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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian peneliti mengenai variabel Brand Equity, 

Perceived Informativeness, Perceived Persuasiveness, Perceived Usefulness 

terhadap variabel Purchase Intention terhadap sosial media sebagai objek dari 

penelitian yaitu Youtube, Facebook, dan Instagram yang dilakukan pada 240 

responden di kota batam. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel Perceived 

Informativeness memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Brand 

Equity (H1). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian ZHOU et al., 

(2016); Gvili dan Levy (2016); Yadav dan Rahman (2017); Shin et al., 

(2018). 

2. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel Perceived 

Persuasiveness memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Brand Equity 

(H2). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian ZHOU et al., (2016); 

Zhang et al., (2014); Mafael et al., (2016); Teng et al., (2014). 

3. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel Brand Equity memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap Purchase Intention (H3). Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian ZHOU et al., (2016); Moradi dan 

Zarei (2011); Buil et al., (2013); Irshad (2010). 

4. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel perceived 

informativeness terhadap brand equity dengan variabel perceived usefulness 

sebagai moderasi memiliki pengaruh memperlemah hubungan antar 
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variabel (H4). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian ZHOU et al., 

(2016); Wang dan Li (2011); Arli (2017). 

5. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel Perceived 

Persuasiveness terhadap brand equity dengan variabel perceived usefulness 

sebagai moderasi memiliki pengaruh memperlemah hubungan antar 

variabel (H5). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wang dan Li 

(2011); Sheng dan Teo (2012); Hussain et al., (2016). 

 

5.2  Keterbatasan 

1. Objek penelitian yang dilakukan di Kota Batam ini adalah tiga sosial media 

paling populer yang terdiri dari youtube, facebook, dan instagram yang 

dilakukan di Kota Batam, luaran atau hasil yang diperoleh dari penelitian 

ini hanya mewakilkan keadaan di kota Batam dan berpotensi berbeda 

dengan kondisi kota lainnya yang dapat disebabkan oleh perbedaan budaya, 

pemerintahan, dan faktor lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan. 

2. Waktu untuk pengumpulan sampel yang terbatas sehingga hanya dapat 

menggunakan perbandingan 1 berbanding 15, jumlah responden sebanyak 

240 responden. 

3. Sampel dalam penelitian ini merupakan masyarakat Kota Batam dari 

berbagai kecamatan yang merupakan pengguna aktif sosial media, sehingga 

jika ada penelitian serupa yang diterapkan dengan menerapkan sistem 

pengambilan sampel penelitian yang berbeda, maka akan ada potensi 

memperoleh hasil yang berbeda dengan penelitian terdahulu. 
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4. Hasil uji adjusted R2 memperlihatkan terdapat variabel lain selain Brand 

Equity, Perceived Informativeness, Perceived Persuasiveness, Perceived 

Usefulness yang dapat menjelaskan variabel Purchase Intention pada 

penelitian ini. 

 

5.3  Rekomendasi 

Rekomendasi peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya perlu untuk memperbanyak sampel yang digunakan 

dan menggunakan objek penelitian yang bukan hanya berasal dari 

kepulauan riau, hal ini diperlukan untuk meningkatkan keakuratan dari hasil 

yang diperoleh dan dapat merepresentasikan keadaan sebenarnya pada 

pengguna sosial media di Indonesia. 

2. Saran untuk pelaku usaha yang menggunakan sosial media sebagai media 

promosi yaitu agar memberikan informasi yang lengkap pada sosial media 

dan memberikan informasi yang bersifat membujuk calon konsumen agar 

dapat lebih menarik perhatian konsumen.  

3. Dari hasil kuesioner yang peneliti sebarkan dengan cara wawancara dan 

penyebaran secara langsung, mendapatkan hasil bahwa memberikan 

informasi yang lengkap, terbaru, dan berguna bagi calon konsumen terbukti 

meningkatkan ekuitas merek dari perusahaan bagi calon konsumen, hal ini 

yang dapat mendorong terjadinya pembelian oleh calon konsumen. 

4. Variabel lainnya yang dapat digunakan oleh penelitian selanjutnya adalah 

variabel brand knowledge, brand image, dan juga banyak variabel lainnya 
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yang tidak dapat peneliti sebutkan Deghani dan Tumer (2015); ZHOU et 

al., (2016). 
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