
90 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan, maka penulis 

akan membuat kesimpulan dan selanjutnya penulis akan mencoba memberikan saran 

yang bermanfaat kepada Sony Ericsson, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh 

visibility branding terhadap brand image Sony Ericsson. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Visibility 

Branding Sony Ericsson terhadap Brand Image. Penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Tingkat penenrimaan konsumen akan visibility branding sony Ericsson dapat 

dikatakan baik, karena nilai rata-rata dari keseluruhan pernyataan adalah 

sebesar 3,87 yang berada pada interval 3.40-4.19. Artinya rata-rata responden 

berpendapat bahwa visibility branding Sony Ericsson adalah baik. Terlihat 

pada tujuan perusahaan yang ingin selalu menciptakan visibility branding 

Sony Ericsson yang menarik bagi konsumen, sehingga konsumen akan selalu 

ingat dan memiliki persepsi yang baik terhadap merek Sony Ericsson. 

2. Kekuatan Brand Image yang dimiliki oleh konsumen dapat dikatakan baik, 

karena nilai rata-rata dari keseluruhan pernyataan adalah sebesar 3,84 yang 

berada pada interval 3.40-4.19. Artinya rata-rata responden berpendapat 

bahwa kekuatan, keunikan brand image Sony Ericsson adalah baik. Terlihat 

dari hasil analisis rata-rata responden yang tidak berpengaruh terhadap produk 

yang ditawarkan oleh produk pesaing yang sejenis dan menolak apabila ada 

yang menawarkan produk pesaing yang sejenis. Lebih memilih Sony Ericsson 

daripada produk pesaing yang sejenis. 

3. Pengaruh Visibility Branding Sony Ericsson terhadap brand image 

berdasarkan perhitungan korelasi Rank Spearman, diperoleh nilai rs sebesar 
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0,4265. Karena nilai rs berada diantara 0,40-0,59, sehingga dapat dikatakan 

bahwa visibility branding Sony Ericsson memiliki hubungan yang Sedang dan 

searah terhadap brand image. Sedangkan berdasarkan perhitungan koefisien 

determinasi, bahwa visibility branding berpengaruh terhadap brand image 

yang dimiliki oleh konsumen sebesar 18,19%, sedangkan sisanya sebesar 

81,81% dapat disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. 

Dari perhitungan statistic uji t, nilai thitung  = 4,6678  lebih besar dari ttabel = 

1,6628, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Ini berarti terdapat pengaruh positif 

anatara visibility branding Sony Ericsson terhadap brand image yang dimiliki 

oleh konsumen. Dengan demikian hipotesis yang diajukan yaitu Terdapat 

pengaruh yang signifikan antara Visibility Branding Sony Ericsson terhadap 

Brand Image dapat diterima. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran 

yang diharapkan akan bermanfaat sebagi bahan pertimbangan untuk perusahaan agar 

menjadi lebih baik. Maka penulis akan  mengemukakannya sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan Visibility branding, sebaiknya Sony Ericsson menambah 

ragam keunikan dalam menampilkan informasinya. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai keunikan dan kemampuan mengubah keputusan membeli konsumen yang 

masih dibawah rata rata. Sehingga masih ada celah untuk memanfaatkan 

strategi visibility branding menjadi lebih baik demi tujuan menarik perhatian 

lebih banyak konsumen, dan mampu menanamkan ingatan akan image Sony 

Ericsson yang lebih baik dalam keseharian konsumen dan mendorong 

keputusan membeli. 

2. Untuk meningkatkan loyalitas/kekuatan brand image yang dimiliki konsumen, 

Sony Ericsson harus lebih meyakinkan konsumen akan kelebihan Sony 

Ericsson dibanding merek lain yang sejenis lewat visibility brandingnya. 

Selain itu, Sony Ericsson perlu memperbanyak informasi dan dukungan 

mengenai jaminan resmi Sony Ericsson terhadap toko toko penjual handphone 
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lewat visibility brandingnya. Hal ini diharapkan akan menambah kepercayaan 

dan keyakinan konsumen akan merek Sony Ericsson, sehingga terdorong 

untuk selalu mengutamakan produk produk Sony Ericsson pada setiap 

kesempatan. 

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai pengaruh antara 

Visibility Branding terhadap Brand Image Sony Ericsson, Visibility Branding dapat 

diyakini sebagai strategi promosi yang baik dan masih dapat ditingkatkan untuk 

tujuan meraih presepsi akan merek yang dapat dipercaya. Cara ini juga berguna untuk 

meraih konsumen sebanyak-banyaknya dengan terus mengkomunikasikan produknya 

sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga mampu memenuhi kepuasan 

konsumen. 


