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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Konsumen kopi Babah Kacamata didominasi oleh konsumen laki-laki, 

dengan usia sebagian besar >37 tahun. Pendidikan terakhir dari konsumen 

didominasi oleh pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas). Pekerjaan 

konsumen sebagian besar sebagai wiraswasta, dengan pendapatan 

didominasi pada rentang Rp. 1.000.000,-sampai dengan Rp. 1.999.000,-. 

Berdasarkan kebiasaan membeli, konsumen kopi Babah Kacamata 

biasanya membeli dengan jenis kemasan plastik bening, frekuensi 

pembelian didominasi sebanyak dua kali dan lebih dari tiga kali dalam 

satu bulan. Konsumen kopi Babah Kacamata kebanyakan mengonsumsi 

kopi Babah Kacamata sudah cukup lama, yaitu dalam kurun waktu lebih 

dari dua tahun, dan kebanyakan konsumen mengetahui mengenai kopi 

Babah Kacamata dari teman. 

2. Faktor persepsi harga, rasa, merek, dan kemasan, semuanya tidak 

signifikan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen kopi Babah 

Kacamata, dikarenakan konsumen kopi Babah Kacamata sudah terbiasa 

dengan produk kopi Babah Kacamata, sehingga mau seperti apapun 

perubahan yang ada, konsumen enggan untuk berpindah ke produk kopi 

lain. 

  

5.2 Saran 

 Saran yang diberikan peneliti ini merupakan masukan bagi beberapa pihak 

yang diharapkan dapat memberikan referensi positif bagi segala pihak yang 

membutuhkan hasil dari penelitian ini: 

1. Bagi pemilik Pabrik dan Toko kopi Babah Kacamata sebaiknya membuka 

cabang toko di tempat lain. Untuk kemasannya mungkin bisa diberi segel 
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(tidak hanya diikat dengan karet),  dan tidak ada salahnya untuk membuka 

cabang di luar kota. 

2. Bagi akademisi ada beberapa saran terkait penelitian selanjutnya mengenai 

loyalitas konsumen, yaitu sebagai berikut: 

a. Sebaiknya diperhatikan dalam penyusunan kalimat pernyataan 

pada kuesioner agar jelas bagi responden untuk menghindari 

biasnya jawaban responden, diakrenakan responden yang kurang 

mengerti maksud dari pernyataan dalam kuesioner. Perlu 

diperhatikan pula untuk memilih responden yang benar-benar 

memiliki hati dan memiliki cukup waktu untuk mengisi kuesioner, 

hal ini juga untuk menghindari biasnya jawaban. 

b. Memperhatikan teknis penyusunan kuesioner, yaitu dalam 

penyusunannya dimulai dari variabel Y terlebih dahulu dengan 

maksud untuk melihat keragaman. 

c. Responden yang dicari bukan hanya responden yang sudah loyal, 

namun juga perlu mencari responden yang baru mengkonsumsi 

supaya sebaran jawaban tidak mengumpul. 

d. Penelitian berikutnya sebaiknya memasukkan faktor-faktor lain 

selain persepsi harga, rasa, merek, dan kemasan seperti misalnya 

promosi (iklan), pelayanan dari penjual, kualitas produk, dan juga 

kemudahan dan kenyamanan untuk mendapatkan produk. 

e. Variabel persepsi harga indikatornya perlu ditambahkan lagi, 

seperti misalnya kesesuaian harga dengan kuantitas produk. 

f. Memasukkan unsur bauran pemasaran yang lain, yaitu promotion 

dan place,  karena pada penelitian ini unsur bauran pemasaran 

yang dipakai hanya dua unsur yaitu product dan price. 

g. Tambahkan variabel antesedan sebelum ke variabel loyalitas 

konsumen, misalnya variabel keinginan membeli, keputusan 

pembelian, atau kepuasan konsumen. 

 


