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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Gambaran mengenai unique selling proposition minuman isotonik merek Mizone secara 

umum responden memiliki persepsi yang baik. Dimensi dari unique selling proposition 

yang paling tinggi skornya adalah pesan tentang manfaat produk minuman isotonik 

Mizone dibandingkan dengan keunikan merek, keunikan isi pesan dan pengulanangan 

pesan. Hal ini disebabkan karena pesan tentan manfaat produk salah satu yang 

diutamakan untuk meningkatkan brand equity minuman isotonik merek Mizone. 

Sehingga dapat diketahui bahwa konsumen minuman isotonik merek Mizone pada 

komunitas Mizone 100% menilai bahwa unique selling proposition pesan tentang  

manfaat produk lebih baik dibandingkan dengan dimensi lainnya. Dan masih ada banyak 

hal yang perlu diperbaiki khususnya faktor yang dapat meningkatkan brand equity 

dengan keunikan dari isi pesan, keunikan merek, maupun pada tingkat pengulanggan 

pesan yang efektif. 

2. Brand equity minuman isotonik merek Mizone pada komunitas Mizone 100% berada 

pada kategori Tinggi. Dimensi dari brand equity yang paling tinggi skornya adalah Brand 

uniqueness yaitu seberapa besar persepsi untuk membeli produk minuman isotonik merek 

Mizone. Persepsi untuk membeli produk dapat meningkatkan brand equity minuman 

isotonik merek Mizone. 
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3. Pengaruh Unique selling proposition terhadap brand equity minuman isotonik Mizone 

dinilai positif terlihat dari variabel unique selling porposition yang berada dalam kategori 

Tinggi. Sehingga menyebabkan variabel brand equity masih berada dalam ketegori 

tinggi. Dilihat dari koefisien determinasi antara kesuaian variabel tersebut menunjukan 

pengaruh yang Sedang 

5.2 Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis merekomendasikanbeberapa hal berkaitan 

unique selling proposition antara lain: 

1. Berdasarkan tanggapan mengenai aspek unique selling proposition terlihat dari dimensi 

pengulangan pesan masih terlihat kurang oleh karena itu minuman isotonik merek 

Mizone perlu meningkatkan keefektivitas kinerja pengulanggan pesan yang dipakai pada 

periklanan Mizone, pengulanggan pesan dapat diperjelas ataupun di ulang kembali agar 

konsumen/pelanggan dapat mengingat produk minuman isotonik Mizone. Sementara dari 

dimensi Keunikan isi pesan perlu ditingkatkan kembali dengan pesan yang lebih menarik 

dan dapat dimengerti oleh masyarakat selain itu produk minuman isotonik mizone juga 

dapat mengeluiarkan keunikan merek lainnya seperti dalam hal rasa maupun kemasan 

yang unik agar konsumen dapat lebih mengenal minuman isotonik Mizone dan akan 

tercipta brand equity minuman isotonik Mizone yang kuat. 

2. Seharusnya perusahaan dapat mempertahankan brand equity yang dimiliki dan tetap 

berusaha untuk memperkuat posisinya dipangsa pasar dan memberikan program-program 

promosi pemasaran baik beriklanan maupun promosi lainnya yang dapat menarik 

perhatian konsumen seperti mengadakan event-event yang diadakan pada sekolah-
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sekolah, pameran maupun tempat yang dapat mengajak komunitas pengguna isotonik 

Mizone lebih mengenal produk Mizone maka akan tercipta brand equity minuman 

isotonik merek Mizone yang kuat. 

3. Masih banyak faktor lain diluar pelaksanaan unique selling proposition yang dapat 

mempengaruhi terhadap brand equity. Hal ini menunjukan bahwa diperlukan kegiatan 

lainnya yang dapat menunjang pelaksanaan unique selling proposition serta dapat 

berpengaruh pada brand equity minuman isotonik Mizone, misalnya dengan 

meningkatkan kembali periklanan di media televisi guna mengenalkan produk minuman 

isotonik Mizone, bisa pula dengan mempertahankan rasa yang telah ada pada minuman 

isotonik Mizone dan menambah kembali varian-varian rasa unik lainnya agar lebih 

menarik dan membuat produk-produk yang berbeda dengan pesaing. 

 

 


