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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  
 

5.1  Kesimpulan                      

Berdasarkan hasil pengujian mengenai hubungan antara variabel 

independen brand awareness, brand image, brand loyalty dengan brand equity 

serta brand image, brand loyalty terhadap brand awareness, maka dapat 

disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel independen dengan dependen pada 

penelitian ini.  

 Hasil uji model struktural dengan peran mediasi menunjukkan pengaruh 

variabel brand loyalty terhadap brand equity memiliki hubungan signifikan 

positif. Loyalitas seorang konsumen terhadap sebuah merek akan semakin 

menguatkan merek tersebut pada benak konsumen sehingga nilai merek tersebut 

akan meningkat di mata konsumen.  

Hasil uji model struktural dengan peran mediasi menunjukkan pengaruh 

variabel brand image terhadap brand equity memiliki hubungan signifikan positif. 

Brand image merupakan citra dari sebuah merek di mata konsumen, sehingga 

dengan citra yang baik dari sebuah merek akan meningkatkan ekuitas merek 

tersebut.  

Hasil uji model struktural dengan peran mediasi menunjukkan pengaruh 

variabel brand loyalty terhadap brand awareness memiliki hubungan signifikan 

yang positif. Loyalitas yang yang tinggi dari seorang konsumen terhadap sebuah 

merek akan meningkatkan kesadaran terhadap keberadaan sebuah merek sepeda 

motor matic.  
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Hasil uji model struktural dengan peran mediasi menunjukkan variabel 

brand image berpengaruh signifikan positif terhadap brand. Citra dari sebuah 

merek sepeda motor matic di benak konsumen akan semakin meningkatkan 

kesadaran dan kepahaman konsumen terhadap merek sepeda motor matic tersebut.  

Hasil uji model struktural dengan peran mediasi menunjukkan pengaruh 

signifikan positif terhadap brand equity. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Hipotesis 5 (lima) dapat diterima. Kesadaran merek dari konsumen sepeda motor 

matik akan semakin menguatkan ekuitas merek dari konsumen pada merek sepeda 

motor matik yang dimilikinya. 

 

5.2  Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini juga terdapat keterbatasan yaitu; 

1) Jumlah responden yang terbatas hanya pada 300 responden pemilik dan 

pembeli sepeda motor di Batam beberapa merek sepeda motor saja, 

sehingga belum dapat mencerminkan pengaruh antar variabel yang 

mempengaruhi brand equity secara keseluruhan bila penelitian dilakukan 

dengan merek lainnya dan di kota lain.  

2) Variabel yang diteliti masih terbatas pada beberapa variabel saja, saran 

penulis untuk penelitian selanjutnya yang hendak meneliti masalah yang 

sama agar memasukkan variabel lain yang mempengaruhi brand equity.  

3) Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan angka adjusted R
2 

sebesar 

0,425 dan 0,171 yang artinya kemampuan variabel independen dalam 
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menjelaskan variabel dependen masih terbatas yaitu hanya sebesar 42,5 % 

dan 17,1 % dan nilai ini masih termasuk rendah. 

 

5.3  Rekomendasi 

1. Bagi peneliti berikutnya dapat meneliti pemilik dan pembeli sepeda motor 

merek lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini 

2. Dalam penelitian ini variabel brand awareness berpengaruh signifikan 

terhadap brand equity. Berdasarkan temuan ini diharapkan produsen dan 

distributor sepeda motor di Batam agar dapat lebih meningkatkan 

kesadaran merek dengan cara memberikan edukasi dan lebih mengenalkan 

tentang kekuatan merek sepeda motor pada calon pembeli sehingga hal ini 

diharapkan dapat semakin meningkatkan kekuatan dari merek sepeda 

motor tersebut. 

3. Dalam penelitian ini variabel brand image berpengaruh signifikan 

terhadap brand equity. Citra bahwa sebuah sepeda motor memiliki kualitas 

dan model yang bagus akan semakin meningkatkan citra merek dari 

sebuah merek sepeda motor, dan hal ini akan membuat merek sepeda 

motor tersebut semakin kuat dan akan meningkatkan kemungkinan 

pembelian dari pelanggan. 

4. Menambahkan variabel lain yang mempengaruhi brand equity namun 

tidak diteliti dalam penelitian ini seperti perceived quality dan brand 

association (Vaijayanthi et al., 2018) 
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