapat mempertahankan 

dan meningkatkan penggunaan pada strategi peningkatan brand image ini. 
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 Berdasarkan hasil penelitian, Favorability of Brand Associations 

merupakan dimensi yang paling kuat diantara dimensi lainnya, sehingga 

kiranya praktisi atau perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan 

indikator-indikator di dalamnya agar produk bahkan perusahaan dapat terus 

berkembang. 
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