
  63  Universitas Internasional Batam 

BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  

 
 
 
5.1 Kesimpulan 

 Hasil semua ini menemukan keselahan dari masalah dalam peneliti ini 

seperti, faktor yang punya pengaruh loyalitas merek studi kasus pada hotel chain. 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen yaitu identifikasi merek pelanggan 

yang terhadap loyalitas merek, dan untuk mengetahui pengaruh variabel 

mediasi yaitu kepercayaan merek, kepuasan pelanggan, komitmen terhadap 

loyalitas merek. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa tidak semua faktor 

atau variabel independen, mediasi maupun dependent memiliki pengaruh yang 

positif terhadap signifikan atau nilai yang valid. Penelitian ini juga menemukan 

faktor utama yang berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek adalah 

identifikasi merek pelanggan, serta variabel mediasi kepercayaan merek, 

kepuasan pelanggan, komitmen. 

Hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa berdasarkan hasil uji t pertama bagi peneliti menunjukan 

tingkat signifikasi hubungan antara Customer Commitment terhadap Customer 

Brand Identification lebih kecil dari 0.05 (0.006). Maka dapat disimpulkan 

Customer Commitment berpengaruh signifikan terhadap Customer Brand 

Identification atau menghasilkan hasil signifikan positif. (So et al., 2013; Raouf 

Ahmad Rather, 2017). 

Berdasarkan hasil uji t kedua bagi peneliti menunjukan tingkat signifikasi 

hubungan antara Customer Satisfaction terhadap Customer Brand Identification 
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lebih besar dari 0.05 (0.107). Maka dapat disimpulkan Customer Satisfaction 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Customer Brand Identification atau 

menghasilkan signifikan negatif. (Raouf Ahmad Rather, 2017). 

Berdasarkan hasil uji t ketiga bagi peneliti menunjukan tingkat signifikasi 

hubungan antara Brand Trust terhadap Customer Brand Identification lebih kecil 

dari 0.05 (0.004). Maka dapat disimpulkan Brand Trust berpengaruh signifikan 

terhadap Customer Brand Identification atau menghasilkan signifikan positif. 

(Raouf Ahmad Rather, 2017; So et al., 2013). 

Berdasarkan hasil uji t keempat bagi peneliti menunjukan tingkat signifikasi 

hubungan antara Brand Loyalty terhadap Customer Brand Identification lebih 

kecil dari 0.05 (0.031). Maka dapat disimpulkan Brand Loyalty berpengaruh 

signifikan terhadap Customer Brand Identification atau menghasilkan signifikan 

positif. (So et al., 2013). 

Berdasarkan hasil uji t kelima bagi peneliti menunjukan tingkat signifikasi 

hubungan antara Customer Commitment terhadap Customer Satisfaction lebih 

kecil dari 0.05 (0.000). Maka dapat disimpulkan Customer Commitment 

berpengaruh signifikan terhadap Customer Satisfaction atau menghasilkan 

signifikan positif. (Raouf Ahmad Rather, 2017). 

Berdasarkan hasil uji t keenam bagi peneliti menunjukan tingkat signifikasi 

hubungan antara Customer Commitment terhadap Brand Trust lebih kecil dari 

0.05 (0.000). Maka dapat disimpulkan Customer Commitment berpengaruh 

signifikan terhadap Brand Trust atau menghasilkan signifikan positif. (Raouf 

Ahmad Rather, 2017). 
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Berdasarkan hasil uji t ketujuh bagi peneliti menunjukan tingkat signifikasi 

hubungan antara Brand Trust terhadap Customer Satisfaction lebih kecil dari 0.05 

(0.000). Maka dapat disimpulkan Brand Trust berpengaruh signifikan terhadap 

Customer Satisfaction atau menghasilkan signifikan positif. (Raouf Ahmad Rather, 

2017). 

Berdasarkan hasil uji t kedelapan bagi peneliti menunjukan tingkat 

signifikasi hubungan antara Brand Loyalty terhadap Customer Commitment lebih 

kecil dari 0.05 (0.000). Maka dapat di simpulkan Brand Loyalty berpengaruh 

signifikan terhadap Customer Commitment atau menghasilkan signifikan positif. 

(Raouf Ahmad Rather, 2017; Negash et al., 2017). 

Berdasarkan hasil uji t kesembilan bagi peneliti menunjukan tingkat 

signifikasi hubungan antara Brand Loyalty terhadap Customer Satisfaction lebih 

besar dari 0.05 (0.127). Maka dapat disimpulkan Brand Loyalty tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Customer Satisfaction atau menghasilkan signifikan negatif. 

(Raouf Ahmad Rather, 2017; Ashraf et al., 2018; Kim et al., 2016; Negash et al., 

2017). 

Berdasarkan hasil uji t kesepuluh bagi peneliti menunjukan tingkat 

signifikasi hubungan antara Brand Loyalty terhadap Brand Trust lebih kecil dari 

0.05 (0.000). Maka dapat disimpulkan Brand Loyalty berpengaruh signifikan 

terhadap Brand Trust atau  menghasilkan signifikan positif. (Raouf Ahmad Rather, 

2017; So et al., 2014; So et al., 2013; Geng et al., 2018; Abdullah Alhaddad, 2015; 

Ismail et al., 2012; Negash et al., 2017). 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 

a. Penelitian terlalu banyak target populasi yang diteliti yaitu di Jakarta, Bali 

dan Kepri yang menginap dihotel chain. 

b. Hasil penguji koefisien determinasi (R2) pada tabel 4.17 menunjukan 

nilainya sebesar 0,259 yang berarti identifikasi merek pelanggan dapat 

dijelaskan oleh variabel kepercayaan merek, kepuasan pelanggan, komitmen 

pelanggan, loyalitas merek sebesar 25,9% kemudian sisanya 74,1% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

c. Responden tidak memahami secara jelas pertanyaan kuesioner yang 

diberikan. 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

 Rekomendasi juga dapat dijadikan pertimbangan pada penelitian 

diselanjutnya adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan hanya meneliti dalam satu kota, seperti 

hotel chain di Kota Batam agar responden lebih maksimal dan mendapatkan 

hasil yang bagus. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menghasil nilai koefisien determinasi 

(R2) yang lebih tinggi, agar persentase dipengaruhi oleh faktor lain lebih 

sedikit. 

c. Penelitian selanjutnya harus memberikan pengetahuan terkait penelitian 

loyalitas merek terlebih dahulu melalui keterangan-keterangan, agar 

responden lebih mengerti untuk mengisi kuesioner. 
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