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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap konsumen 

online NAH Project mengenai pengaruh elemen merek terhadap ekuitas 

merek NAH Project, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Deskripsi elemen merek NAH Project berada pada kategori yang 

tinggi. Dengan kata lain, konsumen online NAH Project 

menganggap elemen merek NAH Project sudah baik. Hal tersebut 

didasarkan pada hasil perolehan nilai rata-rata dari hasil tanggapan 

responden untuk elemen merek. Elemen merek memiliki lima 

dimensi yang masing-masing dimensi memiliki tiga indikator. 

Dimensi elemen merek tersebut yaitu nama merek (brand name), 

URL / website, logo / simbol, slogan, dan pengemasan (packaging). 

Indikator yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah indikator 

mudah diingat pada dimensi nama merek. Artinya, mayoritas 

responden merasa nama merek NAH Project sangat mudah diingat 

didalam benak mereka. Sedangkan indikator dengan nilai rata-rata 

paling rendah adalah indikator bermakna pada dimensi logo / simbol 

yang menggambarkan bahwa responden merasa logo / simbol dari 

merek NAH Project tidak terlalu bermakna. 

2. Gambaran ekuitas merek NAH Project berada pada kategori yang 

tinggi. Dengan kata lain, konsumen online NAH Project 

menganggap ekuitas merek NAH Project sudah baik. Hal tersebut 

didasarkan pada hasil perolehan nilai rata-rata dari hasil tanggapan 

responden untuk ekuitas merek. Ekuitas merek memiliki empat 

dimensi yang masing-masing dimensi memiliki tiga indikator. 

Dimensi ekuitas merek tersebut yaitu kesadaran merek (brand 

awareness), persepsi kualitas merek (perceived qualty), asosiasi 

merek (brand association), dan loyalitas merek (brand loyalty). 

Indikator yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah indikator 

minat pembelian ulang pada dimensi loyalitas merek. Artinya, 
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mayoritas responden merasa berminat untuk membeli kembali 

produk merek NAH Project. Sedangkan indikator dengan nilai rata-

rata paling rendah adalah indikator resiliensi kenaikan harga pada 

dimensi loyalitas merek yang menggambarkan bahwa responden 

merasa cukup keberatan untuk membeli produk merek NAH Project 

jika harganya sedikit lebih tinggi dari pesaingnya.
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3. Pengaruh elemen merek terhadap ekuitas merek NAH Project 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan analisis korelasi 

dan regresi linear sederhana diperoleh kesimpulan bahwa elemen 

merek memiliki pengaruh yang kuat terhadap ekuitas merek NAH 

Project. Sehingga dapat diketahui bahwa ekuitas merek NAH Project 

dipengaruhi oleh elemen merek. 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil-hasil pengujian yang sudah dilakukan dalam 

penelitian ini, pengaruh elemen merek terhadap ekuitas merek NAH 

Project berada dalam kategori tinggi / kuat. Hal ini berimplikasi agar 

Merek NAH Project perlu meningkatkan ekuitas merek menggunakan 

elemen merek. Dengan demikian, merek NAH Project akan mampu 

bersaing dan mencapai tujuan perusahaan. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian 

mengenai pengaruh elemen merek terhadap ekuitas merek NAH Project, 

penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan solusi dari 

berbagai permasalahan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi merek NAH Project ataupun penelitian selanjutnya. 

1. Merek NAH Project sebaiknya melakukan evaluasi terhadap 

konsep mereknya. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa pada variabel elemen merek NAH Project, 

indikator bermakna dalam dimensi logo / simbol merupakan 

indikator dengan kinerja paling rendah diantara seluruh indikator. 

Peningkatan makna pada logo/simbol dapat dilakukan dengan cara 

mengganti logo dengan logo yang lebih bermakna atau dengan 

memberikan edukasi mengenai makna logo merek NAH Project 

kepada konsumen. Dengan demikian konsumen akan lebih 

mengerti mengenai konsep dari merek NAH Project. 

2. Dalam penentuan harga, merek NAH Project harus sangat berhati-

hati jika ingin menaikan harga produk. Hal tersebut dikarenakan 

dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada variabel ekuitas merek 

NAH Project, indikator resiliensi kenaikan harga dalam dimensi 

loyalitas merek (brand loyalty) merupakan indikator dengan 
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kinerja paling rendah diantara seluruh indikator. Sebelum 

menaikan harga, sebaiknya merek NAH Project memberikan 

informasi terlebih dahulu alasan mengapa harga produk akan naik 

dan disertai dengan transparansi harganya. Selain itu, NAH Project 

perlu menjaga agar harga yang diberikan masih dapat diterima oleh 

konsumen dengan mempertimbangkan harga pesaing. Dengan 

demikian konsumen akan lebih mengerti alasan mengapa harga 

produk merek NAH Project naik dan mentoleransinya. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian dilakukan 

mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi ekuitas merek 

NAH Project yang tidak diteliti pada penelitian ini. Faktor-faktor 

lain yang dapat diteliti pada penelitian selanjutnya antaralain, 

Integrated Marketing Communications (IMC), kualitas layanan 

dan Customer Relationship Management. Hal tersebut dilakukan 

agar memperoleh gambaran yang lebih jelas dan komprehensif 

mengenai ekuitas merek NAH Project. 


