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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1  Kesimpulan 

Akhir dari kajian penelitian tersebut meimiliki aliansi  pada variable Brand 

Association, Brand Loyalty, Brand Awareness, Brand Image dengan Brand Equity 

terhadap pada lima (5) sepatu yang bermerek di Kota Batam sasaran pengkajian 

yang dikumpulkan terdapat 450 responden yang bisa digunakan untuk penelitian. 

Maksud dari kajian tersebut dapat menyelami aspek pada Brand Equity 

terhadap merek sepatu di Kota Batam. aspek yang dipakai sebagai penelitian 

tersebut yaitu Brand Association, Brand Loyalty, Brand Awareness, Brand Image. 

Sehingga bisa diputuskan dampak dan saluran antara variable independen dan 

dependen. Aspek-aspek digunakan terdapat pada jurnal (Jumiati Sasmita Norazah 

Mohd Suki, 2015). 

 

Dari hasil pengkajian dapat disimpulan pada kajian tersebut sebagai berikut: 

1. Pada pengkajian tersebut menentukan antara variabel Brand 

Association terdapat dampak tidak signifikan dengan Brand Equity 

(H1). Menyatakan bahwa penelitian diatas tidak selaras terhadap 

penelitian  (Jumiati Sasmita Norazah Mohd Suki, 2015). 

2. Pada peneltian tersebut menentukan antara variabel Brand Loyalty 

terdapat dampak signifikan positif dengan Brand Equity (H2). 

Menyatakan bahwa penelitian diatas selaras terhadap penelitian  

(Jumiati Sasmita Norazah Mohd Suki, 2015). 
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3. Pada peneltian tersebut menentukan antara variabel Brand Awareness 

terdapat dampak tidak signifikan dengan Brand Equity (H3). 

Menyatakan bahwa penelitian diatas selaras terhadap penelitian  

(Jumiati Sasmita Norazah Mohd Suki, 2015). 

4. Pada peneltian tersebut menentukan antara variabel Brand Image 

terdapat dampak signifikan positif dengan Brand Equity (H4). 

Menyatakan bahwa penelitian diatas selaras terhadap penelitian  

(Jumiati Sasmita Norazah Mohd Suki, 2015). 

5.2  Keterbatasan 

Dalam pengkajian tersebut mengalami Keterbatasan dalam berikut ini : 

1. Proses melaksanakan pengkajian hanya dilakukan cuma terhadap orang-

orang yang diarea Kota Batam oleh peneliti, sehingga tidak bisa menyatakan 

keadaan yang sama terhadap semua sepatu merek. Dalam melaksanakan 

penelitian ini sangat terbatas karena sumber yang didapatkan hanya 450 

responden di Kota Batam. 

2. Dalam melakukan penelitian ini hanya memiliki waktu yang singkat, 

sehingga penelitian tidak dapat menghasilkkan hasil yang maksimal. 
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5.3  Rekomendasi 

Dalam penelitian tersebut memiliki Rekomendasi sebagai berikut : 

1. Rekomendasi penelitian seterusnya, supaya melaksanakan penelitian tidak 

cuma terhadap masyarakat yang diwilayah kampus, sehingga bisa 

mendapatkan reponden yang berbagai karakter mengenai Brand Equity dan 

juga melibatkan responden luar kota batam untuk mendapatkan responden 

yang lebih banyak dan bervariasi. 

2. Rekomendasi untuk Perseroanan, Brand Association, Brand Loyalty, Brand 

Awareness, Brand Image dapat meningkatkan Brand Equity. Perusahaan 

harus memberikan keyakinan dan kepuasan terhadap harga produk atau 

merek yang diberikan konsumen serta menyadari kualitas produk dan 

meningkatkan strategi pemasaran kepada tim pemasaran untuk semangat 

membangun merek perusahaan hingga konsumen royal terhadap produk dan 

unggulan yang diberikan oleh perusahaan. 

3. Dalam pengujian uji regresi Adjusted R
2
 setelah melakukan pengkajian oleh 

penulis, memperoleh hasil Adjusted R
2 

beserta nilai 0,705 maupun 70,5% 

nilai tersebut bisa dinyatakan dalam variabel independen terhadap variabel 

Brand Association, Brand Loyalty, Brand Awareness, dan Brand Image. 

menjelaskan variabel dependen Brand Equity. Demikian selisih nilai 

Adjusted R
2
 (100% - 70.5% = 29,5%) dideskripsikan sebab variabel yang 

lain enggak terdapat pada model. Variabel yang lainya bermaksud adalah 

Brand Equity sehingga tinggal beberapa variabel yang mungkin bisa dipakai 

pada variabel independen. 
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