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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan berdasarkan 

kepada uraian teori-teori dan pengujian analisis korelasi dan regresi linier 

sederhana mengenai pengaruh virtual brand community terhadap ekuitas merek 

disposable diaper merek Sweety dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Gambaran mengenai penerapan virtual brand community yang dilaksanakan 

oleh Sweety, termasuk pada kategori tinggi dengan perolehan skor sebesar 

78,8%. Hal tersebut merupakan penilaian responden yang diukur berdasarkan 

dimensi-dimensi yang dimiliki virtual brand community yang terdiri dari 

consciousness of kind, ritual and tradition dan sense of moral responsibility. 

Virtual brand community telah dilaksanakan dengan baik oleh Sweety 

terutama pada dimensi consciousness of kind dalam keaktifan anggota 

membuka halaman fan page Facebook Bunda Cermat dan keaktifan 

berkomunikasi antara anggota. Adapun penilaian paling rendah ditunjukan 

oleh dimensi ritual and tradition . 

2. Gambaran dari ekuitas merek yang diukur berdasarkan dimensi brand 

salience, brand performance, brand imagery, brand judgement, brand feelings 

dan brand resonance, termasuk pada kategori tinggi dengan perolehan skor 

sebesar 72,2%. Berdasarkan penilaian responden, dimensi yang memiliki 

penilaian paling tinggi ditunjukan oleh dimensi brand judgement, dimana citra 
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dan kinerja merek Sweety dinilai baik Sedangkan untuk dimensi dengan 

penilaian paling rendah ditunjukan oleh dimensi brand performance. Hal ini 

menujukan bahwa kualitas Sweety kurang memberikan kepuasan karena tidak 

sesuai dengan harga.  

3. Virtual brand community memiliki pengaruh yang positif terhadap ekuitas 

merek diaper Sweety dengan perolehan nilai korelasi yang sangat tinggi atau 

sangat kuat yaitu sebesar 0,902. Dengan kata lain semakin tinggi intensitas 

virtual brand community yang dilakukan, maka akan semakin tinggi pula 

ekuitas merek diaper Sweety. 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis merekomendasikan beberapa hal 

mengenai virtual brand community terhadap ekuitas merek sebagai berikut: 

1. Penerapan virtual brand community yang telah dilakukan pada diaper Sweety 

secara menyeluruh memiliki pengaruh dan termasuk pada kategori sangat baik 

pengaruhnya terhadap ekuitas merek, namun ada beberapa hal yang perlu 

diperbaiki terkait dengan ritual and tradition dari pesan yang disampaikan 

sehingga diaper Sweety memiliki suatu komunitas yang diantara anggotanya 

terjalin hubungan saling memberi saran dalam permasalahan seputar 

penggunaan diaper pada bayi. Admin sebagai pemegang merek harus lebih 

aktif untuk mengajak anggota ingin berkomentar dan saling berbagi cerita 

seputar permalsalahan pada diaper. Sehingga dengan adanya komunikasi antar 

anggota dapat menimbulkan efek positif bagi merek Sweety. 



191 
 

LENI DENIARNI, 2015 
ANALISIS PERSEPSI VIRTUAL BRAND COMMUNITY TERHADAP KINERJA EKUITAS MEREK DISPOSABLE 
DIAPER MEREK SWEETY 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

2. Beberapa upaya dilaksanakan Sweetya dalam rangka membangun ekuitas 

merek yang kuat mampu memberikan respon yang baik di mata responden. 

Namun ada bebrapa hal yang perlu diperhatikan mengenai brand salience dan 

brand performance supaya konsumen tidak berpindah pada merek lain. Untuk 

itu Sweety harus mampu memberikan kualitas diaper yang baik karena harga 

yang dipasarkan relative sama dengan diaper yang lain dimana kulaitas dari 

diaper yang lain dinilai lebih baik. Aspek lainnya yang perlu ditingkatkan 

yakni intensitas interaksi penyampaian informasi yang berujung pada 

terbentuknya suatu komunitas virtual melalui media-media yang sedang 

banyak digunakan masyarakat seperti jejaring sosial Facebook, Twitter dan 

jejaring sosial lainnya. Hal tersebut dilakukan guna menjaga hubungan baik 

antara perusahaan dengan kosumen sehingga terciptanya suatu loyalitas yang 

kuat. 

3. Hasil penelitian yang telah dilakukan memberikan suatu kebenaran 

bahwasannya virtual brand community yang dilakukan oleh Sweety mampu 

meningkatkan ekuitas merek diaper Sweety. Dengan demikian penulis 

merekomendasikan supaya perusahaan tetap menjaga, mempertahankan, 

megawasi dan menigkatkan kembali ekuitas merek melalui pelaksanaan 

program virtual brand community dengan berisikan posting-posting yang 

menarik, mendidik serta menghibur konsumen. Selain itu penelitian ini juga 

diharapakan dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penelitian 

mengenai virtual brand community dengan indikator serta objek yang beberda. 
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4. Virtual brand community yang dilakukan perusahaan di masa mendatang 

hendaknya dilakukan dengan cara yang lebih baru dan efisien dalam 

memberikan informasi seputar produk yang dipasarkan. Dibentuknya suatu 

komuitas sebagai ajang sharing yang dapat memberikan solusi atau tips-tips 

seputar produk, dapat meyakinkan dan menambah pengetahuan konsumen 

sehingga dapat menciptakan suatu buzz yang tidak hanya berguna tetapi juga 

dapat menjadi rekomendasi bagi konsumen lainnya. 


