
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab 

sebelumnya dapat diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah 

sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis H1 dengan regresi berganda diperoleh nilai uji t 

sebesar 0,000 yang artinya terdapat pengaruh antara variabel perceived quality 

terhadap brand equity. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi 

kualitas dari sebuah merek gadget turut mempengaruhi kekuatan dari sebuah 

merek terhadap konsumen, maka akan semakin kuat pula merek tersebut dalam 

benak konsumen.  

2. Hasil pengujian hipotesis H2 dengan regresi berganda diperoleh nilai uji t 

sebesar 0,000 dan dapat disimpulkan bahwa brand loyalty berpengaruh 

signifikan terhadap brand equity. Temuan ini menunjukkan bahwa loyalitas 

dari konsumen terhadap sebuah merek gadget dapat mempengaruhi kekuatan 

merek gadget tersebut dalam benak konsumen.  

3. Hasil pengujian hipotesis H3 dengan regresi berganda diperoleh nilai uji t 

sebesar 0,000 dan dapat disimpulkan bahwa brand image memiliki hubungan 

signifikan terhadap brand equity. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

citra merek sebuah gadget mempengaruhi kekuatan dari merek gadget tersebut 

pada diri konsumen. 
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4. Hasil pengujian hipotesis H4 dengan regresi berganda diperoleh nilai uji t 

sebesar 0,000 yang artinya dapat disimpulkan yaitu terdapat pengaruh antara 

brand awareness terhadap brand equity. Hal ini menunjukkan bahwa 

kesadaran pada merek dari pelanggan akan berpengaruh positif terhadap 

kekuatan dari sebuah merek.  

5. Hasil pengujian hipotesis H5 dengan regresi berganda diperoleh nilai uji t 

sebesar 0,000 dan dapat disimpulkan bahwa brand association berpengaruh 

signifikan terhadap brand loyalty. Hal ini menunjukkan bahwa asosiasi merek 

memberikan tanda merek dalam benak konsumen.  

5.2 Keterbatasan 

Dalam penelitian yang dilakukan ini ada terdapat beberapa keterbatasan 

antara lain: 

1. Masih kurangnya pengetahuan atau pemahaman dari responden penelitian 

tentang brand equity maupun perceived quality, brand loyalty, brand image, 

brand awareness dan brand association. Sehingga peneliti harus menjelaskan 

terlebih dahulu pengertian dari variabel-variabel tersebut. 

2. Tidak adanya tempat terpusat untuk penjualan gadget di kota Tanjungpinang, 

sehingga membuat kesulitan peneliti dalam pencarian data yang dibutuhkan. 

3. Penelitian ini memiliki jumlah responden yang terbatas, hanya pada pengguna 

gadget yang berdomisili di Kota Tanjungpinang saja, sehingga hasil penelitian 

ini tidak mencerminkan persepsi tentang brand equity pada masyarakat 

pengguna gadget secara luas di Provinsi Kepulauan Riau. 
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4. Variabel yang diteliti pada penelitian ini masi terbatas pada variabel 

independen perceived quality, brand loyalty, brand image, brand awareness 

dan brand association. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel 

lain untuk memperkaya khasanah penelitian. 

5. Responden terbatas hanya pada gadget yang biasa dimiliki seperti smartphone 

dan tablet saja. Padahal masi banyak barang-barang elektronik yang bisa 

disebut sebagai gadget juga seperti, laptop, ipod, camera, video games, psp dan 

lain sebagainya. 

 

5.3 Rekomendasi 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan beberapa 

rekomendasi antara lain : 

1. Perceived Quality, dengan adanya persepsi kualitas yang diberikan oleh 

seorang konsumen ini akan membuat perusahan berpikir untuk 

meningkatkan kembali produktifitas gadget melalui fitur-fitur, jaringan, 

kecepatan prosesor dan lain sebagainya.  

2. Brand Loyalty, dengan adanya sifat ketergantungan terhadap merek dari 

sebuah produk yang digunakan oleh konsumen, akan meningkatkan 

kesetian dan loyalitas untuk menggunakan merek tersebut secara terus 

menerus. 

3. Brand Image, dengan adanya kepercayaan dari merek yang digunakan 

perusahaan akan mampu memperkuat produk yang mereka hasilkan agar 

konsumen merasa hanya produk ini yang terbaik dia gunakan. 
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4. Brand Awareness, dengan adanya kesadaran merek yang membuat 

konsumen dapat membedakan merek satu dengan yang lain, membuat 

peluang bagi perusahaan agar bisa membuat produknya berbeda dengan 

yang lain seperti perbedaan logo, kualitas, ukuran dan lain sebagainya. 

5. Brand Association, dengan adanya asosiasi terhadap merek konsumen 

akan mudah ingat dan terbayang tentang produk yang digunakan, 

perusahaan bisa melihat ini pada iklan yang mereka berikan kepada 

konsumen maupun keramahan pelayanan dari toko pemasarannya. 

6. Brand Equity, dengan adanya ekuitas merek menjadikan nilai merek dari 

suatu perusahaan menjadi kuat dimata konsumen, untuk itu perusahaan 

perlu mempertimbangkan ekuitas merek agar produk yang dihasilkan 

dapat bersaing dengan produk lainnya. 

7. Disarankan pada penelitian berikutnya untuk memperluas wilayah 

penelitian tentang brand equity ke daerah atau kota lain diluar Batam dan 

bisa mencakup Provinsi Kepulauan Riau agar mendapat hasil yang lebih 

umum tentang persepsi brand equity berkaitan dengan pengguna gadget. 

8. Dari uji Koefesien Determinasi (R2)  ditemukan hasil semua variabel 

0,504 yang berarti bahwa variabel independen dapat menjelaskan 

variabel dependen sebesar 50,4%  sedangkan sisanya 49,6% dipengaruhi 

oleh variabel lain, maka untuk penelitian selanjutnya, penulis 

menyarankan untuk menambah variabel lain untuk diteliti yang dapat 

mempengaruhi variabel brand equity seperti brand meaning yang 

dianggap dapat mempengaruhi ekuitas merek karena merupakan persepsi 
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pelanggan terhadap merek suatu barang atau jasa dan apa saja yang 

terkait dengan barang atau jasa tersebut. (Cerri, 2012) , satisfaction 

dianggap mempengaruhi ekuitas merek dimana merupakan suatu 

tingkatan kebutuhan, keinginan, serta harapan konsumen yang dapat 

terpenuhi akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan 

yang berlanjut  (Ha et al, 2011) dan advertising and promotion dianggap 

sebagai pembangun suatu ekuitas merek dikarenakan iklan dan promosi 

sebagai daya tarik yang diberikan kepada konsumen untuk membeli atau 

menggunakan suatu barang atau jasa (Gil, Andre dan Salinas, 2007) 

9. Melakukan penelitian yang berkaitan dengan brand equity terhadap 

pengguna gadget dalam katagori lain seperti  laptop, ipod, camera, video 

games, psp dan lain sebagainya di Kota Tanjungpinang, untuk 

mengetahui apakah hasil penelitian ini sama bila dilakukan pada 

pengguna gadget disebutkan diatas mempunyai banyak merek dan 

produk yang berbeda. 
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