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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan, maka terdapat 

beberapa kesimpulan yang dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut : 

1. Identitas Merek berpengaruh positif  signifikan terhadap Komitmen Merek 

Produk iPhone di Surabaya. 

2. Komitmen Merek berpengaruh positif signifikan terhadap Kepercayaan Merek 

Produk iPhone di Surabaya. 

3. Kepercayaan Merek berpengaruh positif signifikan terhadap Word of Mouth 

Produk iPhone di Surabaya. 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan 

dalam penelitian ini. Keterbatasan penelitian tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Adanya kendala waktu pada saat penyebaran kuisioner 

2. Beberapa responden tidak menyertakan identitas secara lengkap 
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5.3  Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka saran yang dpat diberikan untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian 

ini antara lain sebagai berikut: 

A. Bagi Produk iPhone 

1. Berdasarkan hasil tanggapan responden pada variabel Identitas Merek, 

nilai mean terendah terletak pada indikator IDM3 yang menyatakan 

“Produk iPhone mampu mewakili tujuan perusahaan”. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa responden kurang setuju jika produk iPhone mampu 

mewakili tujuan perusahaan, dimana tujuan perusahaan itu sendiri adalah 

ingin menjadi market leader di kelas Smartphone. Dalam hal ini iPhone 

seharusnya mampu menggali potensi yang dimiliki dengan menciptakan 

inovasi yang lebih dari saat ini dan juga menampilkan jati diri produk 

iPhone itu sendiri agar tujuan perusahaan tersampaikan pada konsumen.  

2. Berdasarkan hasil tanggapan responden pada variabel Komitmen Merek, 

nilai mean terendah terletak pada indikator KM1 yang menyatakan “Saya 

memiliki keterikatan emosional selama menggunakan produk iPhone”. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa para pengguna banyak yang kurang  

memiliki ikatan emosional dengan iPhone.  Beberapa faktor lain yang bisa 

menjadi pemicu kurangnya keterikatan emosional terhadap produk ini 

dikarenakan beberapa pengguna iPhone juga menggunakan produk 
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Smartphone lain secara bersamaan dimana produk kompetitor tersebut 

mampu memberikan benefit lebih daripada yang diberikan oleh produk 

iPhone. Oleh karena itu, keterikatan emosional terhadap produk iPhone 

kurang terbentuk. Selain itu juga responden kurang memeiliki keterikata 

emosional dengan produk iPhone dikarenakan harga produk yang 

premium, sehingga tidak semua responden rela melakukan pengorbanan 

dalam mendapatkan produk tersebut. Dari fakta tersebut, seharusnya 

iPhone melakukan evaluasi terhadap kualitas fitur atau aplikasi yang 

mampu menimbulkan keterikatan emosional penggunanya. Contohnya 

seperti  yang dilakukan oleh Samsung, yaitu membuat aplikasi “Galaxy 

Gift Indonesia”, dimana pengguna bisa mendapatkan merchandise gratis  

ataupun potongan harga dari beberapa perusahaan barang atau jasa yang 

bekerjasama dengan Samsung. Inovasi ini secara langsung dapat 

menciptakan keterikatan emosional dan komitmen  pengguna produk 

Samsung untuk terus menggunakan produk tersebut di masa mendatang 

karena menawarkan manfaat lebih daripada produk iPhone. 

Hal lain yang dapat dilakukan iPhone agar mampu bersaing dengan 

Samsung  yaitu meminimalkan aplikasi berbayar dan menurunkan harga 

berbayar iTunes agar pengguna semakin tertarik dan loyal terhadap 

produk ini. 

3. Berdasarkan hasil tanggapan responden pada variabel Kepercayaan Merek 

nilai mean terendah terletak pada indikator KPM1 yang menyatakan “Saya 
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mengandalkan produk iPhone untuk digunakan”. Hal ini menunjukkan 

bahwa responden setuju akan lebih memilih menggunakan produk lain 

selain iPhone untuk berkomunikasi. Untuk menanggapi tanggapan 

responden akan hal ini, perusahaan harusnya memberikan kemudahan dan 

kenyamanan pengguna dalam berkomunikasi. Misalnya mempermudah 

untuk mentransfer data ke perangkat lain, memberikan teknologi 

Bluetooth agar pengguna dapat dengan mudah mengirim data yang 

diinginkan serta memberikan memori eksternal dalam produknya.  Selain 

itu saran untuk iPhone yaitu menjaga kualitas daya tahan baterai dan kabel 

charge karena dua hal tersebut juga mendapatkan tanggapan paling banyak 

dari responden.  

Diharapkan perusahaan Apple mampu untuk menjawab tanggapan-

tanggapan dari penggunanya agar pengguna semakin percaya kualitas 

yang diberikan iPhone sebanding dengan harga yang ditawarkan dan 

pengguna akan selalu mengandalkan produk ini untuk kebutuhan 

komunikasi. 

B. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menggali lebih dalam lagi tentang produk 

iPhone, sehingga dalam penelitian selanjutnya dapat diketahui tanggapan-

tanggapan lain dari responden  mengenai produk ini dan dapat mengetahui lebih 

banyak lagi inovasi dari generasi iPhone itu sendiri. 
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