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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisis pada tabel regresi dan uji t terhadap rumusan 

masalah penelitian di bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini seperti 

berikut: 

1. Hipotesis pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel persepsi 

kualitas terhadap variabel keputusan pembelian, yang dilihat dari hasil 

Uji t atau parsial, menunjukkan bahwa variabel persepsi kualitas 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap keputusan pembelian 

sepeda Wimcycle. 

2. Hipotesis kedua untuk mengetahui pengaruh variabel ksadaran merek 

terhadap variabel keputusan pembelian, yang  dilihat dari hasil Uji t atau 

parsial, menunjukkan bahwa variabel kesadaran merek memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda 

Wimcycle. 

Hipotesis ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel asosiasi merek 

terhadap variabel keputusan pembelian, yang  dilihat dari hasil Uji t atau parsial, 

menunjukkan bahwa variabel asosiasi merek memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap keputusan pembelian sepeda Wimcycle. 
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3. Hipotesis keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel loyalitas 

merek terhadap variabel keputusan pembelian, yang dilihat dari hasil Uji 

t atau parsial, menunjukkan bahwa variabel loyalitas merek memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda 

Wimcycle. 

4. Hipotesis kelima yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel word of 

mouth terhadap variabel keputusan pembelian, yang dilihat dari hasil Uji 

t atau parsial, menunjukkan bahwa variabel word of mouth memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda 

Wimcycle. 

5. Hipotesis keenam yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel elemen 

ekuitas merek dan word of mouth yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap variabel keputusan pembelian, dan di ketahui bahwa keempat 

variabel dari elemen ekuitas merek yang terdiri dari persepsi kualitas, 

kesadaran merek, asosiasi merek, loyalitas merek dan word of mouth 

yang memiliki pengaruh paling dominan yaitu variabel word of mouth. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukan menerima H0 dan menolak Ha.  

Dapat disimpulkan apabila konsumen sepeda Wimcycle di Surabaya 

saling berkomunikasi dan merekomendasikan sepeda merek wimcycle namun tidak 

didukung dengan persepsi kualitas, kesadaran merek,  asosiasi merek dan juga 

loyalitas merek yang baik, maka pengaruh yang ditimbulkan perilaku keputusan 

pembelian konsumen Wimcycle di Surabaya tidaklah cukup kuat. 
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5.2 Keterbatasan penelitian  

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada saat penyebaran 

kuisioner yang ditujukan pada komunitas sepeda di Surabaya tepatnya di daerah 

darmo (taman bungkul),dan CFD daerah kertajaya dan juga di beberapa sisi taman 

lansia (daerah gubeng). pada saat meminta sedikit waktu luangnya untuk mengisikan 

kuisioner, kemudian ketika sudah bersedia mengisi tetapi responden masih bingung 

bagaimana mengisinya tetapi setelah peneliti memberi instruksi pengisian kuisioner 

dan memberi beberapa pengertian pengisian, kuisioner dapat cepat diisi tanpa 

membutuhkan waktu yang lama.  

5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka saran yang dapat diberikan 

bagi pihak terkait dan bagi peneliti berikutnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji ulang penelitian ini 

dengan menggunakan variabel lainnya yang berhubungan dengan variabel terikat atau 

variabel keputusan pembelian sehingga dapat diharapkan penelitian selanjutnya akan 

lebih banyak lagi hasil dari penelitian yang mempengaruhi perilaku keputusan 

pembelian, misalnya menggunakan variabel bebas identitas merek atau citra merek. 

Peneliti selanjutnya juga diharapkan menambah jumlah responden atau menambah 

jumlah objek penelitian dari penelitian satu objek yaitu Wimcycle dapat dengan 
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menambahkan menjadi dua objek misalnya objek Wimcycle dan Polygon sehingga 

diharapkan adanya variasi penelitian perbandingan. 

2. Bagi perusahaan 

Seharusnya perusahaan mempertimbangkan persepsi konsumen terhadap 

merek Wimcycle dikarenakan jika persepsi konsumen baik atas merek Wimcycle, 

maka konsumen akan ikut senang dengan pembeliannya, sehingga bisa diharapkan 

menimbulkan citra merek yang baik. Perusahaan juga harus meningkatkan kesadaran 

konsumen atas merek Wimcycle sehingga diharapkan konsumen selalu mengingat 

merek Wimcycle adalah merek yang baik dalam pembelian sepeda. Dengan 

meningkatkan asosiasi merek  dimana diharapkan konsumen lebih terbiasa dengan 

merek Wimcycle disbanding dengan merek pesaingnya. 
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