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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan yang 

terjadi pada endorser credibility terhadap brand equity pada pengguna Instagram 

di kota Batam, penelitian ini menggunakan kuesioner online dengan jumlah 

sampel 240 responden. Hasil menunjukkan bahwa variable endorser credibility 

secara positif berpengaruh terhadap brand equity (H1) ini konsisten dengan 

penelitian (Spry et al., 2011), (Keller, 2013). Endorser credibility secara positif 

berpengaruh terhadap self-brand connection (H2) ini konsisten dengan penelitian 

(Sprott et al., 2009) (An et al., 2018). Variable self-brand connection secara 

positif berpengaruh terhadap brand equity (H3) ini konsisten dengan penelitian 

(Kruger, 2016), (Mohan, 2016). Variable endorser credibility secara positif 

berpengaruh terhadap brand equity melalui endorser-brand congruence ini 

konsisten dengan penelitian (Viot, 2011), (Thompson dan Strutton, 2012) (H4). 

Variable endorser credibility secara positif berpengaruh terhadap self-brand 

connection melalui endorser-brand congruence (H5) ini sesuai dengan penelitian 

(Dwivedi et al., 2015). 

5.2 Keterbatasan 

Berikut merupakan keterbatasan dalam penelitan yang dilakukan data 

responden terhadap penelitian karena dilakukan di kota Batam saja dan belum 

dapat mencakup banyak wilayah Kepulauan Riau sedangkan penggunaan 

Instagram sangat luas dan banyak. Dengan hasil R Square dari variable brand 

equity yang menunjukkan nilai 0,637 variable independen menjelaskan variable 
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dependen hanya sebesar 63,7%. Terdapat 36,3% lainnya yang dijelaskan oleh 

variable lain diluar dari faktor endorser credibility, endorser-brand congruence 

dan self-brand connection karena kurangnya referensi yang sesuai bagi peneliti 

dalam melakukan pengembangan penelitian sejenis. 

5.3 Rekomendasi 

Endorser credibility mempunyai hubungan yang signifikan terhadap brand 

equity oleh karena itu pemilik suatu usaha/toko/produk harus dapat memastikan 

bahwa endorser yang dipilih dapat memberikan pengaruh positif untuk 

meningkatnya nilai usaha/toko/produk yang dipromosikan sesuai dengan kriteria 

dan kebutuhan dalam suatu usaha/toko/produk. Selanjutnya, untuk penelitian yang 

akan datang akan lebih baik jika melakukan penelitian dalam waktu yang lebih 

lama agar terjadinya pengembangan teori yang ada sebelumya sehingga terfokus 

pada sebuah brand equity produk/jasa pada suatu usaha atau bisnis online dan 

sebaiknya dalam penelitian dapat memperluas jangkauan penelitian tidak hanya di 

kota Batam tetapi juga mencakup Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada 

umumnya, agar hasil penelitian yang diterima dapat mengembangkan teori yang 

telah ada sebelumnya dan mendukung referensi untuk penelitian kedepannya. 
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