
 

 

 

 

 

 

 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui hasil 

sebagai berikut: 

1) Pertama, berdasarkan karakteristik responden menunjukkan bahwa sebagian 

besar pengguna sepeda motor Honda di Bandar Lampung adalah berjenis 

kelamin perempuan dengan persentase sebesar 53%, berusia antara 18-25 tahun 

dengan persentase sebesar 36%, memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menegah 

Atas/sederajat dengan persentase sebesar 44%, dan memiliki pekerjaan sebagai 

pelajar dengan persentase sebesar 47%. 

2) Kedua, berdasarkan hasil jawaban responden terhadap variabel kesadaran 

merek (X1) Pernyataan tentang pengenalan model varian produk memperoleh 

skor rata-rata 5 (Jawaban terbanyak), artinya responden dengan sangat baik 

dapat mengenali dan mengingat model-model varian produk sepeda motor 

Honda dengan mudah.  

3) Ketiga, berdasarkan hasil jawaban responden terhadap variabel persepsi 

kualitas (X2) mengenai pernyataan keunggulan kualitas dan mutu memperoleh 
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penilaian skor rata-rata 4 (Jawaban terbanyak), artinya produk sepeda motor 

Honda memiliki keunggulan kualitas dan bermutu baik.  

4) Keempat, berdasarkan hasil jawaban responden terhadap variabel asosiasi 

merek (X3) Pernyataan tentang merek Honda sangat terkenal memperoleh skor 

rata-rata 5 (Jawaban terbanyak), artinya merek Honda sangat terkenal diantara 

merek pesaing lainnya dan sangat baik dimata konsumen. 

5) Kelima, berdasarkan hasil jawaban responden terhadap variabel aset merek 

lainnya (X4) Pernyataan tentang produk memiliki hak paten memperoleh 

penilaian skor rata-rata 4 (Jawaban terbanyak), artinya produk Honda memiliki 

hak paten yang lebih meyakinkan konsumen dan hal tersebut bernilai baik 

dimata konsumen.  

6) Keenam, berdasarkan hasil jawaban responden terhadap variabel loyalitas 

konsumen (Y) tentang kesetiaan melakukan pembelian kembali terhadap 

produk memperoleh skor rata-rata 4 (Jawaban terbanyak), artinya responden 

setuju tetap setia melakukan pembelian kembali terhadap produk Honda di lain 

waktu, pernyataan ini bernilai baik dimata konsumen. 

7) Ketujuh, disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis yang sudah 

dibuat, yaitu “Dimensi Variabel Ekuitas Merek (X) yang terdiri dari: Kesadaran 

Merek (X1), Persepsi Kualitas (X2), Asosiasi Merek (X3), dan Aset Merek 

Lainnya (X4) berpengaruh terhadap loyalitas konsumen (Y) Pengguna Sepeda 

Motor Merek Honda di Bandar Lampung”. Kesimpulan tersebut didasarkan 

pada beberapa hasil uji yaitu: diketahui R square sebesar R
2

= 0.647 yang 
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berarti dimensi variabel X (Kesadaran Merek, Persepsi Kualitas, Asosiasi 

Merek, dan Aset Merek Lainnya) berperan dalam mempengaruhi variabel Y 

(Loyalitas Konsumen) sebesar 64,7%. Hasil pengujian hipotesis secara 

menyeluruh dengan uji F di peroleh F hitung > F tabel yaitu (43,486 > 2,47). 

Hal ini berarti Kesadaran Merek (X1), Persepsi Kualitas (X2), Asosiasi 

Merek (X3), dan Aset Merek Lainnya (X4) secara bersama-sama berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap Loyalitas Konsumen (Y) Pengguna 

Sepeda Motor Merek Honda di Bandar Lampung, sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hasil uji t dimensi variabel X yaitu: (Kesadaran Merek, Persepsi 

Kualitas, Asosiasi Merek, dan Aset Merek Lainnya) berpengaruh signifikan 

terhadap Loyalitas Konsumen (Y) Pengguna Sepeda Motor Merek Honda di 

Bandar Lampung, hal tersebut karena semua dimensi variabel (X) nilai t 

hitungnya lebih besar daripada t tabel, yaitu >1,985, tetapi dimensi variabel (X) 

yang memiliki pengaruh terbesar terhadap variabel loyalitas konsumen (Y) 

adalah Asosiasi Merek (X3) dengan nilai beta sebesar 0,290, dan yang memiliki 

pengaruh terendah adalah Persepsi Kualitas (X2) dengan nilai beta 0,190.  

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka beberapa hal yang bisa dilakukan Perusahaan Honda antara lain: 

1. Sebaiknya Perusahaan Honda tetap mempertahankan Asosiasi Merek (X3), 

karena berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Asosiasi Merek (X3) 
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memiliki pengaruh yang paling besar dibanding sub variabel ekuitas merek 

lainnya, sebagian besar konsumen menganggap tipe-tipe produk Honda sangat 

beragam dan hal inilah yang perlu dipertahankan oleh Honda, karena 

keberagaman jenis varian produk Honda mendapatkan penilaian baik dimata 

konsumen, untuk kedepannya Honda dapat menciptakan tipe-tipe sepeda motor 

yang lebih moderen dan inovatif, misalnya dengan membuat desain dengan 

model yang sedang nge-trend dan digemari anak muda saat ini, kemudian 

Honda juga dapat mengembangkan jenis-jenis produk yang lebih beragam agar 

konsumen memiliki banyak pilihan dan mereka dapat menjadi lebih loyal lagi 

dimasa yang akan datang.  

2. Sebaiknya Perusahaan Honda lebih meningkatkan Persepsi Kualitas (X2), 

karena berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan Persepsi 

Kualitas (X2) masih mendapat penilaian yang paling rendah dibanding variabel 

ekuitas merek lainnya. Hal ini bisa dilihat dari segi kualitas produk Honda yang 

menurut konsumen belum lebih baik dibanding produk pesaing lainnya. Hal ini 

harus lebih diperbaiki misalnya dengan menampung keluhan konsumen 

terhadap produk Honda kemudian melakukan evaluasi pada segi yang kurang 

kemudian memperbaikinya. Selain itu berupaya untuk memberikan persepsi 

yang baik terhadap konsumen, misalnya dengan meningkatkan pelayanan, 

maupun distribusi sparepart yang lebih mudah didapat, serta menyediakan suku 

cadang yang berkualitas.  


