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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian dilakukan agar untuk mengetahui Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Brand Equity pada Sepeda Motor di Batam Kesimpulan dari hasil 

penelitian ini adalah : 

1. H1 diterima dan didukung karena Preceived Quality berpengaruh 

signifikan positif terhadap Brand Equity konsiten dengan penelitian Asrafi 

et al (2012), Subramaniam et al (2014), dan Ramadhan dan Ariyanti 

(2017). 

2. H2 diterima dan didukung karena Variabel independen Brand Awareness 

Berpengaruh  Signifikan Positif Terhadap Brand Equity konsisten dengan 

penelitian Umar et.al (2012), Ansary dan Hasyim(2017), Alex (2012) dan 

Pradipta dan Hidayat (2016). 

3. H3 diterima dan didukung karena Variabel independen Brand Association 

berpengaruh signifikan positif terhadap Brand Equity  konsisten dengan 

penelitian Soebianto (2014), Asrai et al (2012) dan  Emari et al (2012). 

4. H4 diterima dan didukung karena Variabel independen Brand Loyaty akan 

berpengaruh signifikan positif terhadap Brand Equity konsisten dengan 

penelitian dari Asif et al., (2015), Subramaniam et al., (2014), Asrafi et al 

(2012) dan Emary et al (2012).  

5.2 Keterbatasan 

1. Penelitian ini dilakukan hanya di Batam dimana responden untuk penelitian 

ini hanya untuk konsumen yang berada di wilayah kota Batam dan terbatas 

pada pengguna motor di Batam. Dari hasil uji koefisien determinasi (R 

Square) terdapat pengaruh Brand Association, Brand Awareness, Brand 

Loyalty, dan Preceived Quality sebesar 44,3%, maka terdapat 55,7% 

variabel lain selain variable independen yang digunakan yang dapat 

mempengaruhi brand equity. 
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2. Penelitian ini tidak bisa diprediksi karena dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner untuk mendapatkan data, jadi harus menunggu sampai kuesioner 

diisi baru kita bisa mendapatakan data untuk olah data, oleh karena itu 

penelitian ini tidak dapat di generalisasi 

5.3 Rekomendasi 

Adapun rekomendasi penulis adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh 

signifikan terhadap ekuitas merek. Maka bagi pihak manajemen 

perusahaan produsen ataupun dealer kendaraan roda dua agar terus 

meningkatkan kuslitsd perusahaan dimata konsumen, hal ini dilakukan 

agar ekuitas merek atau kekuatan merek dapat meningkat dan menjadi 

pilihan utama pelanggan dalam melakukan pembelian kendaraan roda dus 

berikutnya.  Perusahaan produsen ataupun dealer kendaraan roda dua agar 

dapat lebih meningkatkan kesadaran merek dari sebuah kendaraan roda 

dua karena hal tersebut mempengaruhi kekuatan terhadap sebuah merek 

dalam pandangan konsumen. Kesadaran akan merek kendaraan roda dua 

dari konsumen berpengaruh signifikan terhadap ekuitas merek kendaraan 

tersebut. Dengan demikian perusahaan produsen dan dealer kendaraan 

roda dua dapat meningkatkan kesadaran merek pada kendaraan hasil 

produksi perusahaan seperti misalnya menambahkan ciri ciri khusus yang 

tidak dimiliki kendaraan sejenis merek lainnya. Karena responden 

mengetahui dengan baik ciri dan desain, bentuk dan kelebihan dari merek 

motor yang dibeli. Dengan meningkatnya kesadaran merek pada 

konsumen, maka konsumen akan mempersepsikan bahwa kendaraan 

tersebut mempunyai keistimewaan dan kualitas produk tersendiri yang 

tidak dimiliki kendaraan merek lain. Meningkatkan loyalitas merek juga 

sangat penting karena dengan loyalitas pada merek yang baik maka 

pelanggan akan memilih merek tersebut dalam pikirannya ketika 

memutuskan untuk membeli motor baru. 

2. Seiring semakin banyaknya waktu yang di luangkan oleh konsumen pada 

platform sosial media, sedangkan media tradisional seperti koran dan 

majalah sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, maka di penulis 
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menyarankan agar para pelaku bisnis mulai mengalokasikan budget iklan 

di platform sosial media, karena selain membantu dalam segi branding, 

iklan di sosial media juga mampu mendatangkan penjualan atau sales 

secara langsung. 
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