BAB V

PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan baik secara deskriptif

maupun statistik dengan analisis regresi berganda melalui program SPSS 20.0 dan
dibantu dengan dengan Microsoft Excel 2010 maka dalam penelitian ini dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Ekuitas merek berpengaruh positif signifikan terhadap niat beli laptop merek
toshiba di Surabaya.
2. Kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap niat beli laptop
merek toshiba di Surabaya.
3. Tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap
niat beli laptop merek toshiba di Surabaya.
4. Secara keseluruhan variabel ekuitas merek, kualitas layanan dan tanggung
jawab sosial perusahaan berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama
terhadap variabel terikat yaitu niat beli.

5.2

Keterbatasan Penelitian
Peneliti menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan masih memiliki

keterbatasan yaitu :
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a) Responden sulit untuk diminta mengisi pertanyaan terbuka yang
diberikan pada kuesioner.
b) Responden banyak yang menolak untuk mengisi dan ada yang mengisi
tapi tidak lengkap.

5.3

Saran
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang disimpulkan, maka peneliti

dapat memberikan saran-saran yang nantinya akan bermanfaat bagi pihak yang
berkepentingan terkait dengan penelitian ini. Adapun saran-saran sebagai berikut:
5.3.1

Bagi Perusahaan Laptop Toshiba

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti dapat
memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.
1) Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat
antara ekuitas merek dengan niat beli. Ekuitas merek yang dibangun oleh
perusahaan toshiba sangat baik sehingga dapat mempengaruhi niat beli
calon konsumen untuk memiliki laptop toshiba. Apabila ekuitas merek
dari laptop toshiba sedang naik atau menurun, masyarakat tetap ingin
merasakan manfaatnya dan mempunyai keinginan untuk membeli produk
tersebut. Namun lebih baik, ekuitas dari sebuah merek itu harus positif
karena itu bagian dari gambaran produk yang akan dibeli. Apabila sebuah
produk itu memiliki ekuitas merek yang positif terhadap konsumen, bukan
tidak mungkin lebih banyak lagi calon pembeli yang mempunyai
keinginan untuk membeli laptop merek toshiba.
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2) Penelitian di atas menetapkan bahwa ada hubungan yang kuat antara
kualitas layanan dan niat beli. Kualitas layanan dibangun dengan membuat
hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan menawarkan produk
dengan didorong layanan yang diberikan oleh toko kepada calon pembeli
serta meningkatkan standar kualitas dan atribut. Agar masyarakat tetap
loyal terhadap laptop merek toshiba, laptop merek toshiba harus
memberikan keunggulan layanan yang lebih baik dari para pesaing
misalnya memberikan pelayanan purna jual yang cepat dan ramah. Hal ini
akan menarik banyak calon pembeli karena tidak didapatkan di pesaing
yang lain.
3) Dari aspek tanggung jawab sosial perusahaan, secara perusahaan laptop
toshiba sudah sering melakukan kegiatan CSR yang bertujuan untuk
membantu masyarakat dan memberikan fasilitas terhadap lembaga
masyarakat. Ada baiknya apabila perusahaan toshiba melakukan CSRnya
ke daerah-daerah plosok dan kota-kota kecil di Indonesia dengan tujuan
memberikan

bantuan

kepada

lembaga

pendidikan

dan

dapat

memperkenalkan produknya kepada msyarakat agar dapat menarik simpati
masyarakat untuk membeli laptop toshiba. Hal ini akan mengakibatkan
orang yang sebelumnya belum mengerti laptop merek toshiba.
5.3.2

Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk menambah variasi variabel yang akan
diteliti, sehingga lebih banyak lagi variabel yang diteliti. Peneliti selanjutnya juga
harus lebih tepat dalam mencari reponden yang sesuai dengan penelitian yang
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mereka teliti. Responden yang sesuai akan memudahkan peneliti selanjutnya
dalam mengolah data yang valid. Metode pengumpulan data disarankan
menggunakan metode wawancara sehingga hasil penelitian menjadi lebih
lengkap. Untuk objek penelitian lebih bagus lagi meneliti produk UKM yang
sekarang sedang naik daun seperti kerajinan tangan batik dll.
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