BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI
5.1

Kesimpulan
Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pengaruh kesadaran merek,

persepsi kualitas, asosiasi merek, kepercayaan merek, dan loyalitas merek
terhadap ekuitas merek susu ibu hamil di Batam.
Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka
dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa hasil penelitian menujukan bahwa H1
diterima, variabel kesadaran merek mempunyai pengaruh signifikan positif
terhadap ekuitas merek, dimana hasil penelitian ini menunjukan bahwa
pentingnya kesadaran akan kehadian sebuah merek, baik nama, logo, simbol,
kemasan, maupun komposisi merek tersebut dibandingkan merek pesaing. Hasil
penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Dib dan Alhaddad
(2014).
Hasil penelitian menujukan bahwa H2 diterima, variabel persepsi kualitas
mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap ekuitas merek, dimana hasil
penelitian ini menunjukan bahwa persepsi kualitas memberikan distribusi yang
paling besar terhadap ekuitas merek. Pentingnya kepercayaan akan kualitas
produk seperti rasa dan kualitas bubuk susu yang lebih baik dibandingan pesaing
memberikan pengaruh terhadap ekuitas merek. Hasil penelitian ini konsisten
dengan penelitian sebelumnya oleh Bilal et al. (2013).
Hasil penelitian menujukan bahwa H3 diterima, variabel asosiasi merek
mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap ekuitas merek, dimana hasil
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penelitian ini menunjukan bahwa pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan
tertentu yang terhubung di memori pelanggan terhadap suatu merek
mempengaruhi ekuitas merek. Selain itu asosiasi merek memberikan alasan
khusus terhadap pelanggan untuk membeli produk tersebut dan menciptakan sikap
atau perasaan positif. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya
oleh Emari (2012).
Hasil penelitian menujukan bahwa H4 diterima, variabel kepercayaan merek
mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap ekuitas merek, dimana hasil
penelitian ini menunjukan bahwa harapan atau kemungkinan yang tinggi bahwa
merek tersebut pada saat mengkonsumsi susu ibu hamil sesuai keingian dari
konsumen, serta kepercayaan terhadap reputasi baik mempengaruhi ekuitas merek
susu ibu hamil. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh
Dib dan Alhaddad (2014).
Hasil penelitian menujukan bahwa H5 diterima, variabel loyalitas merek
mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap ekuitas merek, dimana hasil
penelitian ini menunjukan bahwa loyalitas konsumen terhadap sebuah merek susu
untuk dijadikan pilihan utama serta merekomendasikan merek tersebut ke orang
lain mempengaruhi ekuitas merek susu ibu hamil. Hasil penelitian ini konsisten
dengan penelitian sebelumnya oleh Dib dan Alhaddad (2014).
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5.2

Keterbatasan
Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Objek penelitian hanya dilakukan pada beberapa lokasi yaitu, Mini Market
Top Centre, Mustafa Plaza, dan Rumah Sakit Bersalin Awal Bros sehingga
hanya dapat mencerminkan keadaan dilokasi tersebut dan belum tentu dapat
mencerminkan keadaan yang sama di tempat lain.

2.

Responden yang kurang memberikan perhatian dalam pengisian kuesioner
yang disebabkan jumlah pertanyaan yang banyak.

3.

Jangka waktu pengambilan sampel yang dilakukan dalam kurun waktu yang
relatif singkat.

4.

Hasil uji adjusted R2 yang diperoleh sebesar 0,547 atau 54,7% terhadap
variabel ekuitas merek yang dijelaskan oleh variabel kesadaran merek,
persepsi kualitas, asosiasi merek, kepercayaan merek, dan loyalitas merek.
Hasil ini menunjukan bahwa ada variabel lain yang mempengaruhi ekuitas
merek selain kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek,
kepercayaan merek, dan loyalitas merek.

5.3

Rekomendasi
Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian yang akan

datang dan kepada perusahaan adalah sebagai berikut:
1.

Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas lokasi pengambilan sampel
sehingga data yang diperoleh lebih banyak dan akurat.
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2.

