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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  

 
 

5.1  Kesimpulan                      

  Setelah dilakukan pembahasan dan analisa pengaruh dan hubungan antara 

variabel independen dengan loyalitas merek sebagai variabel dependen dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut; 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil pengujian H1 dengan regresi 

berganda diperoleh nilai uji t sebesar 0,311 yang artinya tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel Brand Awareness terhadap Brand Loyalty. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan terhadap merek mobil tidak 

berpengaruh positif terhadap loyalitas merek. Penelitian ini bertolak belakang 

dengan penelitian dari (Naggar dan Bendary, 2018; Alkhawaldeh dan Eneizan, 

2018; Su dan Chang, 2017). 

  Hasil pengujian H2 dengan regresi berganda diperoleh nilai uji t sebesar 

0,006 dan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara Brand 

Image terhadap Brand Loyalty. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra dari 

merek mobil berpengaruh positif terhadap loyalitas merek. Penelitian ini sesuai 

dengan penelitian dari (Al-Maamari dan Abdulrab, 2017; Ashraf et al., 2018; 

Alkhawaldeh dan Eneizan (2018) 

Hasil pengujian H3 dengan regresi berganda diperoleh nilai uji t sebesar 

0,012 dan dapat disimpulkan bahwa Perceived Quality berpengaruh signifikan 

terhadap Brand Loyalty. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi kualitas mobil 

berpengaruh  loyalitas merek terhadap produk mobil tersebut.  Penelitian ini sesuai 
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dengan penelitian dari Alkhawaldeh dan Eneizan, 2018; Sulibhavi dan 

Shivashankar, 2017; Su dan Chang, 2017; Amina  et al., 2012; Fatima dan Rasheed, 

2012). 

 Hasil pengujian H4 dengan regresi berganda diperoleh nilai uji t sebesar 0,000 

dan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara Trust terhadap 

Brand Loyalty. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan pelanggan 

terhadap sebuah merek mobil berpengaruh positif terhadap loyalitas merek tersebut. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian dari (Tefera dan Govender, 2017; Alam et 

al., 2017; Hafez dan Akhter, 2017; Marakanon dan Panjakajornsak, 2017). 

Hasil pengujian H5 dengan regresi berganda diperoleh nilai uji t sebesar 

0,020 dan dapat disimpulkan bahwa Customer Satisfaction berpengaruh signifikan 

terhadap Brand Loyalty. Temuan ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan 

terhadap sebuah merek mobil berpengaruh pada loyalitas merek terhadap produk 

mobil tersebut.  Penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Khundyz, 2018; Tefera 

dan Govender, 2017; Hafez dan Akhter, 2017; Al-Maamari dan Abdulrab, 2017; 

Ashraf et al., 2018 dan Adamu (2017). 

 

5.2  Keterbatasan 

Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa keterbatasan, yaitu:  

1. Variabel yang diteliti masih terbatas pada lima variabel saja, masih ada 

beberapa variabel independen lain yang bisa digunakan dalam penelitian 

untuk memprediksi variabel loyalitas merek. 

Junando, Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Merek pada Pemilik Mobil di Batam, 2019 
UIB Repository©2019



63 

 

Universitas Internasional Batam 

 

2. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai 0,449 atau 44,9% 

saja kemampuan dari variabel independen dalam menerangkan hubungan 

dengan variabel loyalitas merek.   

3. Penelitian dilakuakan pada wilayah kota Batam saja, sehingga tidak bisa 

dianggap mencerminkan loyalitas merek secara umum di Indonesia, hasil 

penelitian bisa saja berbeda bila penelitian dilakukan di daerah lain dengan 

karateristik responden yang berbeda.  

 

5.3  Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka berikut ini 

dikemukakan beberapa saran yang menjadi implikasi dari hasil penelitian ini: 

Variabel yang diuji dalam penelitian ini hanya pada lima variabel 

independen saja yaitu Brand Awareness, Brand Image, Perceived Quality, Trust 

dan Customer Satisfaction. Variabel lain yang bisa digunakan dalam penelitian 

selanjutnya seperti hubungan dengan pelanggan (Akhter et al., 2011) dan promosi 

(Pi dan Huang, 2011). Hubungan yang baik dengan pelanggan akan dapat membuat 

pelanggan merasa dihargai dan sebagai imbal baliknya pelanggan akan tetap loyal 

dalam menggunakan atau mengkonsumsi produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Promosi yang berkelanjutan akan mampu mengingatkan pelanggan untuk tetap 

setia dan loyal pada produk dan jasa yang di tawarkan oleh perusahaan. 

Hasil pengujian koefisien menunjukkan kemampuan model hanya sebesar 

0,449 atau 44,9% saja kemampuan dalam menjelaskan variabel loyalitas merek. 

Penambahan variabel independen seperti diatas yaitu hubungan dengan pelanggan 
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dan promosi diharapkan dapat meningkatkan persentase kemampuan model dalam 

menerangkan loyalitas merek sebagai variabel dependen. 
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