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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisa pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya mengenai hubungan antara brand image, brand affect, brand trust, 

perceived value dan brand awareness terhadap brand loyalty pada nasabah bank yang 

menjadi objek penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand image mempunyai pengaruh positif 

terhadap brand loyalty, hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi kumpulan 

persepsi tentang sebuah merek maka semakin tinggi brand loyalty nasabah 

bank tersebut. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kotler, 

Armstrong (2001), Chen dan Myagmarsuren (2001), Ayesha Anwar (2011) dan 

Doostar et al (2013). 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand affect memiliki pengaruh positif 

terhadap brand loyalty, hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi konsep 

penilaian secara global nasabah bank terhadap bank maka semakin tinggi 

loyalitasnya terhadap bank tersebut. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kabadayi (2012), (Chaudhuri & Holbrook (2001), Aaker  dan  

keller  (2002) dan Miau Que Lin et al. (2012). 
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3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand trust memiliki pengaruh positif 

terhadap brand loyalty, hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi kemauan 

untuk mempercayai bank tertentu maka semakin tinggi juga loyalitas nasabah 

bank tersebut. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lau dan 

Lee (1999), Chung & Shin (2009), Mohammad (2012). 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived value memiliki pengaruh positif 

terhadap brand loyalty, hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi penilaian 

atau evaluasi positif yang dilakukan oleh nasabah bank terhadap bank tertentu 

maka semakin tinggi juga loyalitas nasabah terhadap bank tersebut. Hasil ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad (2012), Luarn dan 

Lin (2003), Yi dan Jeon (2003), Alamkrami (2012), Sertmen (2011) dan Gerald 

(2011). 

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand awareness memiliki pengaruh 

positif terhadap brand loyalty, hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

kemampuan nasabah dalam mengenali dan mengingat merek bank tertentu 

maka semakin tinggi juga loyalitas nasabah terhadap bank tersebut. Hasil ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chi et al. (2009), Yoo et al. 

(2009), Doostar et al. (2013), Tho D Nguyen (2011) dan Khan (2012) 
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5.2 Keterbatasan 

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian pada nilai adjusted R² menunjukkan 0,408, ini menunjukkan 

bahwa variabel brand image, brand affect, brand trust, perceived value dan 

brand awareness dapat menjelaskan loyalitas merek sebesar 40,8% sisanya 

59,2% di jelaskan oleh variabel lainnya. 

2. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner yang masih 

memiliki kelemahan seperti responden yang melakukan pengisian kuesioner 

secara asal-asalan sehingga menyebabkan data outlier. 

3. Pengambilan sampel penelitian di mall. 

4. Sampel penelitian yang dilakukan hanya sebatas wilayah Batam. 

5.3 Rekomendasi  

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian yang akan datang 

dan kepada perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Pada hasil R² terdapat 41.6% yang mempengaruhi brand loyalty selain variabel 

independen yang di teliti dalam penelitian ini, maka peneliti merekomendasikan 

untuk meneliti variabel lainnya seperti brand experience (Brakus ,2010). 

2. Saran pada penelitian yang akan datang di harapkan dapat melakukan metode 

wawancara serta pengisian kuesioner yang dilakukan sendiri oleh peneliti untuk 

lebih menambah keakuratan hasil data yang di dapat. 
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3. Rekomendasi untuk bank supaya bisa lebih meningkatkan kualitas pelayanan, 

melakukan promosi - promosi dan kegiatan sosial lainnya supaya merek bank 

tersebut bisa lebih dikenal oleh masyarakat sekitarnya atau hanya sekedar 

mengingatkan nasabah - nasabah bank tersebut bahwa bank tersebut masih aktif 

dan tetap memberikan yang terbaik dalam melayani nasabah - nasabahnya. 
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