
 
 

BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data pada bab sebelumnya, dapat 

dijelaskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel corporate social responsibility memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap brand image. Untuk itu, penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kim dan Ham (2016), Lee et al. (2017) dan Salehzadeh et al. 

(2018). 

2. Variabel corporate social responsibility memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap brand trust. Untuk itu, penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kim dan Ham (2016), Martinez dan Bosque (2013), Lombart 

dan Louis (2014), Choi dan La (2013) serta Swimberghe dan Wooldridge 

(2014). 

3. Variabel brand image  memiliki pengaruh signifikan positif terhadap brand 

trust. Untuk itu, penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kim dan Ham (2016), Alhaddad (2015), Sulibhavi dan Shivashankar (2017), 

Lien et al. (2015) dan Chinomona (2016). 

4. Variabel brand image memiliki pengaruh signifikan positif terhadap loyalty. 

Untuk itu, penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kim
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dan Ham (2016), Ogba dan Tan (2009), Sulibhavi dan Shivashankar (2017), 

Alhaddad (2015) dan Lee et al. (2017). 

5. Variabel brand trust memiliki pengaruh signifikan positif terhadap loyalty. 

Untuk itu, penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kim 

dan Ham (2016), Sulibhavi dan Shivashankar (2017), Leninkumar (2017), 

Martinez dan Bosque (2013), Swimberghe dan Wooldridge (2014), Amin et 

al. (2012), Soong et al. (2013), Chinomona (2016) serta Choi dan La (2013). 

 

5.2 Keterbatasan 

Beberapa keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti dalam melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup penelitian hanya sebatas pada sektor industri makanan 

cepat saji yang berada di Batam. Penelitian ini hanya menggunakan 3 

restoran cepat saji yang dipilih berdasarkan data Top Corporate Image di 

Indonesia untuk kategori restoran cepat saji yang berada di Batam dan 

menjalankan tanggung jawab sosialnya berupa keterbukaan informasi 

nutrisi / gizi dari makanan yang dijual sesuai dengan Permenkes No.30 

Tahun 2013. Jadi, tidak dilakukan pada restoran cepat saji lainnya yang 

berada di Batam. 

2. Nilai kecocokan dari pengaruh corporate social responsibility terhadap 

brand image adalah 37,6%. Artinya, variabel independen corporate social 

responsibility hanya menjelaskan brand image sebesar 37,6% dan 62,4% 
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dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian 

sebelumnya. 

3. Nilai kecocokan dari pengaruh corporate social responsibility dan brand 

image terhadap brand trust adalah 36,6%. Artinya, variabel independen 

corporate social responsibility dan brand image hanya menjelaskan brand 

trust sebesar 36,6% dan 63,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

terdapat pada penelitian sebelumnya. 

4. Nilai kecocokan dari pengaruh brand image dan brand trust terhadap 

loyalty adalah 38,5%. Artinya, variabel brand image dan brand trust 

menjelaskan loyalty sebesar 38,5% dan 61,5% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak terdapat pada penelitian sebelumnya. 

 

5.3 Rekomendasi 

Penelitian ini menjelaskan beberapa pengaruh yang sesuai dengan model 

penelitian. Maka dari itu, manajer pemasaran perusahaan dapat 

menjadikan pertimbangan dalam meningkatkan loyalty. Berdasarkan 

kesimpulan yang dijelaskan, maka peneliti menyampaikan beberapa 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Peneliti merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya dapat 

meneliti restoran cepat saji lainnya seperti A&W, Wendy’s, Es Teller 

77, dan lain – lainnya selain 3 resoran cepat saji yang digunakan oleh 

peneliti. 

  Universitas Internasional Batam 
 
Evis, Pengaruh Hubungan Corporate Social Responsibility Terhadap Loyalty pada Restoran Cepat Saji di Batam, 
2019 
UIB Repository©2019



63 
 

2. Penelitian ini dilakukan hanya dilakukan di Batam. Untuk itu, peneliti 

merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti 

restoran cepat saji yang berada di luar Batam. 

3. Peneliti merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan beberapa variabel yang mendukung CSR serta 

menambah beberapa variabel seperti satisfaction, service quality dan 

customer-company identification (CCI), yang umumnya memiliki 

pengaruh terhadap loyalty. 

4. Peneliti merekomendasikan bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan 

beberapa kegiatan CSR seperti pencantuman informasi nutrisi/ gizi 

dari produk yang dijual, pengurangan penggunaan plastik, donasi bagi 

anak – anak yang membutuhkan dan sebagainya yang dapat 

memberikan pengaruh positif terhadap brand image dan brand trust 

bagi perusahaan itu sendiri. 

5. Peneliti merekomendasikan bagi pelaku usaha untuk dapat 

memperhatikan brand image dari perusahaan selain kegiatan CSR, 

yaitu menjaga citra perusahaan dari hal – hal negatif berupa kritik dan 

saran, product support service dan sebagainya yang dapat 

menciptakan pelanggan suatu brand trust dan juga mengarah pada 

loyalty. 

6. Peneliti merekomendasikan bagi pelaku usaha untuk dapat 

memperhatikan brand trust dari perusahaan seperti, adanya review dan 
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testimonial customer, keamanan dalam konsumsi produk dan 

sebagainya yang dapat mengarah pada loyalty. 

7. Peneliti merekomendasikan bagi pelaku usaha untuk dapat 

memperhatikan loyalty bagi keberlangsungan usaha seperti, 

membership card, loyalty – point, diskon berkala bagi pelanggan dan 

sebagainya. 
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