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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

loyalitas merek dengan variabel dependen brand loyalty dan variabel independen 

brand awareness, brand image, perceived quality serta satisfaction sebagai variabel 

intervening pada pengguna produk perawatan kulit di Batam. Berdasarkan hasil dan 

pembahasan pada bab empat dan kerangka teoretis pada bab dua, maka kesimpulan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pada hipotesis 1-4 menunjukkan hasil yang signifikan antara variabel 

independen (brand awareness, brand image dan perceived quality) dengan 

intervening langsung (satisfaction). Hal ini membuktikan bahwa kepuasan 

konsumen tidak hanya berdampak pada penggunaan sebuah produk tetapi juga 

dapat dibentuk berdasarkan pengetahuan sebuah merek, citra sebuah merek dan 

nilai kualitas dari merek produk yang bersangkutan.  

b. Pada hipotesis 5-7 menunjukkan hasil yang signifikan antara variabel 

independen (brand awareness, brand image dan perceived quality) dengan 

variabel dependen (brand loyalty) yang di hubungkan dengan variabel 

intervening (satisfaction). Hal ini membuktikan bahwa seorang konsumen yang 

tidak pernah tahu tentang pengetahuan sebuah produk, tidak mengenal produk 

tersebut dan tidak mengetahui citra merek dari produk tersebut, mereka tidak 
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pernah akan mencobanya. Dengan tidak pernah mencoba sebuah produk, maka 

pengalaman yang membentuk kepuasan pelanggan tidak pernah akan terjadi. 

Oleh karena itu, variabel brand awareness brand image dan perceived quality 

dipandang sebagai sebuah pondasi dalam membangun Brand Loyalty dan 

kepuasan sebagai variabel mediatingnya memperkuat hubungan antara variabel 

independen dengan brand loyalty. 

 

5.2 Keterbatasan 

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

variabel dependen brand loyalty yang menghasilkan nilai 0,868 menunjukkan bahwa 

variabel independen dan intervening menjelaskan variabel dependen brand loyalty 

sebesar 83.6%. Terdapat 16.4% lainnya yang dijelaskan variabel lain yang tidak 

diteliti pada penelitian ini seperti packaging ( yang menambah sisi menarik dari 

produk perawatan kulit), price (dapat menjangkau kalangan rendah), promotion 

(menambah pangsa pasar), brand trust (mendapatkan keyakinan dari konsumen) dan 

brand association (asosiasi dari produk yang ditawarkan dalam membentuk di pikiran 

konsumen) yang terdapat dalam penelitian sebelumnya gillani et al., (2013), Marist et 

al., (2014), Lee et al., (2011), Doostar et al., (2013), yang masih memiliki peluang 

dalam mempengaruhi adanya brand loyalty.  

5.2 Rekomendasi 

Penelitian ini membuktikan adanya pengaruh yang sesuai dengan model 

penelitian. Dengan demikian hal ini dapat menjadi suatu bentuk perhatian bagi 
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perusahaan, adapun hal - hal yang penulis sarankan untuk dilakukan oleh perusahaan 

dalam hal menciptakan satisfaction dan brand loyalty dalam pengguna perawatan 

kulit di Batam adalah sebagai berikut; 

1. Brand awareness, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman konsumen 

dalam memilih produk perawatan kulit yang di pilih. Sesuai dengan kondisi 

kulit, umur dan sebagainya. Perusahaan dapat memanfaatkan brand awareness 

dengan cara mengadakan suatu pameran dalam rangka memperkenalkan 

kosmetik perusahaannya. Agar para pengguna kosmetik dapat mengetahui lebih 

jelas dengan produk yang ditawarkan sehingga muncul suatu pemikiran untuk 

mencoba produk tersebut.  

2. Brand image, memberikan sebuah kesan dalam produk perawatan kulit. Tujuan 

menciptakan suatu kesan yang mendalam pada produk, agar konsumen dapat 

menawarkan produk tersebut kepada yang lain. Perusahaan dapat menggunakan 

iklan artis cantik dan terkenal sebagai ambsaddor untuk ikon produk tersebut. 

Sehingga sebuah image akan muncul pada pikiran konsumen bahwa produk 

tersebut digunakan oleh artis cantik, maka tanpa sadar konsumen akan 

mengingat produk tersebut karena berkaitan dengan artis yang di iklankan.  

3. Perceived quality, dengan adanya persepsi kualitas yang di rasakan oleh 

konsumen, loyalitas konsumen akan secara tanpa sadar terbentuk, karena 

perasaan dan kegunaan yang dirasakan akan menciptakan pembelian secara 

terus menerus. Perusahaan dapat membagikan tester produk perawatan kulit 
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gratis utk setiap pembelian produk perusahaan lainnya agar para konsumen 

yang mencobanya dapat merasakan kualitas dari produk perawatan kulit yang 

ditawarkan. Dari percobaan tersebut, jika kualitas yang ditawarkan sangat 

bagus, konsumen bakal membeli lagi produk tersebut. 

4. Satisfaction , kepuasan di dapatkan dari produk yang konsumen beli, yang 

konsumen pakai dan yang konsumen rasakan. Sehingga membentuk suatu tanda 

persetujuan akan produk yang konsumen pilih. Membentuk suatu kepuasan 

pada konsumen tidaklah mudah, selain faktor yang di jelaskan di atas, 

diperlukan kepercayaan dari perusahaan kepada konsumen yang menjanjikan 

pada konsumen bahwa produk yang dibeli merupakan produk yang bagus dan 

tidaklah mengecewakan. 

5. Brand loyalty, loyalitas sebuah merek yang didapati konsumen adalah melalui 

proses seperti yang diatas. Dengan adanya sebuah loyalitas dari konsumen, 

akan membentuk sebuah pembelian yang terus menerus yang akan 

meningkatkan profit perusahaan dan mengembangkan sebuah perusahaan.  
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