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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil uji pengolahan data pada bab sebelumnya dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Hipotesis 1: Dimensi dari variabel independen brand loyalty yaitu attitudinal dan 

behavioural berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen yaitu 

Brand Equity. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian Aaker (2007), Dua 

et al (2013), Keller (2008), dan Tan et al (2014). 

b. Hipotesis 2: Variabel independen yaitu brand association berpengaruh signifikan 

positif terhadap variabel dependen yaitu brand equity. Hasil pengujian ini 

konsisten dengan penelitian Aaker (2007), Dua et al (2013), dan Keller (2008). 

c. Hipotesis 3: Variabel independen yaitu brand awareness berpengaruh signifikan 

positif terhadap variabel dependen yaitu brand equity. Hasil pengujian ini 

konsisten dengan penelitian Aaker (2007), Dua et al (2013), dan Keller (2008). 

d. Hipotesis 4: Variabel independen yaitu perceived quality berpengaruh signifikan 

positif terhadap variabel dependen yaitu brand equity. Hasil pengujian ini 

konsisten dengan penelitian Aaker (2007), Dua et al (2013), dan Keller (2008). 
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5.2 Keterbatasan 

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

variabel dependen Brand Equity yang menghasilkan nilai 0,75 menunjukkan bahwa 

variabel independen hanya menjelaskan variabel dependen sebesar 76.1%. Terdapat 

23.9% lainnya yang dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini 

seperti variabel brand image, brand recall, other apropriate assets, dan lain 

sebagainya yang direkomendasikan pada jurnal Severi et al. (2013), Chahal (2012), 

Bahtia et al. (2013), dan Vazifedoost et al. (2014) yang masih memiliki peluang 

dalam membentuk penelitian yang lebih sempurna dalam mempengaruhi brand 

equity. 

5.3 Rekomendasi 

Penelitian ini membuktikan adanya pengaruh yang sesuai dengan model 

penelitian. Dengan demikian hal ini dapat menjadi suatu bentuk perhatian bagi 

perusahaan, adapun hal- hal yang penulis sarankan untuk dilakukan oleh perusahaan 

dalam hal menciptakan brand equity yang kuat di restoran cepat saji internasional 

adalah sebagai berikut: 

1. Brand Association, sebagai salah satu komponen integral bagi ekuitas sebuah 

merek, terkait dengan asosiasi dan persepsi konsumen yang menilai baik atau 

buruknya sebuah merek, seperti asosiasi yang timbul pada McDonald adalah 

anak-anak, fun, big mac, bersih dan efisien. Segala kesan yang muncul di benak 

konsumen biasanya menjadi pijakan konsumen dalam keputusan pembelian dan 
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loyalitasnya pada merek tersebut. Perusahaan harus selalu menjaga asosiasi 

mereknya di mata konsumen karena konsumen akan lebih tertarik untuk memilih 

merek yang memiliki citra merek yang baik. Maka apabila sebuah merek 

memiliki nilai yang baik di pikiran dan asosiasi konsumen, kekuatan sebuah 

merek akan meningkat.  

2. Brand Awareness, kemampuan konsumen dalam mengidentifikasi merek dalam 

ingatan mereka, seperti konsumen yang melihat logo M akan mengenali logo 

tersebut adalah McDonald, melihat gambar kakek tua adalah KFC. Termasuk 

organisasi harus mampu untuk menciptakan posisi yang tepat diingatan konsumen 

sehingga konsumen memiliki top of mind terhadap sebuah merek. Semakin tinggi 

tingkat kesadaran merek akan berpengaruh pada ekuitas merek, karena kesadaran 

konsumen terhadap sebuah merek yang tinggi menciptakan peluang yang lebih 

besar konsumen memutuskan untuk memilih merek yang dipilih dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian yang akhirnya mengarah pada keuntungan 

yang lebih besar bagi perusahaan. 

3. Brand Loyalty, dengan adanya suatu loyalitas yang diciptakan, konsumen yang 

loyal pada produk tersebut tidak akan sensitif terhadap harga dan menunjukkan 

loyalitasnya terhadap produk dari merek tersebut, seperti konsumen yang telah 

loyal terhadap McD tidak akan terpengaruh oleh harga ataupun promosi lainnya 

dari KFC. Loyalitas dapat diukur dalam dua dimensi yaitu sikap dan prilaku 

konsumen secara langsung terkait pada loyalitas, maka loyalitas merek pada 
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konsumen dianggap sebagai salah satu konsep penting dari ekuitas merek. 

Adanya konsumen yang setia akan memberikan keuntungan bagi perusahaan 

dalam menghemat biaya pemasaran dalam memasarkanya. Dengan demikian 

minat beli terhadap merek tersebut meskipun ada merek lain dengan kualitas 

sama konsumen cenderung tidak tergoyah oleh tawaran-tawaran dari merek lain 

tersebut, bahkan konsumen yang loyal cenderung akan membeli kembali dan 

merekomendasikan merek tersebut kepada calon konsumen baru. 

4. Perceived Quality, merupakan salah satu komponen penting dari ekuitas merek. 

Persepsi kualitas berkaitan pada persepsi pelanggan dalam menilai keseluruhan 

dari fitur dan karakteristik yang membuat produk pada merek tersebut dapat 

memuaskan kebutuhan baik yang dinyatakan atau tidak oleh konsumen, seperti 

persepsi konsumen pada kualitas McD yang menggunakan produk dengan bahan 

berkualitas harus terus mempertahankan kualitas dari atribut rasa dan aroma agar 

produk yang dibuat sesuai dengan harapan konsumen. Hal ini karena konsumen 

pada tahap awal memutuskan untuk membeli produk karena persepsi kualitasnya, 

pada akhirnya akan sampai pada tahap evaluasi yang menunjukkan pada rasa puas 

atau tidaknya konsumen tersebut. Apabila persepsi konsumen terhadap sebuah 

merek itu bagus, maka sebuah ekuitas merek akan bertambah kekuatannya dalam 

bersaing dengan produk sejenis dalam merebut pangsa pasar. Sehingga citra 

sebuah merek akan tidak mudah di tumbangkan oleh pesaing. 
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