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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan dari bab sebelumnya yang 

telah dihasilkan dari berbagai uji, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa : 

1 Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda didapatkan variabel promosi 

berpenaruh secara negatif dan tidak signifikan sedangkan variabel brand 

awareness dan brand image berpengaruh secara positif dan signifikan.  

2. Berdasarkan hasl uji t diperoleh kesimpulan bahwa variabel promosi tidak 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel terikat Brand 

equitysedangkan variabel brand awareness dan brand image berpengaruh secara 

positif dan signifikan 

3. Berdasarkan uji statistik f yang di lakukan oleh peneliti bahwa hasil uji 

menunjukan bahwa variabel promosi, brand awareness , dan brand image yang 

diuji secara simultan dan bersama – sama yang mempengaruhi variabel terikat 

brand equity 

5.2 Saran 

1. Bagi Perusahaan 

 Dari hasil perhitungan uji yang telah dilakukan oleh peneliti dimana 

variabel promosi secara individu tidak berpengaruh positif dan signifikan 

sedangkan variabel brand awareness dan brand image berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap brand equity menunjukan bahwa jika perusahaan atau 

distributor agen produk smartphone hanya mengandalkan promosi maka sesuai 

dengan hasil penelitian bahwa hal itu tidak akan berdampak pada brand equity 

yang mempunyai indikator loyalitas dan perasaan bangga menggunakan merek 
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smartphone pilihan konsumen. Karena jika dengan hanya berpromosi saja 

konsumen tidak akan  memiliki daya ingat akan produk dan gambaran produk 

yang baik serta berkualitas. Maka dari itu jika kita melihat uji bersama variabel 

secara simultanmaka variabel independen atau variabel bebas secara signifikan 

mempengaruhi variabel terikat. Hal ini membuktikan ada saling ketergantungan 

dan saling melengkapi antara variabel bebas satu dengan yang lainya.  

2. Bagi Peneliti yang akan datang  

 a.  Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain didalam 

penelitian karena dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan R square sebesar 

39,2 variabel yang di teliti, sehingga jika peneliti ingin menambahkan variabel 

yang lainnya maka akan dapat menjelaskan variabel dengan tingkat nilai R square 

yang besar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


