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BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis secara keseluruhan maka dapat

diambil kesimpulan utama yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Terdapat perbedaan brand reputation, brand predictability, brand

competence, trust in the company, brand liking, peer support, dan trust in

a brand pada sepeda motor merek Kawasaki dan Honda.

Dalam pengolahan data dengan alat analisis independent sample t- test

brand reputation, brand predictability, brand competence, trust in the

company, brand liking, peer support, dan trust in a brand pada sepeda

motor merek Kawasaki dan Honda ditemukan bahwa terdapat perbedaan

brand reputation, brand predictability, brand competence, trust in the

company, brand liking, peer support, dan trust in a brand pada sepeda

motor merek Kawasaki dan Honda.

2. Pengaruh antara brand reputation, brand predictability, brand

competence, trust in the company, brand liking, peer support terhadap

trust in a brand sepeda motor merek Kawasaki.
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Dalam pengolahan data dengan alat analisis regresi sepeda motor merek

Kawasaki ditemukan bahwa hanya brand predictability, brand liking, dan

trust in the company yang memiliki hubungan positif terhadap trust in a

brand sepeda motor merek Kawasaki. Sedangkan variabel brand

reputation, brand competence, dan peer support memiliki hubungan tidak

signifikan dengan trust in a brand sepeda motor merek Kawasaki.

3. Pengaruh antara brand reputation, brand predictability, brand

competence, trust in the company, brand liking, peer support terhadap

trust in a brand sepeda motor merek Honda.

Dalam pengolahan data dengan alat analisis regresi sepeda motor merek

Honda ditemukan bahwa hanya brand liking, dan trust in the company

yang memiliki hubungan positif terhadap trust in a brand sepeda motor

merek Honda. Sedangkan variabel brand reputation, brand predictability,

brand competence, dan peer support memiliki hubungan tidak signifikan

dengan trust in a brand sepeda motor merek Honda.

4. Terdapat perbedaan pengaruh antara brand reputation, brand

predictability, brand competence, trust in the company, brand liking, peer

support terhadap trust in a brand sepeda motor merek Kawasaki dan

Honda.

Perbedaan persepsi responden terhadap sepeda motor merek Kawasaki dan

Honda secara tidak langsung berpengaruh terhadap adanya perbedaan

pengaruh antara brand reputation, brand predictability, brand

 

 



65

competence, trust in the company, brand liking, peer support terhadap

trust in a brand sepeda motor merek Kawasaki dan Honda.

5.2. Implikasi Manajerial

Bagi perusahaan produsen sepeda motor merek Honda dan Kawasaki faktor

trust in a brand bukanlah merupakan faktor yang dapat dibangun dengan waktu

yang singkat, akan tetapi butuh waktu yang panjang untuk membangun

kepercayaan konsumen terhadap produk sepeda motor Kawasaki dan Honda. trust

in a brand merupakan faktor yang penting dalam membangun dan membina suatu

hubungan dengan konsumen sepeda motor merek Kawasaki dan Honda.

Kepercayaan konsumen atas suatu merek sepeda motor merek Kawasaki dan

Honda akan berlanjut pada pembuatan keputusan pembelian. Pengalaman

konsumen pada merek sepeda motor Kawasaki dan Honda akan berdampak pada

pembentukan sikap konsumen terhadap merek sepeda motor Kawasaki dan

Honda. Jika konsumen memiliki pengalaman yang baik dari penggunaan sepeda

motor merek Kawasaki atau Honda maka kepercayaan konsumen terhadap merek

sepeda motor Kawasaki dan Honda akan semakin meningkat. Sebaliknya jika

konsumen memiliki pengalaman yang buruk saat menggunakan sepeda motor

merek Kawasaki dan Honda akan berdampak pada menurunya kepercayaan

konsumen pada merek sepeda motor Kawasaki dan Honda.

5.3. Kelemahan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode mall intercept, dimana

peneliti meminta pengunjung yang sedang berada di pusat perbelanjaan dan
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ditawari kesediaannya untuk menjadi responden, karena tempat mengisi kuesioner

yang ramai, hal ini membuat responden tidak fokus dalam mengisi kuesioner.

5.4. Saran Untuk Penelitian Mendatang

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan produk durables,

diharapkan penelitian di masa mendatang dapat dilakukan penelitian dengan

menggunakan produk non durables dan durables, sehingga dapat dibuat

perbandingan diantara kedua produk tersebut.
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Pada bagian ini anda diminta untuk memberi tanda (√) pada jawaban yang anda pilih paling

tepat.

