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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

 Hasil analisis data dengan menggunakan Structural Equation Modeling 

(SEM) menunjukan bahwa data pada penelitian ini tidak memiliki kecocokan 

dengan model penelitian yang diajukan. Namun, untuk model pengukuran seluruh 

indikator memiliki kriteria valid dan seluruh variabel memiliki reliabilitas atau 

konsistensi pengukuran yang baik. 

 Berdasarkan model struktural dari empat hipotesis penelitian yang 

diajukan ternyata hasil hipotesis semuanya sesuai dengan hasil temuan Marzocchi 

et al (2011), Kim et al (2011), Kaur dan Soch (2012), Jang, et al (2007) . Sehingga 

hasil dari model struktural tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Identification Community memiliki pengaruh positif terhadap Attitudinal 

Loyalty, Hal ini menunjukkan bahwa kedekatan anggota dalam komunitas 

memberikan dampak kedekatan juga terhadap produk yang digunakan 

sebagai pemersatu komunitas, yaitu Honda Tiger. Sehingga ketika seorang 

bergabung dalam komunitas Honda Tiger, maka akan timbul rasa setia 

terhadap kendaraan yang iya gunakan sebagai landasan untuk bergabung 

di dalam komunitas, yaitu Honda Tiger. 

2. Attitudinal Loyalty berpengaruh positif terhadap Behavioral Loyalty, Sikap 

loyalitas seseorang memberikan dampak tidak hanya dalam penggunaan 

akan tetapi juga dalam kesetian dalam menggunakan produk, sehingga 
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konsumen akan membelinya kembali sebagai kebiasaan dalam menyikapi 

kesetiaan terhadap produk produk. Sama halnya di dalam komunitas 

Honda Tiger yang dimana sudah nyaman dan setia menggunakan sepeda 

motor Honda Tiger, yang tentunya akan membeli kembali Honda Tiger 

dengan varian terbaru ketika varian terbaru dari Honda Tiger telah hadir.  

3. Attitudinal Loyalty berpengaruh positif terhadap Social Promotion, Ketika 

seseorang memiliki sikap loyalitas terhadap suatu produk, tentunya dia 

akan memberikan informasi yang baik kepada masyarakat mengenai nilai 

lebih yang terkandung di dalam produk yang ia gunakan, Tentunya di 

dalam komunitas Honda Tiger, anggota komunitas selalu memberikan 

testimoni positif ataupun berbicara baik terhadap masyarakat yang 

menginginkan informasi penuh tentang Honda Tiger.  

4. Attitudinal loyalty berpengaruh positif terhadap Physical Promotion, 

Kedekatan seseorang yang memiliki sikap loyal terhadap produk yang ia 

gunakan tentunya akan dengan bangga menunjukkan bahwa ia adalah 

pengguna dari produk tersebut, tentunya hal ini sama seperti di dalam 

komunitas Honda Tiger, Selaku bikers pengguna sepeda motor Honda 

Tiger, pengendara ini tetunya dengan bangga menunjukkan identitasnya 

sebagai pengguna sepeda motor dari Honda Tiger. 
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5.2  Saran 

5.2.1  Saran Bagi Perusahaan 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Identification Community 

berpengaruh positif terhadap Attitudinal Loyalty,dan Attitudinal Loyalty 

berpengaruh positif terhadap Behavioral Loyalty, Social Promotion, Physical 

Promotion. Maka saran yang bisa disampaikan dari hasil penelitian yang di dapat 

adalah sebagai berikut : 

 Mensuport Kegiatan yang dibuat oleh Komunitas untuk mengembangkan 

Komunitas, yang tentunya semakin besarnya komunitas akan berdampak dengan 

member yang akan bertambah menjadi lebih banyak. tentunya akan semakin 

banyak masyarakat yang loyal terhadap Honda Tiger selaku produk yang yang 

dikeluarkan oleh PT.Astra Honda Motor, ditambah dengan memberikan edukasi 

kepada komunitas yang dimana dapat menambah wawasan member mengenai 

akan Produk Honda Tiger, sehingga masyarakat akan lebih mengenal dekat 

dengan Honda Tiger. 

 

5.2.2 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya  

 Penelitian ini tentu saja jauh dari sempurna dan memiliki berbagai 

keterbatasan sehingga memerlukan penyempurnaan untuk penelitian di masa yang 

akan datang. Berikut beberapa saran yang memungkinkan untuk penelitian 

selanjutnya, antara lain : 
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1. Lebih memperbesar cangkupan luasan akan object penelitian, tidak hanya 

Honda Tiger Mailing List saja, melainkan komunitas motor Honda Tiger 

yang lainya seperti Honda Tiger Club Indonesia, Macan Besi Indonesia. 

2. Menambahkan teori-teori mengenai physical promotion, dikarenakan 

masih sedikit literatur yang membahas akan variabel ini. 
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