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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil dari pengujian H1 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapatnya 

pengaruh secara signifikan antara brand awareness terhadap brand equity. 

Penemuan ini konsisten dengan hasil penelitian Setiagraha et al., (2015), Sukiarti 

et al., (2015). Penemuan ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Severi et al., 

(2013), Hosseini et al., (2015), Jokinen ( 2016 ). 

 Hasil dari pengujian H2 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapatnya 

pengaruh secara signifikan antara brand loyalty terhadap brand equity. Penemuan 

ini konsisten dengan hasil penelitian Putlia (2014), Haryanto (2015). Penemuan 

ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Asif et al., ( 2015 ), Shabbir et al., 

(2017), Gholami et al., (2016), Khan et al., (2016), Nikhashemi et al., (2013), 

Buil et al., (2013). 

 Hasil dari pengujian H3 dapat disimpulkan bahwa terdapatnya pengaruh 

secara signifikan positif antara brand image terhadap brand equity. Penemuan ini 

konsisten dengan hasil penelitian Severi et al., (2013), Alhaddad (2014), Jokinen 

(2016), Shabbir et al., (2017), Alhaddad (2015). 

 Hasil dari pengujian H4 dapat disimpulkan bahwa terdapatnya pengaruh 

secara signifikan positif antara product innovation terhadap brand equity. 
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Penemuan ini konsisten dengan hasil penelitian Hanaysha et al., (2015), Shriedeh 

et al., (2016), Hanaysha (2016). 

5.2 Keterbatasan 

 Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa 

keterbatasan yang mengakibatkan kurang maksimalnya penelitian yang dilakukan. 

Berikut keterbatasan yang penulis temukan : 

1. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya dilakukan 

satu wilayah yaitu Kota Batam, sehingga hanya dapat mencerminkan 

keadaan serta perilaku sifat masyarakat yang ada di Kota Batam. Namun 

satu penelitian ini belum tentu dapat mencerminkan keadaan yang sama 

ditempat lain. 

2. Variabel independen yang digunakan masih sangat terbatas, karena dari 

hasil penelitian yang dilakukan variabel independen (brand awareness, 

brand loyalty, brand image, product innovation) hanya menjelaskan 

tentang variabel dependen (brand equity) sebesar 27,9% sedangkan sisa 

72,1% dijelaskan oleh variabel lainnya. 

 

5.3 Rekomendasi 

Adapun rekomendasi penulis untuk penelitian yang akan datang adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk penelitian yang akan datang , disarankan dalam penelitian 

selanjutnya untuk memperluas jangkauan penelitian agar mendapatkan 

sampel yang lebih bervariasi. 
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2. Untuk penelitian yang akan datang, disarankan dalam penelitian 

selanjutnya untuk  menambah variabel independen yang belum diteliti oleh 

penulis. Karena masih terdapat 72,1% variabel lain yang mempengaruhi 

brand equity. Disarankan dalam penelitian selanjutnya untuk  menambah 

variabel independen yang belum diteliti, seperti brand association, 

perceived quality, brand personality, brand functionality, quality service, 

quality environment. Karena menurut hasil penelitian Severi et al., (2013), 

Hosseini et al., (2015), Alam et al., (2015), Nikhashemi et al., (2013), 

Thapa (2016) variabel independen tersebut memiliki hubungan yang 

signifikan positif terhadap brand equity. 

3. Bagi perusahaan, sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor 

brand image memiliki pengaruh signifikan positif terhadap brand equity 

,oleh karena itu disarankan kepada perusahaan agar membangun dan 

menjaga kesan yang baik kepada konsumen agar konsumen lebih 

cenderung untuk menggunakan produk dari perusahaan. 

4. Bagi perusahaan, sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor 

product innovation memiliki pengaruh signifikan positif terhadap brand 

equity, oleh karena itu disarankan kepada perusahaan agar lebih 

meningkatkan inovasi-inovasi baru pada produk yang sangat diperlukan 

oleh konsumen agar konsumen lebih cenderung untuk menggunakan 

produk dari perusahaan. 
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