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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai pengaruh brand ambassador 

Iqbaal Ramadhan terhadap brand image Ruangguru.  

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh dari 

brand ambassador Iqbaal Ramadhan. Setelah melakukan pengujian, intepretasi, 

dan membahas, Peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab hipotesis dan 

pertanyaan awal pada penelitian ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut, 

1. Penelitian ini membuktikan bahwa brand ambassador Iqbaal Ramadhan dapat 

memberikan pengaruh terhadap brand image Ruangguru, hal ini didukung 

dengan analisis menggunakan aspek visibility,credibility, attraction,dan power 

dari brand ambassador. 

2. Besar pengaruh brand ambassador terhadap brand image Ruangguru adalah 

56,4%, hal tersebut berarti masih ada 43,6% yang dipengaruhi oleh faktor lain.  

3. Hasil Uji Korelasi antara variabel brand ambassador Iqbaal Ramadhan 

terhadap brand image Ruangguru sebesar 0,751. Maka hubungan antara variabel 

brand ambassador dengan brand image memiliki hubungan yang kuat 

4. Untuk memprediksi pengaruh variabel brand ambassador terhadap brand 

image, dapat dilihat persamaan regresinya Y=10,740+ 0,784X 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti ingin memberikan saran 

sakademis dan praktis kepada beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini dan 

juga untuk peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini. 

5.2.1  Saran Akademis 

 Bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian sejenis, diharapkan 

teori yang terkait brand ambassador dan brand image dapat lebih diperdalam, 

khususnya pada dimensi brand image, indikator apa saja yang dapat mempengaruhi 

brand image selain brand ambassador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5.2.2 Saran Praktis 

Menurut hasil penelitian, variabel brand ambassador berpengaruh 56,4% 

terhadap brand image, maka konten instagram Ruangguru dapat lebih dikemas 

secara kreatif dan inovatif mengenai Iqbaal Ramadhan dan Image  yang ingin 

ditunjukan kepada publik agar brand image Ruangguru dapat lebih kuat dan 

tersampaikan kepada seluruh khalayak karena pengaruh variabel brand 

ambassador Iqbaal Ramadhan yang tinggi terhadap brand image Ruangguru.  
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