BAB V
PENUTUP

5.1

KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini,

maka kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:
1. Berdasarkan nilai yang didapat dari masing – masing variabel, dapat
diketahui bahwa variabel bebas yaitu yang terdiri kesadaran merek,
loyalitas merek dan persepsi kualitas berpengaruh signifikan terhadap
ekuitas merek Oppo.
2. Berdasarkan nilai yang didapat dari masing – masing variabel, dapat
diketahui bahwa variabel bebas yaitu yang terdiri asosiasi merek dan
loyalitas merek berpengaruh signifikan terhadap ekuitas merek Lenovo.
3. Berdasarkan nilai yang didapat dari masing – masing variabel, dapat
diketahui bahwa variabel bebas yaitu yang terdiri asosiasi merek dan
loyalitas merek berpengaruh signifikan terhadap ekuitas merek Xiaomi.
4. Berdasarkan uji signifikansi simultan (F) variabel bebas kesadaran
merek, asosiasi merek, loyalitas merek, citra merek dan persepsi kualitas
berpengaruh positif signifikan terhadap ekuitas merek Oppo, Lenovo
dan Xiaomi di Surabaya.
5. Berdasarkan uji analysis of variance tidak terdapat perbedaan yang
signifikan terhadap ekuitas merek Oppo, Lenovo dan Xiaomi di
Surabaya.
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5.2

KETERBATASAN PENELITIAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa

keterbatasan dalam penelitian ini adalah:
Tidak semua responden bersedia dalam mengisi kuesioner, maka hal ini
dapat membuang waktu dalam mencari responden dan memperlambat dalam
proses pembuatan skripsi.
5.3

SARAN
Beberapa saran yang akan dijelaskan oleh peneliti dalam penelitian ini

adalah:
1. Bagi Perusahaan
a. Perusahaan Oppo
Dalam penelitian ini, karena dimensi kesadaran merek, citra merek dan
persepsi kualitas yang memiliki pengaruh paling besar terhadap ekuitas
merek pada perusahaan android Oppo maka dalam meningkatkan
ekuitas mereknya harus mampu membaca situasi pemasaran dengan
mengkampanyekan logo dan simbol Oppo serta membuat trend yang
berada dikalangan masyarakat selanjutnya mampu menciptakan
pengalaman yang unik dengan memberikan doorprize serta cashback
merek handphone android Oppo.
b. Perusahaan Lenovo
Dalam penelitian ini, karena asosiasi merek dan loyalitas merek yang
berpengaruh terhadap ekuitas merek handphone Lenovo maka
perusahaan harus mampu

membuat

konsumen dekat

dengan
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produknya seperti membuat suatu event dan sponsorship agar
meningkatkan asosiasi dan loyalitas merek.
c. Perusahaan Xiaomi
Dalam penelitian ini, karena asosiasi merek dan citra merek yang
berpengaruh terhadap ekuitas merek handphone Xiaomi maka
perusahaan harus mampu membuat konsumen setia pada produknya
seperti melakukan review dengan orang yang sudah tidak percaya atau
tidak senang dengan merek Xiaomi sehingga konsumen dapat tertarik
kembali menggunakan android Xiaomi.
d. Hasil uji Anova pada android Oppo, Lenovo dan Xiaomi
Dalam penelitian ini, supaya terdapat perbedaan yang terjadi pada
ekuitas terhadap ketiga handphone China ini adalah menciptakan
sesuatu yang berbeda yang tidak bisa dimiliki oleh android lain seperti
fitur membuka password dengan getaran suara pemiliknya atau dengan
sensor wajah.
2. Penelitian selanjutnya
Untuk penelitian selanjutnya apabila meneliti objek yang sama yaitu
handphone android China seperti Oppo, Lenovo dan Xiaomi, maka perlu
memperhatikan dan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang
berpengaruh terhadap ekuitas merek. Menggunakan variabel yang sesuai
dengan objek membuat mudah dalam melakukan penelitian. Selain itu,
memperhatikan kriteria responden yang sesuai dan mempermudahkan
dalam pencarian responden.
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