
 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian yang kemudian telah dianalisa 

dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif, maka disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan analisis kualitatif menunjukkan bahwa responden memberikan 

respon yang positif terhadap semua jenis item pertanyaan mengenai brand equity 

yang terdiri dari brand awareness, brand association, perceived quality, dan 

brand loyalty. Hal ini baik dalam melakukan penelitian ini karena sesuai dengan 

tujuan yang ada. 

2. Dari keempat sub variabel brand equity yang diuji pada penelitian ini tidak 

semuanya berpengaruh terhadap keputusan peningkatan pembelian teh botol 

sosro. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi (α) 5 % (0,05). Jadi 

variabel dikatakan berpengaruh apabila nilai probabilitas < 0,05. Hasil analisis 

data diperoleh bahwa: 

 Variabel brand awareness (X1) signifikan pada probabilitas 0,287 

 Variabel brand association (X2) signifikan pada probabilitas 0,526 
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 Variabel perceived quality (X3) signifikan pada probabilitas 0,037 

 Variabel brand loyalty (X4) signifikan pada probabilitas 0,183 

3. Nilai Nagelkerke R2 = 0,916, artinya bahwa variabel - variabel brand equity yang 

terdiri dari brand awareness (X1), brand association (X2), perceived quality 

(X3), dan brand loyalty (X4) mampu mempengaruhi keputusan peningkatan 

pembelian teh botol sosro sebesar 91,6 %, sedangkan sisanya 8,4 % dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar model. 

4. Berdasarkan nilai Hosmer And Lemeshow Test (X2) pada model ini sebesar 0,997 

> 0,05, maka Ho diterima. Hal ini berarti model regresi layak dipakai untuk 

analisis selanjutnya karena tidak ada perbedaan nyata antara klasifikasi yang 

diprediksi dan klasifikasi yang diamati. 

5. Nilai Exp (B) menunjukkan bahwa brand loyalty mempunyai pengaruh yang 

paling besar terhadap keputusan peningkatan pembelian teh botol sosro yaitu 

sebesar 1,712 , kemudian perceived quality sebesar 1, 554, serta brand 

association dan brand loyalty masing-masing sebesar 1,461 dan 1,337.    

 

 5.2 Saran 

 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti adalah: 

1. Perusahaan hendaknya melakukan program promosi yang intensif seperti terus 

menggandeng resto, kafe atau kantin yang memiliki pangsa pasar baik guna 

melakukan co-bundling terhadap beberapa tawaran paket menu yang ada 
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sehingga konsumen secara tidak langsung mengenal dan dapat mengkonsumsi 

teh botol sosro. Dengan begitu konsumen semakin kenal serta sadar akan merek 

teh botol sosro dan menciptakan pikiran puncak atas merek produk (Top of 

Mind).  

2. Perusahaan hendaknya terus melakukan penguatan kesan pada merek dengan 

penciptaan asosiasi seperti terus mengembangkan dan mempromosikan produk 

teh botol sosro less sugar, sehingga tercipta kesan bahwa teh botol sosro 

merupakan produk yang peduli terhadap kesehatan. 

3. Perusahaan harus terus mempertahankan kualitas dari teh botol sosro yang telah 

telah terjaga puluhan tahun karena perceived quality (persepsi kualitas) 

konsumen terhadap teh botol sosro sangat baik dan terbukti variabel tersebut 

berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam melakukan peningkatan 

pembelian. 

4. Untuk meningkatkan brand loyalty dari teh botol sosro, perusahaan dapat 

melakukan promosi yang menarik seperti dengan mengadakan undian bagi para 

konsumen teh botol sosro sehingga dapat mendorong konsumen untuk 

melakukan peningkatan pembelian dan merekomendasikan produk teh botol 

sosro pada orang lain.   


