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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan uraian-uraian teori hasil penelitian dan pengujian analisis 

korelasi dan regresi linear sederhana yang dilaksanakan mengenai pengaruh 

kinerja program line extension terhadap brand equity pada konsumen susu 

pertumbuhan Dancow Kelurahan Tamansari dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Gambaran kinerja program line extension yang diterapkan pada produk 

susu pertumbuhan Dancow dapat dilihat dari dimensi-dimensinya yang 

terdiri dari kandungan gizi/bahan tambahan khusus, ukuran, kemasan dan 

rasa secara kontinium berada dalam kategori sangat tinggi. Hal ini 

menunjukan bahwa kinerja program line extension dilaksanakan dengan 

baik oleh PT Nestle Indonesia selaku perusahaan yang memproduksi susu 

pertumbuhan Dancow, terutama dimensi kandungan gizi/bahan tambahan 

khusus yaitu kelengkapan,  kesesuaian dengan kebutuhan dan variasi 

produk yang ada diterima baik oleh konsumen. 

2. Gambaran dari brand equity dapat dijelaskan melalui dimensi-dimensinya 

yang terdiri dari brand salience, brand performance, brand imagery, 

brand judgments, brand feelings dan brand resonance secara kontinium 

berada dalam kategori rendah. Rata-rata kinerja dimensi paling tinggi juga 

diperoleh dimensi brand salience yaitu mengenai kemampuan mengenai 

merek dan variasinya, kemampuan mengenali merek tanpa bantuan orang 
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lain dan kemudahan mengingat nama merek, logo, warna dan tagline susu 

pertumbuhan Dancow. 

3. Kinerja program line extension memiliki pengaruh positif terhadap brand 

equity dengan tingkat korelasi yang kuat. Hal ini menunjukan bahwa 

semakin tinggi kinerja program line extension maka semakin tinggi pula 

brand equity. 

 

5.2 Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis merekomendasikan beberapa 

hal mengenai pelaksanaan kinerja program line extension terhadap brand equity 

yaitu: 

1. Pelaksanaan kinerja program line extension yang diterapkan pada produk 

susu pertumbuhan Dancow telah mampu dikembangkan dengan baik, 

namun masih ada beberapa penilaian konsumen yang dinilai kurang yaitu 

pada dimensi rasa. Variasi rasa susu pertumbuhan Dancow harus dikelola 

dengan baik diantaranya menambah variasi rasa. 

2. Persepsi responden terhadap brand equity sudah cukup baik, namun masih 

ada beberapa yang perlu dilakukan perbaikan yaitu pada dimensi brand 

resonance. Karakteristik relasi yang dirasakan konsumen terhadap merek 

spesifik atau kekuatan ikatan psikologis antara pelanggan dan  merek 

masih perlu ditingkatkan. PT Nestle Indonesia yang memproduksi susu 

pertumbuhan Dancow dapat meningkatkan relasi atau ikatan psikologis 

dengan berbagai upaya seperti pendekatan-pendekatan melalui berbagai 
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media, seperti media website, facebook, twitter dan lain-lain dengan lebih 

aktif.  

3. Kinerja program line extension memiliki pengaruh positif terhadap brand 

equity dengan tingkat korelasi yang lemah, maka penulis menyarankan  

agar perusahaan tetap menjaga dan memaksimalkan pengelolaan produk 

melalui program line extension. 

 

 


