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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
5.1  Kesimpulan  

 Berdasarkan uraian dan analisa pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada uji multikolonieritas variabel persepsi kualitas dan asosiasi merek 

nilai VIF lebih dari nilai 10 dan terjadinya multikolonieritas. 

2. Hasil penelitian menunjukan  bahwa H1 diterima, variabel kualitas merek 

memiliki pengaruh terhadap variabel niat pembelian. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan semua penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Tsiotsou (2006 ), Wu dan Lo (2009), Yaseen et al. (2011), Jalilvand et al. 

(2011), Lekprayura (2012), Tharmi dan Senthilnathan (2012), Wang dan 

Li (2012), Choi dan Kim (2013) Schivinski dan Dabrowski (2013) dan 

Roozy et al. (2014). 

3. Hasil penelitian menunjukan  bahwa H2 diterima, variabel asosiasi merek 

memiliki pengaruh terhadap variabel niat pembelian. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan semua penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Lekprayura (2012), Tharmi dan Senthilnathan (2012), Wang dan Li 

(2012), Choi dan Kim (2013), Roozy et al. (2014), dan Wu dan Lo (2009). 

4. Hasil penelitian menunjukan  bahwa H3 diterima, variabel loyalitas merek 

memiliki pengaruh terhadap variabel niat pembelian. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan semua penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chi et 

al. (2009), Jalilvand et al. (2011), Tharmi dan Senthilnathan (2012), Choi 

dan Kim (2013), Schivinski dan Dabrowski (2013), Roozy et al. (2014) 

dan Wang dan Li (2012). 
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5. Hasil nilai uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,892 yang menunjukan 

bahwa variabel dependen niat pembelian hanya dapat dijelaskan oleh 

variabel indenpenden kesadaran merek, asosiasi merek dan loyalitas merek 

sebesar 89,2%, sedangkan 10,8% dijelaskan oleh variabel lainnya yang 

tidak disertakan dalam penelitian ini. 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dengan 

keterbatasan ini, diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang 

akan datang. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Jumlah responden sebanyak 200 belum bisa menggambarkan kondisi riil 

yang sesungguhnya. 

2. Adanya data multikolonieritas dan mengatasi hasil tersebut dibuang 

variabel persepsi kualitas yang mengakibatkan variabel tersebut tidak bisa 

diuji. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

diajukan saran-saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang menjual produk TV LCD dan LED harus meingkatkan 

kesadaran merek kepada konsumen atas produk yang dijual dengan cara 

melalui sales promosi, iklan mapun aktivitas marketing. Karena kesadaran 

merek sangat penting dalam menentukan niat pembelian konsumen 

terhadap suatu produk. 
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2. Perusahaan harus memperkuat asosiasi merek karena sesuai dari hasil 

penelitian bahwa semakin tinggi nilai asosiasi merek maka semakin tinggu 

pun niat pembeli konsumen untuk membeli suatu produk. Untuk 

meingkatkan asosiasi merek sebuah perusahaan bisa dengan cara 

memberikan informasi keunggulan pada kemasan produk yang tidak 

terdapat di perusahaan lain maupun teknologi yang tidak dimiliki oleh 

perusahaan lain sehingga konsumen memiliki alasan yang kuat dalam niat 

membeli produk yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. 

3. Perusahaan harus meningkatkan pelayanan sales after service dengan baik 

dan benar yaitu konsumen yang memiliki masalah maupun kendala dalam 

menggunakan produk, perusahaan harus cepat menanggapi dan selesaikan 

masalah tersebut sehinggah konsumen merasa puas dan loyal dalam 

membeli maupun menggunakan merek produk perusahaan. 


