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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1  Kesimpulan 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

kesadaran merek, asosiasi merek, dan persepsi kualitas terhadap perluasan 

merek dan loyalitas merek pada produk-produk merek Molto, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak enam hipotesis 

diterima, dan semua hipotesis tersebut berpengaruh secara signifikan. 

Keenam hipotesis yang diterima tersebut adalah 1). Terdapat pengaruh 

yang signifikan antara kesadaran merek pada produk induk terhadap 

perluasan merek pada produk kategori pelicin pakaian molto trika, 2). 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara asosiasi merek pada produk 

induk terhadap perluasan merek pada produk kategori pelicin pakaian 

molto trika, 3). Terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi 

kualitas pada produk induk terhadap perluasan merek pada produk 

kategori pelicin pakaian molto trika, 4). Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kesadaran merek pada produk induk terhadap 

loyalitas merek pada produk kategori pelicin pakaian molto trika, 5). 
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Terdapat pengaruh yang signifikan antara asosiasi merek pada produk 

induk terhadap loyalitas merek pada produk kategori pelicin pakaian 

molto trika, 6). Terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi 

kualitas pada produk induk terhadap loyalitas merek pada produk 

kategori pelicin pakaian molto trika 

2. Hasil penelitian di lapangan ternyata indikator merek mudah diingat, 

merek terkenal di masyarakat, dan mudah didapat dimana-mana bukan 

merupakan faktor pembentuk dari variabel kesadaran merek dan 

asosiasi merek sehingga indikator tersebut dihilangkan. 

3. Dari hasil evaluasi Model Struktural diketahui bahwa variabel 

perluasan merek memberikan kontribusi terhadap variabel loyalitas 

merek sebesar 43,1350%, sedangkan sisanya yaitu 56,865% 

merupakan kontribusi dari variabel lainnya. 

 

5.2 Saran 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan maka dapat direkomendasikan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kesadaran merek, asosiasi merek, dan persepsi kualitas sudah 

menunjukkan tingkatan yang baik dalam memberikan pengaruh bagi 

produk perluasan, namun masih terdapat jawaban ragu-ragu yang 

menyatakan bahwa konsumen tersebut akan loyal sehingga perlu 

adanya peningkatan hubungan yang baik terhadap konsumen seperti 

adanya kotak saran yang mampu menampung keluhan bagi konsumen, 
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serta undian hadiah setiap bulannya kepada konsumen yang membeli 

produk Molto dengan varian yang lengkap. 

2. Pada penelitian ini terdapat tiga variabel independen yang diteliti, oleh 

karena itu pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih 

memfokuskan lagi variabel-variabel yang mempengaruhi perluasan 

dan loyalitas merek misalnya persepsi kesesuaian dan persepsi 

kesulitan. 

3. Agar penelitian dapat digeneralisasi, sebaiknya dapat dilakukan 

penelitian oleh peneliti lain dengan jalan mengembangkan model 

penelitian yang lebih baik lagi, dengan memperluas jumlah sampel dan 

lokasi penelitian. 


