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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini berusaha untuk memperoleh bukti pengaruh antara variabel 

brand personality responsible dan active terhadap brand awareness, brand trust 

dan brand loyalty. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dan hasil pengujian 

yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan brand personality responsible 

berpengaruh signifikan positif terhadap brand awareness. Hasil pengujian tersebut 

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Molinillo et al. (2017), Su 

dan Tong (2015), Brochado et al. (2015) dan Eisend dan Stokburger-Sauer (2013). 

Brand personality responsible berpengaruh signifikan positif terhadap brand trust. 

Hasil pengujian tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rampl dan Kenning (2012), Perepelkin et al. (2011), Eisend dan Stokburger-Sauer 

(2013) dan Ramaseshan dan Stein (2014). Brand personality responsible 

berpengaruh signifikan positif terhadap brand loyalty. Hasil pengujian tersebut 

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sung dan Kim (2010), Su 

dan Tong (2015), Teimouri et al. (2016) dan Ong et al. (2017).  

Brand personality active berpengaruh signifikan positif terhadap brand 

awareness. Hasil pengujian tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Molinillo et al. (2017), Brochado et al (2015), Salehzadeh (2016) 

dan Valette-Florence et al. (2011).  Brand personality active berpengaruh signifikan 

positif terhadap brand trust. Hasil pengujian tersebut konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Chen dan Pou (2013), Sung dan Kim (2016), Ha dan 

Janda (2013) dan Molinillo et al. (2017). Brand personality active berpengaruh 
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signifikan positif terhadap brand loyalty. Hasil pengujian tersebut konsisten dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramaseshan dan Stein (2014), Sung dan Kim 

(2010), Teimouri et al. (2016) dan Lin (2010). 

5.2 Keterbatasan 

 Adapun keterbatasan pada penelitian ini yaitu hasil dari uji R Square pada 

variabel brand awareness menghasilkan nilai 0,475 yang menunjukkan bahwa 

variabel independen brand personality responsibility dan brand personality active 

hanya menjelaskan variabel brand awareness sebesar 47,5 persen dan sebesar 52,5 

persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Hasil 

dari uji R Square pada variabel brand trust menghasilkan nilai 0,713 yang berarti 

variabel independen brand personality responsibility dan brand personality active 

hanya menjelaskan variabel brand trust sebesar 71,3 persen dan sebesar 28,7 persen 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Hasil dari uji 

R Square pada variabel brand loyalty menghasilkan nilai 0,604 yang berarti 

variabel independen brand personality responsibility dan brand personality active 

hanya menjelaskan variabel brand loyalty sebesar 60,4 persen dan sebesar 39,6 

persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.  

5.3 Rekomendasi 

 Penelitian ini membuktikan adanya pengaruh yang sesuai dengan model 

penelitian. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi suatu bentuk perhatian bagi 

perusahaan. Adapun hal-hal yang dapat disarankan untuk dilakukan oleh 

perusahaan dalam hal membangun brand awareness, brand trust dan brand loyalty. 

Untuk membangun suatu brand awareness, brand trust dan brand loyalty, akan 
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lebih baik apabila perusahaan menggambarkan diri dengan brand personality 

responsible dan brand personality active. Untuk mencerminkan brand personality 

responsible, perusahaan harus dapat merefleksikan sisi down-to-earth, stabil dan 

bertanggung jawab. Untuk mencerminkan brand personality active, perusahaan 

harus mampu merefleksikan sisi aktif, dinamis dan inovatifnya. 

Di sisi lain karena keterbatasan yang ada, variabel independen (brand 

personality responsible dan brand personality active) dalam penelitian ini tidak 

menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen (brand awareness, brand trust 

dan brand loyalty) secara penuh. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian-

penelitian berikutnya dengan variabel dependen yang sama, dapat diteliti dengan 

variabel independen yang berbeda, seperti brand communication (Chinomona, 

2016), self-congruity (Lu dan Xu, 2015), product involvement (Ferreira dan Coelho, 

2015), customer satisfaction (Elsaber dan Wirtz, 2017), etc. atau peneliti berikutnya 

diharapkan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

brand awareness, brand trust, dan brand loyalty. 
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