Jenis Kelamin :

 ( ) Laki-laki

 ( ) Wanita

Usia:

 ( ) Kurang dari 20 tahun

 ( ) 20-34 tahun

 ( ) 34-49 tahun

 ( ) Lebih dari 49 tahun

Pendapatan per bulan

 ( ) ≤ Rp 500.000

 ( ) Rp 500.000 – Rp 1.000.000

 ( ) Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000

 ( ) Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000

 ( ) ≥ Rp 2.000.000

 

 



1. Bagaimana cara anda mendapatkan sepeda motor merek ini ?

( ) Membeli secara tunai

( ) Membeli secara kredit

( ) Lainya ………………………………………… (sebutkan)

2. Sudah berapa lama anda menggunakan sepeda motor merek ini?

Jawab : …………………… tahun

3. Alasan anda membeli sepeda motor merek ini?

( ) Harga jual kembali yang tinggi

( ) Hemat bahan bakar

( ) penampilan sepeda motor sesuai dengan kepribadian anda

( ) Lainya ………………………………………………….. (sebutkan)

4. Apakah anda pernah mencoba sepeda motor merek lain?

Jawab : Pernah / Tidak (*coret yang tidak perlu)

5. Apakah anda akan berencana pindah ke merek lain?

Jawab: Ya / Tidak (* coret yang tidak perlu)

 

 



Pada bagian ini anda diminta untuk memberi tanda (√) pada jawaban yang anda pilih paling

tepat.Setiap pertanyaan akan memberikan alternative tanggapan sebagai berikut:

SS = Sangat setuju TS = Tidak Setuju

S = Setuju STS = Sangat Tidak Setuju

N = Netral

Brand Reputation

No Pertanyaan SS S N TS STS

1 Reputasi sepeda motor merek ini baik

2* Sepeda motor merek ini tidak dapat diandalkan

3*
Orang lain berpendapat bahwa sepeda motor merek
ini tidak baik

4
Orang lain mengatakan bahwa sepeda motor merek
ini dapat diandalkan

5
Sepeda motor merek ini menjalankan reputasinya
dengan baik

6*
Saya pernah mendengarkan komentar negatif
tentang sepeda motor merek ini

Brand Predictability SS S N TS STS

7
Ketika saya membeli sepeda motor merek ini, saya
mengetahui apa yang sebenarnya saya harapkan

8
Saya selalu dapat mengantisipasi bagaimana sepeda
motor merek ini berfungsi dengan benar

9*
Sepeda motor merek ini tidak konsisten terhadap
kualitas

10
Sepeda motor merek ini memiliki kinerja yang
konsisten

11*

Kinerja Sepeda motor merek ini tergantung pada
satu variabel. Saya tidak dapat mengetahui dengan
pasti kinerja sepeda motor merek ini di kemudian
hari ketika saya membelinya

12

Saya mengetahui bagaimana kinerja sepeda motor
merek ini. Kinerja sepeda motor merek ini dapat
diandalkan sesuai dengan harapan

 

 



Brand Competance SS S N TS STS

13
Sepeda motor merek ini adalah merek terbaik untuk
kategori sepeda motor

14*
Sebagian besar, sepeda motor merek lain lebih baik
dari pada sepeda motor merek ini.

15
Kinerja sepeda motor merek ini lebih baik dari pada
sepeda motor merek lain

16
Sepeda motor merek ini lebih efektif dibandingkan
dengan sepeda motor merek lain

17
Sepeda motor merek ini dapat memenuhi kebutuhan
saya dibandingkan sepeda motor merek lain

18
Sepeda motor merek ini berhasil memaksimalkan
kinerjanya lebih baik dibanding sepeda motor
merek lain

Trust in the Company SS S N TS STS

19*
Saya tidak percaya pada perusahaan yang
memproduksi sepeda motor merek ini

20
Saya percaya pada perusahaan yang memproduksi
sepeda motor merek ini tidak akan menipu saya

21
Saya merasa dapat sepenuhnya mempercayai
perusahaan yang memproduksi sepeda motor merek
ini

22

Saya merasa memperoleh jaminan menggunakan
produk dari perusahaan yang memproduksi sepeda
motor merek ini karena saya tahu perusahaan ini
tidak akan mengecewakan saya

23
Saya merasa, saya dapat mengandalkan perusahaan
ini untuk memproduksi produk yang berfungsi
dengan baik

Brand Liking SS S N TS STS

24 Saya menyukai sepeda motor merek ini

25*
Saya lebih suka sepeda motor merek lain untuk
merek sepeda motor

26
Sepeda motor merek ini adalah merek sepeda motor
favorit saya

Trust in a Brand SS S N TS STS

27 Saya percaya pada sepeda motor merek ini

28*
Sepeda motor merek ini tidak dapat saya andalkan
untuk memaksimalkan kinerjanya.

 

 



SS S N TS STS

29
Saya merasa, saya dapat percaya sepenuhnya pada
sepeda motor merek ini

30*
Saya tidak dapat mengandalkan sepeda motor
merek ini

31

Saya merasa memperoleh jaminan ketika saya
membeli sepeda motor merek ini, karena saya tahu
sepeda motor merek ini tidak akan mengecewakan
saya

Peer Support
SS S N TS STS

32
Teman saya merekomendasikan saya untuk
membeli sepeda motor merek ini

33*
Teman saya tidak mendukung keputusan saya
membeli sepeda motor merek ini

34
Teman saya akan merasa senang jika mereka
megetahui saya membeli sepeda motor merek ini

Keterangan : * Items are reverse scaled

 

 


