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5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab IV, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi konsumen terhadap brand image senar raket bulu tangkis merek 

Yonex BG 9  tergolong dalam kategori Baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

masuknya beberapa indikator dalam skor Sangat Baik, contohnya : harga, daya 

tahan, kinerja, sub variabel value, dapat dipercaya, pengembangan produk, 

sesuai slogan. 

2. Preferensi konsumen atas pembelian senar raket bulu tangkis merek Yonex 

BG 9 tergolong dalam kategori Baik. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya 

beberapa indikator dalam skor Sangat Baik. Responden menyadari keberadaan 

merek Yonex dengan sangat baik, ini menunjukkan bahwa pendekatan 

perusahaan berhasil dan responden menyukai senar bulu tangkis merek Yonex 

BG 9. 

3. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara Brand Image dengan 

Persepsi pembelian senar bulu tangkis Yonex BG 9. Hubungan yang ada 

adalah hubungan yang sedang (moderat). 
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Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran 

sebagai berikut: 

1. Dalam beberapa hal perusahaan Yonex Co harus meningkatkan features dari 

produknya, contohnya dalam variasi ukuran yang sangat diinginkan konsumen 

yang memiliki perbadaan karakter dalam bermain bulu tangkis. 

2. Perusahaan harus mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan 

konsumen sebagai perusahaan dengan Brand Image yang baik di mata 

konsumen. 

3. Perusahan Yonex Co harus tetap mengembangkan dan melakukan riset produk 

karena competitor yang kurang diperhitungkan sebelumnya, pada akhir – akhir 

ini mulai mencuri market share yang ada di daerah Indonesia, karena mampu 

menyajikan produk dengan feature yang lebih menarik. 

4. Perusahaan Yonex Co harus lebih mengkomunikasikan produk melalui 

berbagai media periklanan. 

Demikianlah kesimpulan dan saran yang telah disajikan penulis 

sehubungan dengan penelitian hubungan antara Brand Image senar bulu tangkis 

merek Yonex BG 9 dengan Preferensi Pembelian senar bulu tangkis merekYonex BG 

9. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.  
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