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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari hasil pembahasan 

tentang pengaruh value equity dan  brand equity terhadap keputusan pembelian 

wisatawan domestik di Kota Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Value equity diukur dari indikator kualitas, harga dan kenyamanan. Dari 

ketiga indikator, yang memiliki pengaruh terbesar adalah harga. Berdasarkan 

hasil dari penelitian, harga dari produk Brownies Vannisa setara dengan 

manfaat yang diberikan. Selain itu, harga dari produk Brownies Vannisa 

cukup terjangkau dibandingkan harga produk pesaing yang sejenis. 

2. Brand equity diukur dari indikator brand association dan brand loyalty. Dari 

kedua indikator, yang memiliki pengaruh terbesar adalah brand association. 

Berdasarkan hasil penelitian, produk Brownies Vannisa merupakan produk 

oleh-oleh khas Kota Bandung. Kesan merek dari produk Brownies Vannisa 

sudah melekat dalam ingatan konsumen. 

3. Keputusan pembelian dilakukan responden dilakukan karena harga dari 

Brownies Vannisa lebih terjangkau dari merek yang lain. Wisatawan yang 

membeli produk Brownies Vannisa tidak hanya membeli dalam jumlah 

sedikit, tetapi kebanyakan wisatawan membeli produk Brownies Vannisa 

dengan jumlah yang banyak untuk buah tangan saat kembali ke kota asalnya. 
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4. Value equity berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan 

pembelian dari produk Brownies Vannisa. Dengan kata lain, terdapat 

penerimaan wisatawan terhadap pengaruh value equity yang diukur dari 

indikator kualitas, harga dan kenyamanan. 

5. Brand equity berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan 

pembelian dari produk Brownies Vannisa. Dengan kata lain, terdapat 

penerimaan wisatawan terhadap pengaruh brand equity yang diukur dari 

indikator brand association dan brand loyalty. 

6. Value equity dan brand equity sama-sama berperan dalam mempengaruhi 

konsumen yang adalah wisatawan domestik, untuk melakukan keputusan 

pembelian dari produk Brownies Vannisa. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam kesimpulan yang 

diperoleh, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pengelola Brownies Vannisa harus bisa mengelola kekhasan produk yang 

ditawarkan, sehingga wisatawan bisa menjadi suatu nilai pembelian yang 

berkelanjutan. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan diferensiasi 

produk dari segi kemasan yang bisa mencirikan produk tersebut merupakan 

oleh-oleh khas Kota Bandung. Sehingga wisatawan yang berkunjung hanya 

ingin membeli produk tersebut. 

2. Pengelola Brownies Vannisa perlu lebih meningkatkan pembelian dengan cara 

meningkatkan kualitas produk dengan cara mempertahankan rasa yang khas, 
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serta inovasi produk baru yang lebih bervariasi dan berbeda dengan 

perusahaan pesaing. 

3.  Pengelola Brownies Vannisa perlu lebih meningkatkan pembelian dengan 

cara meningkatkan kegiatan promosi sehingga wisatawan dapat dengan mudah 

mengetahui produk yang dikeluarkan oleh Brownies Vannisa. Misalnya 

dengan cara mengaktifkan kembali situs resmi dari Brownies Vannisa, 

promosi pada media jejaring sosial dan bergabung dengan perusahaan-

perusahaan yang dekat dengan wisatawan, contohnya travel. 

4. Diketahui bahwa dari kedua faktor (value equity dan brand equity) tersebut 

didapati pengaruh sebesar 40,4% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 

diluar model penelitian ini, maka masih diperlukan adanya penelitian lanjutan 

bagi peneliti lain untuk meneliti variabel lain yang tidak dimasukan dalam 

penelitian ini.  