Pengambilan sampel dalam penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan
dalam jangka waktu yang lebih lama.

3.

Penelitian ini hanya meneliti pengaruh kesadaran merek, persepsi kualitas,
asosiasi merek, kepercayaan merek, dan loyalitas merek terhadap ekuitas
merek, maka pada uji adjusted R2 hanya menunjukan nilai sebesar 0,547
atau 54,7% sedangkan sisanya 45,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar
model seperti variabel brand image (Alhaddad (2014), Emari (2012),
Taleghani dan Almasi (2011), Novais dan Rodrigus (2007)), brand attitude
(Emari, 2012), dan brand personality (Emari (2012), Novais dan Rodrigus
(2007)).

4.

Adapun beberapa saran untuk perusahaan susu ibu hamil antara lain:
a. Untuk meningkatkan ekuitas merek susu ibu hamil, perusahaan harus
meningkatkan kesadaran terhadap merek produk susu ibu hamil.
Peningkatan

kesadaran

merek

dapat

dilakukan

dengan

strategi

komunikasi dan promosi yang dapat dilakukan melalui iklan televisi,
media cetak, dan sejenisnya. Dalam strategi komunikasi dan promosi
perusahaan harus mampu untuk: menyampaikan pesan yang mudah
diingat oleh kosumen, pesan yang disampaikan harus berbeda dengan
pesaing, perusahaan disarankan memakai jingle lagu dan slogan yang
menarik agar merek lebih mudah diingat oleh konsumen, simbol yang
digunakan sebaiknya memiliki hubungan dengan mereknya, perusahaan
harus selalu melakukan pengulangan untuk meningkatan ingatan
konsumen terhadap merek.
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b. Untuk meningkatkan ekuitas merek susu ibu hamil, perusahaan harus
meningkatkan dan mempertahankan persepsi kualitas sebuah produk.
Untuk itu perusahan harus menjaga kualitas produk yang dipasarkan
dengan cara memonitoring pengadaan bahan baku, pengendalian proses
produksi, pengemasan yang dilakukan dengan benar dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan, penyimpanan dan penanganan produk agar
produk tidak rusak, adanya pemeriksaan dan pengujian terhadap produk,
serta jaminan keamanan dan tanggung jawab produk.
c. Untuk meningkatkan ekuitas merek susu ibu hamil, perusahaan harus
menciptakan asosiasi merek dengan konsumen. Hal ini dapat dilakukan
dengan cara menciptakan sebuah hubungan melalui pemanfaatan rasa
kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya yang dikaitkan dengan
sebuah merek susu ibu hamil.
d. Untuk meningkatkan ekuitas merek susu ibu hamil, perusahaan harus
menciptakan dan menjaga kepercayaan merek. Hal ini dapat dilakukan
dengan menciptakan kepuasan pelanggan terhadap sebuah merek. Untuk
itu, perusahaan harus mampu membangun hubungan langsung dengan
konsumen dengan memanfaatkan perkembangan media sosial. Beberapa
upaya yang dapat dilakukan seperti: memilih jaringan sosial yang relevan
dan menciptakan rasa komunitas, menjaga transparansi terhadap
konsumen, dan memberikan kemudahan konsumen untuk memperoleh
pelayanan.
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e. Untuk meningkatkan ekuitas merek susu ibu hamil, perusahaan harus
memperoleh dan mempertahankan loyalitas merek dari konsumen. Hal
ini dapat dilakukan dengan cara menciptakan kepuasan pelanggan
terhadap sebuah merek. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk
menciptakan loyalitas dan kepuasan pelanggan yaitu: memberikan
perhatian before dan after dengan melakukan follow up pasca penjualan,
menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, menawarkan
program menarik untuk menjaga loyalitas pelanggan, serta memberikan
keuntungan lebih kepada pelanggan yang setia. Selain itu perusahaan
juga harus melakukan inovasi berkelanjutan dengan menciptakan varianvarian baru.
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